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MARMARA URBAN FORUM 

Çözüm üreten kentler 
MARUF’ta buluşuyor

İlk kez 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen MARUF; şehirlerin tasarımı, 
dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları 
bir araya getiriyor ve kentsel hizmetler ve kent yönetimi 
konusunda farklı yaklaşımlar bir arada değerlendiriliyor. 
İki yılda bir, uluslararası düzeyde düzenlenecek olan forum, 
250’den fazla konuşmacı, 50’den fazla oturum, sergiler, film 
gösterimi, teknik geziler ve 3000’den fazla katılımcı ile bilgi, 
deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Çözüm 
Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin 
sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak 
için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin 
paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olarak öne çıkıyor. 
Forum; kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında 
ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim 
ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal 
ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde 
incelemeyi amaçlıyor.

Marmara Belediyeler Birliği, uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Urban Forum (MARUF) ile 
Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmayı hedefliyor. 

12 AYRI TEMA KATILIMCILARI BEKLİYOR

MARUF, ilk yılında geniş bir perspektifle 12 tema 
ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunuyor: 
l Çevre ve İklim Değişikliği
l Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
l Ulaşım ve Hareketlilik
l Kentsel Altyapı
l Konut ve Yapılı Çevre
l Göç
l Kent Ağları
l Yerel Kalkınma
l Sosyal Kapsayıcılık
l Dayanıklılık
l Kamusal Mekan
l Yönetişim
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MARUF, çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik 
durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü 
güçlendirmek, güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir 
kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak, 
daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna 
katkıda bulunmak, kentler ve kent-bölgeler arasında 
bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını 
desteklemek gibi hedeflerle yola çıkıyor.

Partnerleri arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı, İKSV, UNDP Türkiye, WRI Türkiye Sürdürülebilir 
Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), 
Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara 
Bölgesi’nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve 
üniversitenin yer aldığı forumun yürütme ve danışma 
kurulunda Türkiye’den ve dünyadan pek çok yetkin isim bir 
araya geliyor. 

Marmara Urban Forum’un 
açılış seremonisinde  
Barış İçin Müzik Vakfı’nın  
çocuklar ve gençlerden 
oluşan orkestrası görkemli 
bir gösteri sundu.

MARUF MOBİL 
UYGULAMASINI 
YÜKLEMEYİ 
UNUTMAYIN!
Marmara Uluslararası Kent Forumu’nu 
cebinize indirin ve forumun mobil uygulaması 
ile zamanınızı en doğru şekilde yönetin.
l Forum programına hızlıca erişin. Programda 
temaya göre filtreleme yapın ve ilginizi çeken 
oturumları kişisel ajandanıza ekleyin.
l Konuşmacılara sorularınızı mobil uygulama 
üzerinden iletin. Konuşmacılar ve MARUF 
Ekibi tarafından hazırlanan anketlere katılın.
l Tüm bunların yanında diğer MARUF 
katılımcılarıyla etkileşime geçin. Katılımcı 
listesinde görünmek / görünmemek için profil 
ayarlarınızı düzenleyin.

Uygulamayı App Store veya Google Play’den 
indirebilir, e-posta adresinizi ve kayıt olurken 
oluşturduğunuz şifrenizi yazarak giriş 
yapabilirsiniz.

#ÇözümÜretenKentler
#CitiesDevelopingSolutions

/marmaraurban

Tahir Büyükakın, Başkan, Marmara Belediyeler Birliği &  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

M. Cemil Arslan, Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği
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Açılış Oturumu:
21. Yüzyıl Kent Vizyonları
Oğuz Haksever moderatörlüğünde gerçekleştirilen 21. Yüzyıl Kent Vizyonları oturumunda depremden 
kentleşme sürecine, büyükşehirlerin problemlerinden çarpık kentleşmeye kadar pek çok detay konuşuldu. 
Oturumun açılışında New York şehrinden örnekler veren Aysever, belediyenin yoksulluğu, açlığı sona 
erdirmek; sağlıklı yaşamı sağlamak; fırsat ve cinsiyet eşitliğini merkeze koymak gibi ana başlıkları mottosuna 
yerleştirdiğini belirtirken Türkiye’de de tüm bunların gittikçe daha da ön plana çıktığı katılımcıların 
sunumları ve konuşmalarıyla ortaya kondu.

Göçlerin yoğun olduğu büyükşehirler hakkında konuşan belediye başkanları, göç ve göçe bağlı sorunlar 
için de çözüm önerilerine değindi. Alinur Aktaş, “Kentleşen insan sayısı her yıl artmaktadır ancak kentleşmeyi 
sadece göçle tarif etmek mümkün değildir. Bu aynı zamanda toplumsal bir değişimdir” derken, Ekrem Yüce 
ise “Kentlere yığılan nüfusun günlük yaşama uyum sağlamasına öncülük edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Kent kültürü oluşturulmadığı sürece çarpık kentleşmenin, altyapı sorunlarının ve ulaşımın düzenlenmesi 
yeterli olmayacaktır” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Kentleşmeyle birlikte kırsal kesimler de oturumda konuşuldu. Octavi de la Varga bu konuyu “Şehirler 
sürekli dönüşüm halinde. Bu hız ve tempo olanları takip etmemizi zorlaştırıyor. Artık şehir sınırları 
nerede bitiyor bilemiyoruz. Kırsal kesim kavramı artık kullanılmıyor” şeklinde açıkladı. Tahir Büyükakın 
ise kentleşme ile ilgili “Mesele sadece kentleşme planlaması oluşturmak değil, evrene bakışımızda ve 
yaklaşımımızda sorunlar var” diyerek temelde sorunun ne olduğuna dair açıklamalarda bulundu. 

Kentleşmenin gittikçe arttığı bu günlerde kentlerin bir cazibe merkezi olup olmadığı da oturumda 
vurgulandı. Claudio Tomasi, kentlerin artık cazibe merkezi olup olmadığı konusunu tam anlamıyla 
bilemediğini söylerken “5 binden fazla şehirde, daha iyi bir yaşam için grevler yapılıyor. İnovasyon 
çoğunlukla şehirde oluyor. Bu inovasyon bizi daha çok binaya mı yoksa daha ağaçlanmaya mı götürecek 
göreceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

MARMARA URBAN FORUM 

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 10:00 - 12:30 Salon: Harbiye

Oğuz Haksever
Spiker

Tahir Büyükakın
Başkan, 

Marmara Belediyeler Birliği 
ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi 

Octavi de la Varga
Başkan, 

Bolu Belediyesi

Alinur Aktaş
Başkan, 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Yücel Yılmaz
Başkan, 

Yalova Belediyesi

Claudio Tomasi
Mukim Temsilci, 
UNDP Türkiye

Ekrem Yüce 
Başkan, 

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi
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Diyalog Marmara I Başkanlar Konuşuyor: 
Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket Etmek
“Birlikte Düşünmek, Birlikte Hareket Etmek” başlığı altında belediye başkanlarının söz aldığı oturumda, 
Marmara Belediyeler Birliği Eski Başkanı ve Kocaeli Eski Belediye Başkanı Erol Köse moderatörlük 
koltuğunda hazır bulundu. Son yerel seçimlerdeki zaferlerinden dolayı belediye başkanlarını tebrik eden 
Köse, belediye başkanlığı yaptığı dönemlere dair tecrübelerini konuklar ve dinleyiciler ile paylaştı. Marmara 
Denizi’nin temizliğine değinen Tahir Büyükakın, “Meseleye bakış açımız ile ilgili problem var. Disiplinler arası 
çalışmak çok önemlidir. Her ne yaparsanız yapın bugün yaptığınız iş ayağınıza dolanır. Marmara Denizi’ni 
korumak için herkes el atmalıdır. Atık bertarafı için havza sistemi oluşturulmalıdır” dedi. Ahmet Sarıkurt ise, 
“Stratejik planları hazırlarken demokratik olmasına dikkat ediyoruz. Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız 
ile bir araya geliyoruz. Söylediklerimize inanmaya, inandıklarımızı söylemeye ihtiyacımız var. Bunların hepsini 
hep beraber yapmamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Raylı sistemin önemine değinen Ekrem 
Yüce, “Kentten köye göç için düzenlemeler yapılmalıdır. Çözüm üretilmesi gereken diğer konu ise trafiktir. 
Biz Sakarya olarak trafikten kurtulmak için raylı sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Tekerlekli ray sisteminin bu 
konuda daha ucuz ve daha kaliteli olduğunu Güney Kore’ye giderek inceledik. Bu sistemin güzel taraflarından 
biri ise çevre dostu olmasıdır” diyerek sözlerini tamamladı. Alinur Aktaş, “Belediyecilik bir aşk ve yaşam 
tarzıdır. İyi finansçı ya da mimar, iyi belediye başkanı demek değildir. Yıkılmaya yüz tutmuş binalara dış cephe 
kaplamanın hiçbir mantığı yoktur.  Şehir ekonomisi en çok ihmal edilen konu. Eskiden bir tuğla verilince 
soruşturulan başkanlar vardı, şimdiyse doğan bebeğe kadar ulaşabiliyor ve hediyeler verebiliyoruz” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Yatay yerleşime vurgu yapan Hasan Akgün, “Birlikte düşünmek ve birlikte yaşamak şehircilikte çok 
önemlidir. Yatay yerleşimden taviz vermediğimiz için ve bir kaçak tuğlanın konulmasına dahi izin 
vermediğimiz için vatandaşlarımız bizi sürekli olarak bu göreve layık gördü. Belediyecilik bir bakıma, 
vatandaşı mutlu etme sanatıdır” şeklinde konuştu.

İletişimin önemi üstünde duran Lokman Çağrıcı, “Herkese ve her kesime dokunabileceğiniz bir alandır 
belediye başkanlığı. Diyalog ve koordinasyon ile çözümlerin üretilmesini önemli buluyorum” dedi. 

Belediyecilikte vatandaşların üzerine düşen sorumluluklara değinen Recep Gürkan, “Avrupalılar ile 
aramızda iki fark var. Orada hata yapan herkese kurallar uygulanıyor. Kuralların uygulandığı kişilere 
cezalar eşit biçimde uygulanıyor. Bu yüzden ne kimse yere çöp atıyor, ne de kırmızı ışıkta karşıdan karşıya 
geçebiliyor” ifadesini kullandı. Yalova’nın siması hakkında konuşan Vefa Salman, “Yalova’nın en önemli 
özelliği çevre dostu olmalıdır. Sevginin başkenti ve güneşin en güzel battığı yerdir. İlk canlı ağaç müzesi 
Atatürk sayesinde Yalova bünyesinde bulunmaktadır. Bizler yarını bugünden şekillendirmek zorundayız” 
dedi. Farklı fikirlerin ortak paydada eritilmesi gerektiğini savunan Yücel Yılmaz, “Farklı fikirdeki insanları 
ortak noktada buluşturmalıyız. Biz belediye başkanları yalnız insanlarız. Bunun için ortak hareket etmek 
zorundayız. Suyun, yolun, temizliğin, çevre mutluluğunun siyaseti olmaz. 20 ilçe belediyesinden tüm 
başkanları toplayıp beraber hareket edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 16:00 - 17:30 Salon: Çamlıca

Ahmet Sarıkurt 
Başkan, 

Çorlu Belediyesi

Tahir Büyükakın
Başkan, 
Marmara 

Belediyeler Birliği

Alinur Aktaş
Başkan, 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Hasan Akgün
Başkan, 

Büyükçekmece 
Belediyesi

Vefa Salman
Başkan, 

Yalova Belediyesi

Lokman Çağırıcı
Başkan, 

Bağcılar Belediyesi

Yücel Yılmaz
Başkan, 

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi

Semih Şahin 
Başkan, 

Bilecik Belediyesi

KALİTELİ YAŞAMIn SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ETKİnLİğİ: MARUF

Hepimizin arayışı temiz bir çevrede, iyi şehirlerde kaliteli bir yaşam. Ayrı şehirlerde 
yaşasak da tek bir gezegenimiz var ve bu gezegenin geleceği hepimizi ilgilendiriyor. 

Marmara Belediyeler Birliği Türkiye’nin ilk belediyeler birliği ve Marmara 
Bölgesi’nde bulunmanın sorumluluğuyla bu forumu düzenledi. Birinin bu işi yapması, 
bu yolu yürümesi gerektiyordu, ilk olmanın sorumluluğuyla Marmara Belediyeler 
Birliği bu işi üstlendi. Umarım daha verimli çalışmaların habercisi ve öncüsü olur.

MARUF, iki yılda bir tekrar edecek bir forumdur. Yani bu anlamda bizzat kendisi 
de sürdürülebilir bir etkinliktir. Türkiye’nin şehirleşme tecrübesi ve yerel yönetim 
birikimi Marmara Belediyeler Birliği tarafından böyle bir forum düzenlenmesinin 
yolunu açtı. 

MARUF sadece kentlere değil kent bölge ilişkilerine de eğilerek bütüncül ve iş 
birliği içinde çözüm geliştirmenin yollarını arayacak.

MARUF, bir taraftan Türkiye’nin yerel yönetim ve şehirleşme tecrübesinin dünyaya, 
diğer taraftan küresel düzeydeki bilgi ve uygulamanın Türkiye’ye aktarılmasına 
aracılık edecek.

Burada sadece akademi ya da belediyeler yok. Onlarla birlikte sivil toplum, meslek 
odaları, uluslararası kuruluşlar, uzmanlar yani kentin tüm paydaşları var. Hep birlikte 
buna çözüm arayacağız.

MARUF’un bir özelliği de UN HABITAT ve UNDP gibi uluslararası kuruluşların 
yanı sıra belediye birlikleri, kalkınma ajansları, araştırma kuruluşları, üniversiteler, 
belediyeler, sivil toplum kuruluşları gibi yerel paydaşları aynı amaç doğrultusunda bir 
araya getirmesidir.

Bizim sorumluluğumuz sadece kentlerimize ve kentlerimizde yaşayan insanlara 
karşı değil. Kuşkusuz belediye başkanı olarak ilk sorumluluğumuz budur. Ancak her 
bir eylemimiz bir taraftan bölgesel bir taraftan da ulusal ve küresel etkiye sahip. Yani 
kentleri konuştuğumuzda insanlığın ortak geleceğini konuşuyoruz aslında.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “Çözüm 
Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, 
önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve 
yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olacak. Forum; kentleşme 
sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, 
sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemeyi amaçlıyor.

MARUF, ilk yılında geniş bir perspektifle 12 tema ile kentler dünyasına detaylı 
bir bakış sunacak. Bu temalar; Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve 
İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı, Çevre, Göç, Kent 
Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan, Yönetişim 
başlıklarından oluşuyor.

Bu 12 temanın yanı sıra İstanbul özel oturumu, Marmara Bölgesi’ne yönelik özel 
oturumlar, doktora tez çalışmalarının 3 dakikada sunulduğu “Doktora Çarşısı”, 
Marmara Bölgesi’ni oyunla keşfedeceğimiz “Play Marmara”, film gösterimi, 
akademisyenlerin rehberliğinde yapılacak teknik geziler ve sergiler yer alıyor. Çok 
fonksiyonlu ve çok ortaklı bir çalışmadan bahsediyoruz.

MARUF, başta göç ve afet olmak üzere; çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani 
hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek, 
güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın 
geliştirilmesini sağlamak, daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının 
oluşumuna katkıda bulunmak, kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak 
ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemek gibi hedeflerle yola çıktı.

İnsanın kendiyle, yöresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi şehirlerde büyük 
bir imtihan vermektedir. Evet, çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz. Bir yerden bir yere, 
bir yerden her yere dilediğimiz zaman gidiyoruz. Demir rayların, suların, havanın 
üzerinde seyahat ediyoruz. Okullarımız, işyerlerimiz, evlerimiz insanlık tarihinin en 
konforlu yerleri. Bütün bunlar mutluluğumuzu artıracakken şehirlerdeki gayri safi 
mutluluk hasılası sürekli düşüyor... Fatih Sultan Mehmet Han demiş ki: ‘Hüner bir 
şehr bünyâd etmektir; Reâyâ kalbin âbâd etmektir’ (Bünyâd etmek: Yapmak. Reâyâ: 
Halk. Âbâd etmek: Şenlendirmek). Kurduğumuz yeni şehirde halkın kalbini nasıl 
âbâd edeceğiz? Bence bütün konularda temel sorun budur. Bu forumun temel sohbeti 
budur.

Kentlere yaklaşımda sorun var. Hayata, dünyaya, evrene bakışımız problemli. 
Yapmamız gereken, aramak... Bunu çözmeden, bunun üzerinde düşünmeden 
kurduğumuz şehirler de problemli olacak. Çözüm ne? Çözüm listesi sunmamı 
beklemeyin. Bakış açımızı değiştirmek gerekiyor... Şehirleşme anlayışı dünyada iflas 
etmiştir. Bunu kabul etmek lazım. Sadece Türkiye’ye ait bir problem değildir bu. 
Şehir plancıları nerede yanlış yaptık diye tartışıyorlar. Biz niçin belediye hizmetleri 
veriyoruz? Kamu kurumları niçin var? Belediyeler niçin var? İnsan için var. Varlık 
sebeplerimizi unutuyoruz. Belediyeler insanlara hizmet vermek için var. Yapmamız 
gereken, aramak. Bulduklarımızı yeniden sorgulamak ve aramaya devam etmek. Ben 
bu iradenin hepsinden daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz gerçekten 
meselelerimizi tekrar gözden geçirirsek, bizim insanlar arasında, insanla şehir 
arasında, insanla toplum arasında kurduğumuz ilişki sağlıklı bir şekilde tartışılır, 
yeniden kurgulanırsa problemsiz şehirler inşa etmemiz mümkün olacak. İnsanların 
içinde yaşamaktan mutlu olduğu şehirler inşa etmek... Çocuklara mutlu oldukları bir 
dünya bırakmak zorundayız. Sokağa çıktıklarında mutlu olmaları, güvende ve huzurlu 
olmaları gerekiyor. Bizim de bunu doğru tasarlamamız gerekiyor. Yani şapkayı 
önümüze koymamız, düşünmemiz, aramamız, yeniden bulmamız, inşa etmemiz, sonra 
da çocuklarımıza onların mutlu olacağı dünya bırakmamız gerekiyor.

Tahir Büyükakın
Başkan, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Geleceğe dönüş: 
İnovasyonun kuluçkası şehirler

Dünden bugüne HABITAT konferansları: 
HABITAT I-III

İnovasyonun tanımı ve inovasyona yaklaşım her geçen gün değişiklik gösterse de günümüzde bahsettiğimiz 
birçok konunun temelinde inovasyon, yenilenen kentler, girişim ekosistemleri ve ortaya çıkan yeni pazarlar 
merkeze yerleşiyor. Sadece kurumlarla alakalı olmayan inovasyon aynı zamanda bireysel olarak da sizin buna 
dahil olmanızı sağlayarak bir girişimde aktif rol almanızı sağlıyor.

Oturumda konuşan Jawad Sardar, “19. yüzyıl imparatorlukların, 20. yüzyıl ulus devletlerin, 21. yüzyıl ise 
kentlerin devri” diyerek günümüzde her şeyin temelinde kentlerin yer aldığını çok net bir şekilde ifade etti 
ve inovasyonu da kentlerle açıkladı. Kentlerin beraberinde birçok sorunu da getirdiğini söyleyen Sardar, 
Birleşik Krallık’ta yapılan projeleri de “Birleşik Krallık’ta devlet inovasyonu güçlendirmek için kuluçka 
merkezleri ve konseyler kuruyor. Devletler akademilerle ve iş dünyasıyla birlikte hareket ediyor” şeklinde 
özetledi. 

Aslı Deniz Helvacıoğlu oturumda inovasyon hakkında “İnovasyon bir distopyayla ilerliyor. İçerisinde 
mutlu olduğumuz yerleri sabit tutuyoruz. Ama memnun olmadığımız yerlerde gelişim ve ilerlemeye dönmek 
istiyoruz” diyerek kişilerin ve şirketlerin bakış açısını değerlendirdi. Helvacıoğlu aynı zamanda Boğaziçi 
Üniversitesi olarak en büyük hedeflerinin açık bir inovasyon sistemi yaratmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Sadun Emrealp’in moderatörlüğünde gerçekleşen Dünden Bugüne HABITAT Konferansları oturumuna, 
GPA’dan Geoffrey Payne, Leuven Üniversitesi’nden Han Verschure, ODTÜ’den İlhan Tekeli ve Guangzhou 
Institute for Urban Innovation’ın Direktörü Nicholas You katıldı. Oturumda kentleşmenin güncel sorunları 
ve gelecek vizyonuna ek olarak HABITAT’ın yarattığı katma değerli projeler mercek altına alındı. HABITAT 
oturumunda, uygulama ve yönetişim sorunsalı ile UN HABITAT’ın Türkiye’ye katkıları ele alındı. 

Oğuz Babüroğlu 
Arama Kürsüsü 

Başkanı, Sabancı 
Üniversitesi

Aslı Deniz Helvacıoğlu
İnovasyon ve Rekabet 

Odaklı Kalkınma Çalışmaları 
Uyg. ve Arş. Mer. Müdürü, 

Boğaziçi Üniversitesi

Ersin Pamuksüzer
Kurucu, 

The LifeCo

Jawad Sardar
Direktör, 

SUM Global

Şadi Yazıcı
Başkan, 

Tuzla Belediyesi

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Emirgan 1

Sadun Emrealp 
Şehir Eşleştirme Projesi 

Ekip Lideri

Geoffrey Payne
Konut ve Kentsel 

Gelişim Danışmanı, 
GPA

Han Verschure
Onursal Profesör, 

Leuven Üniversitesi

İlhan Tekeli
Şehir ve Bölge Plancısı, 

Sosyal Bilimci

nicholas You 
Yönetici Müdür, 

Guangzhou Kentsel 
İnovasyon Enstitüsü

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 14:00 - 15:30 - 17:30 Salon: Çamlıca

AYnI HAYATI VE KEnTİ PAYLAŞAn 
ÇEŞİTLİLİğİn ŞEHRİnİ OLUŞTURMAK

Mottomuz “Çözüm Üreten Kentler”. MARUF, bu yönüyle karanlığa sürekli 
lanet etmek yerine aydınlık için bir mum yakmanın, bu yolda çaba göstermenin 
daha anlamlı bir insani eylem olduğuna ilişkin inancımızın göstergesidir. 

Şehir sadece hukuksal normların, mühendislik biliminin ya da ekonominin 
kurallarıyla tanımlanabilecek bir şey değildir. Sayısız birey ve grubun politika, 
karar ve eylemlerinin sonucunda üretilen ve sürekli evrilen bir şeydir. 

Mekân, şehir, yerel yönetimler, göç, kalkınma gibi dinamikler hem mekânın 
kendisini, hem de mekânlar arasında ve mekânlar üzerindeki ilişkileri 
dönüştürmüş; aynı kürede, onurlu, birlikte ve kaliteli bir yaşam için yeni 
şarkıların bestelenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Mevlana’nın dediği gibi: 
“Ne kadar söz varsa düne ait cancağızım şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Başta eğitim, sağlık, çevre, barınma, birlikte yaşama gibi konular başta 
olmak üzere yükselen beklenti ve ihtiyaçlar; yerel yönetimlerin sadece basit 
birer hizmet sunumu kurumları olarak sorumluluk ve yüklerini arttırmakla 
kalmamakta, insan hakları sorumluluğunu da artırmaktadır. Çünkü tüm bunlar 
aslında en temelde birer insan hakkıdır.

Öte yandan zaman daha hızlı akıyor dünya da artan bir hızla değişiyor. 
Değişen koşullara adapte olmak, büyük risklere hazırlıklı olmak, her koşulda 
hizmete hazır olmak anlamına gelmektedir. Esneklik ve adaptasyon kabiliyeti 
hiç olmadığı kadar bilgi, ciddiyet ve samimiyetle el ele vermek zorundadır. 
Yerel yönetimler, tarihsel sürekliliği korumak, nesilden nesile aktarımı, 
süreklilik içinde değişimi ve  dönüşümü sağlamak durumundadır.

Kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi ve çoğalması yerinden yönetimlerin 
önemini bir kez daha açığa çıkarmaktadır. Tabi burada  söz konusu ettiğimiz 
şey sadece “yerel yönetimler” değil, “demokratik yerel yönetimler”dir. Merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasındaki demokratik ilişkiler ve işleyiş süreci 
kadar, yerel yönetimlerin kendi aralarındaki ve yurttaşlarla ilişkilerinin seyri 
de bu açıdan çok önemlidir.  Demokratik yerinden yönetim, seçimle iş başına 
gelen yerel yöneticilerin, yetki alanındaki tüm hemşerilerinin iradelerini bir 
bütün olarak dikkate aldığı takdirde mümkün olur. 

Disiplinler arası ve sektörler arası bir ilişkiyi dikkate alan bilgi temelli, 
üretken ve açık bir sistem kurmadan ne ülkeleri, ne de şehirleri etkili bir 
biçimde yönetme imkânı yok artık. 

Hepimiz; temiz, güvenli, kültürel olarak canlı, ayrımcılığın olmadığı, verimli 
ve etkili kamu hizmetlerinin sunulduğu şehirlerde yaşamak istiyoruz. Sağlıklı, 
güvenli, temiz ve yaşam kalitesi yüksek insanların yaşadığı şehirler etkin ve 
verimli yerel yönetimleri gerektirmektedir. Bu aynı zamanda kayırmacılığın, 
dışlayıcılığın, patronaj ilişkilerinin ve kalitesizliğin hiçbir şekilde tolere 
edilmediği bir yerel yönetim anlamına gelmektedir. 

Güç merkezleri değişiyor, sınır ötesi krizler ağırlaşıyor ve bu durum 
uluslararası ilişkilerin doğasını dönüştürdüğü gibi, ulusal ve yerel  düzeylerde 
de alt üst oluşlara, ileri-geri hareketlere, açılım veya kapanma politikalarına yol 
açıyor. Hayatın hem pozitif hem negatif taraflarını birlikte dikkate almak ve 
ona göre çözüm üretmek durumundayız.

Yaşamın kıyısında olduğunu hissedenlerle tam içinde olduğunu 
hissedenlerin, umut, heyecan ve coşku içinde olanlarla, umutsuz, karamsar ve 
çaresiz olanların buluşma mekânıdır şehir. Yoğrulur ve yoğurur. Biçimlenir 
ve biçimlendirir. Hayat verilir ve hayat verir. Bu nedenle küresel,  ulusal ve 
yerel ihtiyaçlara yanıt verebilecek yetkin bireylerin, liyakatli yetkin bireylerin, 
oluşturacakları kurumsal kapasitesi yüksek, esnek ve üretken organizasyonlar 
oluşturmak zorundayız. Bu mümkün ve buna ihtiyacımız var.

David Harvey’in dediği gibi; “Ne tür bir şehir istediğimiz, ne tür toplumsal 
ilişkiler, doğayla nasıl bir ilişki, nasıl hayat tarzları, teknolojiler ve estetik 
değerler arzuladığımız sorularından ayrı düşünülemez.”  

İnsan eksik bir varlıktır bir yönüyle. Başkasının aklına ihtiyaç duyan bir 
varlıktır. En çok da kendisine benzemeyenlerle buluşmadığında eksikliği 
derinleşen, keskin bir yara gibi derinleşen ve tamamlanamayan bir varlıktır. 
Bu nedenle “aynılaşan değil, aynı hayatı ve kenti paylaşan çeşitliliğin şehri”ni 
oluşturmak için çabalamak durumundayız.

Son sözümü Aristo’dan ilhamla şekillendirmek  istiyorum: Uluslararası, 
ulusal ve yerel düzeylerde politika üretiminde bulananlar, karar vericiler, 
yönetenler, sevdiklerimiz veya arkadaşlarımız olabilir ancak hakikat daha yakın 
arkadaşımızdır. Ve hakikati kişisel dostluklarımıza feda edemeyiz…

M. Cemil Arslan
Genel Sekreter, 
Marmara Belediyeler Birliği
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İklim değişikliği ile mücadele: 
Kentleri kahraman yapmak
Gökhan Özertan’ın moderatörlüğünde iklim değişikliği ve kentlerin bu hususta nelere dikkat etmesi 
gerektiğinin konuşulduğu oturumda, çevre ve iklim değişikliğine dair önemli noktalara değinildi. Özellikle 
iklim değişikliğine paralel olarak susuzluğa dikkat çeken Burak Gürkan, “Sahip olduğumuz suyu korumak en 
basit çözümdür. Yeni gelişen teknolojiler de var, havadaki nemi yoğunlaştırıp su üretmek gibi. Tabii bunları 
yaparak iklim değişikliğinden kaçamayız” ifadelerini kullandı. Son dönemlerde sıkça karşılaşılan doğal afetlere 
atıfta bulunup kıyaslamalar yapan Erdem Ergi, “Toplamda son 4 senede 2700 doğa olayı yaşadık. Bu konu 
aynı zamanda sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler kurulması için yerel seçimlerde de çok kez konuşuldu. Mexico 
City ve Filipinler de afetle uğraşıyor ama bizden neredeyse 10 sene ilerideler” dedi. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen ülkemizin önümüzdeki süreçte birçok olasılığı hesapladığını dile getiren Yurdanur Ünal, “Ülke 
bazında iklim değişikliği için bazı projeler var. Türkiye’nin önümüzdeki 100 senelik süreçte bu süreçten nasıl 
etkilenebileceğine dair birçok senaryo hazırlandı ve planlamaları yapıldı” diyerek sözlerini noktaladı.

Burak Gürkan 
Türkiye, Orta Asya ve 

Kuzey Kıbrıs Bölge 
Direktörü, GRUNDFOS

Erdem Ergin
İklim Dayanıklılığı ve 

Afet Risk Yönetim 
Uzmanı, UNDP Türkiye

Gamze Çelikyılmaz
Kıdemli İklim 

Değişikliği Uzmanı

Shannon McDaniel
Veri Stratejisi Direktörü, 

İklim ve Enerji için 
Belediye Başkanları 
Küresel Sözleşmesi

Yurdanur Ünal 
Meteoroloji 

Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Üsküdar 1

ULAŞIMDA BAŞARInIn AnAHTARI: 
ERİŞEBİLİRLİK

İnsan odaklı ulaşım, kentlerin geleceği için ne ifade ediyor?
İnsan merkezli ulaşım, kentlerin özellikle hareketlilikte yaşadıkları büyük 
değişikliklere cevap veren bir fikir. Bisikletler, scooter’lar ve motorlu 
bisikletler gibi mikro hareketlilik çözümleri ile Uber, Lyft ve BiTaksi gibi 
hizmetler, özel araç kullanımı dışında ulaşım için birçok farklı alternatif 
sunuyor. Bunları daha iyi otobüs hizmetleri, metro hatları, yayalaştırma 
çalışmaları ve elektrikli otomobillerle birleştirdiğinizde, şehirleri dolaşmak 
için her zamankinden daha fazla seçenek var. 

Hükümetlerden, yeni iş modellerini ve yeni araçları sokaklarına 
entegre etmeleri istenirken takip etmeleri için yol gösterici ilkeler 
neler olmalıdır? Ulaşımın önce insanla başlaması gerektiğine inanıyoruz. 
Erişilebilirliğin - insanların seyahat yönteminden bağımsız olarak A 
noktasından B noktasına hızlı bir şekilde ulaşma kabiliyetleri - şehirler için 
herhangi bir ulaşım sisteminin iyi çalışıp çalışmadığından çok daha iyi bir 
başarı ölçütü olduğunu keşfettik. 

Daha fazla insan odaklı ulaşıma sahip kentler, entegre ve elektronik ücret 
sistemleri ile haritalama sistemleri kullanarak, bisikletten trene yürüyüşten 
otobüse, farklı ulaşım yöntemleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. 
Bu, belediye yönetimlerine de yardımcı olur, çünkü bir mobilite ekosistemi 
inşa etmeye odaklanırsanız, yeni hizmetleri ortaya çıktıkça “mobilite 
portföyünüze” daha iyi entegre edebilirsiniz. Diğer şehirlerden daha 
erişilebilir olursunuz ve insanlar da daha iyi bir deneyime sahip olur.

İnsan odaklı ulaşım için yerel yönetimler neler yapmalı?
Kentler, ulaşım başarısının temel ölçüsü olarak erişilebilirliği kullanmaya 
başlamalı. Bu, insanların hareketliliğini, araçlar veya sistemler yerine her 
şeyin merkezinde tutmak için öncelikle zihniyetleri değiştirmek anlamına 
gelir. Öncelikle kent liderleri, yayalar ve daha çeşitli araçlar için güvenli ve 
erişilebilir sokaklar yaratan çözümleri destekleyebilir. 

Yayalara ve bisikletlilere daha fazla alan açan ve onları motorlu 
taşıtlardan ayıran “bütünsel sokaklar” (complete streets) yaklaşımı, 
e-scooter gibi diğer mikro mobilite servislerini de koruyor. Korunan 
bisiklet şeritleri sadece daha güvenli değil, aynı zamanda sürücü güven 
seviyeleri arttıkça daha fazla bisiklet sürmeyi de teşvik ediyor. Bu arada 
yaya alanları yalnızca sağlık faaliyetlerini teşvik etmekle kalmıyor, aynı 
zamanda bölgedeki ticareti de artırabiliyor. 

Sokaklarınızı farklı türden hareketlilik yöntemlerini barındıracak şekilde 
tasarlamak, aynı zamanda bir kent olarak değişen hareketlilik trendlerini 
geliştirmek ve bunlara ayak uydurmak için doğru zihniyete sahip 
olacağınız anlamına gelir.

Aniruddha Dasgupta
Global Direktör, 
WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi

Riski yönetmek: Afete karşı dayanıklılık nasıl geliştirilir?
Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da son günlerin en çok 
konuşulan konularından biri deprem oldu. Geçtiğimiz 
günlerde yaşanan depremin büyük İstanbul depreminin 
öncüsü olduğu söylenirken bu konuda alınabilecek 
bireysel ve toplumsal önlemler tartışma konusu haline 
geldi. 

“Riski yönetmek: Afete karşı dayanıklılık nasıl 

geliştirilir?” oturumunda da doğal afetler ve buna karşı 
kentlerin dayanıklılıkları masaya yatırıldı. Kentlerin hem 
sorunun kaynağı hem de çözümü olabilecek yerleşimler 
olduğunu vurgulayan Azime Tezer, sürdürülebilir 
şehirlerin kurulmasıyla birçok sorunun en temelde 
hallolabileceğini vurguladı. Kentlerin çok karmaşık yapıya 
sahip sistemler olduğunu vurgulayan Tezer, bu sebeple 

afetler ve kentlerin dayanıklılığı konuşulurken sadece 
depremden bahsetmenin yanlış olduğunu, bunun yanında 
doğal sistemin çok yönlü olduğunun da akıllardan 
çıkarılmaması gerektiğini dile getirdi. 

Dursun Yıldız afetlerden bahsederken bireyselliği 
vurgulayarak “Toplumu afetlere karşı hazırlamak için 
süreç bireyselden başlamalı. Sonrasında sivil toplum 
örgütlerinin de desteğiyle toplumsal dirençte artış 
olacaktır” şeklinde açıklamada bulundu. 

İklim değiştikçe daha çok afete mağruz kalacağımızı 
belirten Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliği, nüfus artışı, 
afetler ve çevrenin yok oluşunu şu an yaşadığımız en 
büyük 4 sorun olarak nitelendiriyor. Doğal afetleri 
de formülle anlatan Kadıoğlu, bunu “risk = tehlike x 
savunmasızlık” olarak ifade ediyor. Afete dayanıklılığın 
para değil zihniyet işi olduğunu vurgulayan Kadıoğlu’nun 
bu noktada en önemli önerisi toplum olarak zihniyetin 
değiştirilmesi. 

Oturumun katılımcılarından Hitoshi Baba, afetlerin 
ekonomik yanlarını inceleyerek konu hakkındaki 
görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Elektrik, su ve 
telekomünikasyon hasara uğradığı için üretimin 
de beraberinde durduğunu ve bunun için tüm ülke 
ekonomisinin yanında global ekonomiyi de etkilediğini 
belirten Baba, alınacak önlemlerle kentlerin bunların 
altından kalkabileceğinin de altını çizdi. 

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 16:00 - 17:30 Salon: Üsküdar 3

Esra Boğazlıyan 
Gazeteci, 
Habertürk

Azime Tezer
Şehir ve Bölge 

Planlama Bölümü, 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi

Dursun Yıldız
Su Politikaları 

Uzmanı

Hitoshi Baba
Kıdemli Danışman, 

Japonya Uluslararası 
İşbirliği Ajansı

Mikdat Kadıoğlu 
Meteoroloji 

Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi
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Marmara Urban Forum’un dikkat çeken 
oturumlarından MARUF Doktora Çarşısı’nda, 
kentle ilgili tez çalışmaları yarışıyor. Doktora 
programlarına kayıtlı olan araştırmacılar, tez 
araştırmalarını maksimum 3 dakika içerisinde 
sözlü olarak İngilizce sunuyor. Doktora Çarşısı 
oturumu 2 Ekim 2019, Çarşamba günü 09:00-
10:30 saatleri arasında Beylerbeyi 1 salonunda 
gerçekleştiriliyor. Sunumu yapılacak tez 
araştırmaları Marmara Urban Forum temalarıyla 
ilişkili olması ön şartı bulunuyor:
l Çevre ve İklim Değişikliği
l Dayanıklılık
l Göç
l Kamusal Mekân
l Kent Ağları
l Kentsel Altyapı
l Konut ve Yapılı Çevre
l Sosyal Kapsayıcılık
l Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
l Ulaşım ve Hareketlilik
l Yerel Kalkınma
l Yönetişim
Yarışmacılar 3 dakikalık sunumlarını 
akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye 
başkanlarından oluşan jüri ve izleyiciler önünde 
gerçekleştiriyor. Jüri ve izleyici oylarıyla 
belirlenecek olan kazanan sunum, yarışmanın 
hemen ardından açıklanacak ve birinci olan 
sunum 500$ ile ödüllendirilecek.Marmara 
Urban Forum Hakem Heyeti tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda Doktora Çarşısı 
oturumunda sunuma hak kazanan doktora 
çalışmaları aşağıda yer alıyor: 
marmaraurbanforum.org/doktora-carsisi

#MARUF19 DOKTORA ÇARŞISI

Hareketlilik ve insan odaklı 
ulaşıma doğru
Güneş Cansız’ın moderatörlüğünde, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan hareketlilik ve 
insan odaklı ulaşım gündeme taşındı. WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi’nin küresel direktörü 
Aniruddha Dasgupta, “Araçlar sürücüsüz hareket etmeye başlayacak. Bu da şehir altyapısı ile alakalı 
olacak. Bu sadece hareketliliği değil şehir yapısını da değiştirecek. Bunun için neler yapılmalıysa bizler 
ona odaklanmalıyız”dedi. Sözlerine devam eden Dasgupta, “Hareket A noktasından B noktasına gitmektir, 
erişim ise ulaşmaktır. Erişim şehirler için itici bir güçtür ve zaman bu noktada çok kıymetlidir. Daha fazla 
toplu taşıma kullanmak için mutlaka zihniyeti değiştirmek gerekli. Doğru tercihleri yapmak bizlere bağlı” 
ifadelerini kullandı. Taşıtların insan odaklı ulaşımına değişik bir pencereden bakan Eser Atak, “Otomobiller 
yolların %90’ını kaplarken %30 yolcu taşıyor. Amaç; taşıtların değil insanların ulaştırılması olmalıdır” 
diyerek ulaşım ile kaliteli ulaşım arasındaki farka değindi.

Konya şehrinde son dönemlerde daha da artan bisiklet kullanımına değinen Uğur İbrahim Altay, “Konya’da 
toplu ulaşımın % 2.3’i bisikletler ile sağlanıyor. 320 km bisiklet yol analizi yapıldı. Konya’nın en işlek 
caddesinde günde 2400 bisikletin geçiş yaptığı tespit edildi. 

Acil eylem kapsamında 78 km’lik bisiklet yolunu daha Konya’ya kazandıracağız. Üniversite  
öğrencilerimiz özellikle paylaşımcı bisiklet uygulamasını çok fazla tercih ediyor. 55 km’lik  
‘Lale tarlası bisiklet turu’ hedefliyoruz. Günübirlik Mevlana gezisi için 7,5 km’lik bisiklet  
sürüşü planlıyoruz. Toplam 44.400 bisikleti “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında  
çocuklarımıza dağıttık” dedi.  

Güneş Cansız
Direktör, 

WRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler

Uğur İbrahim Altay
Başkan, 

Konya Büyükşehir 
Belediyesi

Abhimanyu Prakash
Kıdemli Program 

Yöneticisi, Küresel 
Tasarım Şehirleri 

Girişimi

Aniruddha Dasgupta
Global Direktör, 

WRI Ross Sürdürülebilir 
Şehirler Merkezi

Eser Atak
Genel Sekreter 
Yardımcısı, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi

Rory nuijens
İnovasyon 

Ataşesi, Hollanda 
Başkonsolosluğu

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Beylerbeyi 1

ŞEHİRLEŞMEnİn DİğER YÜzÜ: 
KÜLTÜREL PLANLAMA

İKSV’nin genel müdürü olarak İstanbul’un kültürel yaşamı hakkında 
neler düşünüyorsunuz? Sivil toplum-yerel yönetim işbirlikleri kültürel 
canlanmanın artırılması açısından nasıl geliştirilebilir?
Türkiye’de son dönemde görülen kültürel dinamizm çok etkileyici boyutlarda. 
Kentimizdeki özel müzelerin sayısı 2000’lerin başında bir elin parmakları 
kadardı, şimdi ise onlarca müze, yüzü aşkın galeri, sanat mekânı var. Bu yıl 
Eylül ayında 16. İstanbul Bienali’ni ulusal ve uluslararası alanda büyük bir ilgi 
görerek açtık. Bununla birlikte İstanbul’da yeni açılan müzeler ve sergilerle 
heyecan verici bir ay yaşadık. Yine çok sayıda küçük tiyatro, kültür, sanat, 
performans ve müzik mekânı kentin kültür sanat yaşamını renklendiriyor. Bu 
bize büyük bir heyecan veriyor. İstanbul’da kültür sanatın hem üretiminde hem 
de tüketiminde ciddi bir artış görüldüğü kesin.

Kültür-sanat temel bir insan ihtiyacı. Toplumların huzur içinde bir arada 
yaşamasını kolaylaştıran, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir alan. 
Kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitleler tarafından izlenebilmesi 
ve kentin farklı bölgelerine yayılabilmesi için hem yerel yönetimlerin hem 
de merkezi yönetimin öncelikle finansal ve altyapısal desteği gerekiyor. 
Yerel yönetimler, birçok kültürün iç içe geçtiği kentlerde vatandaşlar, sivil 
toplum kuruluşları, merkezi yönetim ve uluslararası ağlar arasında diyalog 
geliştirmede en etkili olabilecek aktörler aslında. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
olarak biz de yerel yönetimlerle çok yakın işbirlikleri içindeyiz. Ayrıca bu alanda 
araştırmalar da yürüttük. Bunun bir örneği, vakfımızın Kültür Politikaları 
Çalışmaları kapsamında Şubat 2016 yılında yayımlanan Yerel Yönetimler için 
Kültürel Planlama adlı raporumuz. Bu raporda da altını çizdiğimiz önemli bir 
konu, uzun vadeli kültürel planlamaların yapılması ve kaynakların bu stratejik 
planlara göre aktarılması. Bu planlamalar yapılırken sivil toplum aktörleriyle 
yapılacak işbirlikleri büyük önem taşıyor. Bu rapor, kültür odaklı planlama 
anlayışının geliştirilmesi yolunda bir kaynak; yerel yönetimler için bir eylem 
planı da sunuyor. Tüm raporlarımız gibi bu rapora da herkes web sitemiz 
üzerinden ulaşabiliyor.

Görgün Taner
Genel Müdür, 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
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İstanbul: 
Uygarlıkların Işığı
Gazeteci Kübra Par’ın moderatörlünü yaptığı İstanbul: Uygarlıkların Işığı oturumunda, kıtaları buluşturan 
İstanbul’un medeniyetlerin kültürel tarihi çerçevesindeki önemi ele alındı. Oturumda İstanbul’un 
tarihselliğini değerlendirirken farklı bakış açılarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Oturumda 
İstanbul’un tarihinin belli bir dönemine odaklanılmasının şehrin kültürel mirasını tam olarak anlaşılmasına 
engel olduğu belirtildi.

Kübra Par
Gazeteci, 
Habertürk

Görgün Taner
Genel Müdür, İstanbul 

Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV)

Handan İnci
Rektör, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar 
Üniversitesi

Murat Gül
Dekan, Mimarlık 

Fakültesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi

Uğur Tanyeli 
Dekan, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, 
İstanbul Şehir Üni.

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Üsküdar 3

Uluslararası insani hareketlilik 
ve sosyal uyum
Göç ve sosyal uyum konuları uzun zamandır global çapta ülkelerin gündemindeki yerini koruyor. Konu tüm 
ülkelerin gündemindeki yerini alsa da aynı zamanda kentleri de doğrudan etkiliyor. Göç hakkındaki en yaygın 
endişe ise bu durumun toplumda sosyal uyumu bozacağı yönünde. 

“Uluslararası insani hareketlilik ve sosyal uyum” oturumunda konuşan Howard Duncan, “İnsanlar 
göçün sosyal uyumu bozacağını düşünüyor. Bu kavramı biraz keşfetmeliyiz. Göçmenlerin uyumu ve sosyal 
entegrasyon birbiriyle bağlantılı bence. Ama sosyal uyum terimi biraz muğlak. Tabii sosyal uyumun olmadığı 
yerde onu tespit etmek çok kolay. Mesela Suriye; iç savaşta olan ve siyasi çatışmaların olduğu yerlerde sosyal 
uyumun olmaması normal” diyerek konu hakkındaki görüşlerini bildirdi. Demokrasilerin sosyal uyum 
konusunda çok sağlam olduğu oturumda vurgulananlar arasında yer aldı. Duncan bu konuyla ilgili şöyle 
bir örnek verdi: “Birleşik Krallık’ta referandum var ama ben bunun sosyal uyuma tehdit oluşturduğunu 
düşünmüyorum. Peki neden göç bunun için tehdittir diye düşünüyoruz?”

Ahmet İçduygu ise sosyal uyum meselesini mülteciler üzerinden değerlendirdi ve “Mülteciler zorunlu 
göç ettikleri için onların evlerine geri döneceğini bekliyoruz. Ancak mültecilik uzun süren bir durum. Başka 
ülkelere yerleştirmek biraz zorlu, çünkü buna yanaşmıyorlar. Kendi ülkelerine de dönemeyeceklerinden 
entegrasyon konusu devreye giriyor” açıklamasında bulundu. 

M. Murat Erdoğan
Göç ve Uyum 

Araştırmaları Merkezi 
Müdürü, Türk Alman 

Üniversitesi

neeraj Kaushal 
Sosyal Politika 

Profesörü, 
Columbia Üniversitesi

Ahmet İçduygu
Göç Araştırmaları 

Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (MiReKoc) 

Direktörü, 
Koç Üniversitesi

Elizabeth Ferris
Prof. Araştırmacı, 

Georgetown 
Üniversitesi

Howard Duncan
Yönetici Başkan, 

Metropolis Canada

Katharina Lumpp 
Türkiye Temsilcisi, 

UNHCR

KONUŞMACILAR
Tarih: 01 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Emirgan 2

Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
Urban Technologies and Innovation
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Number of electric cars
Elektrikli araç sayısı

İSTANBUL
24

YALOVA
1

KOCAELİ
2

Data year - Veri yılı: 2019

“Balıkesir Metropolitan Municipality, Bilecik Municipality, Bolu Municipality, Bursa Metropolitan Municipality, Çanakkale Municipality, Düzce Municipality, 
Edirne Municipality, Kırklareli Municipality, Sakarya Municipality and Tekirdağ Metropolitan Municipality do not have electric vehicles.”

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bolu Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Düzce Belediyesi, Edirne 
Belediyesi, Kırklareli Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin elektrikli aracı bulunmamaktadır.” 

Veriler Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan veritabanı araştırması kapsamında ilgili ilin belediyesinden temin edilmiştir.
The data was obtained from municipality of the related province within the scope of the database research carried out by the Marmara Municipalities Union Urban Policy Center.

spm.marmara.gov.tr
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Çevre ve İklim Değişikliği
Environment and Climate Change

Total forest area of MMU members
MBB üye illerinin toplam orman alanı

3.592.771 Ha

Total forest area - Ha

Toplam (normal+boşluklu kapalı) orman alanı - Ha

+600.000

240.001-480.000

120.001-240.000

0-120.000

480.001-600.000

Data year - Veri yılı: 2018

Veriler Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan veritabanı araştırması kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığından temin edilmiştir. 
The data was obtained from Republic of Turkey General Directorate of Forestry within the scope of the database research carried out by the Marmara Municipalities Union Urban Policy Center

spm.marmara.gov.tr

Percentage of forest area to provincial area-%
Orman alanının il yüz ölçümüne yüzdesi - %
Hesaplamada kullanılan yüzölçümü verisi için https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf linkinden faydalanılmıştır (erişim 18/09/2019)
The link was used for land surface area data in the calculation. https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf  (access 18/09/2019).

The diameters of the circles are shown in direct proportion to the square roots of the percentages.
Dairelerin çapları yüzdelerin karekökleri ile doğru orantılı olarak gösterilmektedir.
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Kamusal Mekan
Public Space

Number of cinema and theatre
Sinema ve tiyatro sayısı

İstanbul Tekirdağ

37

Edirne

24

9

10

Kırklareli

18

3

Sakarya

42

10

Kocaeli

79

17

901

211

Çanakkale Düzce

12 13

9

3

Bursa

90

14

Balıkesir

53

15

Bilecik

4

1

Bolu

21

3

Yalova

13

2

Veriler Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan veritabanı araştırması kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistiklerden ve GYODER Gösterge,  Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019 1. Çeyrek Raporu’ndan temin edilmiştir.
The data was obtained from the Turkish Statistical Institute Regional Statistics and GYODER Indicator, Turkey Real Estate Sector Report 1st Quarter 2019 within the scope of the database research carried out by the Marmara Municipalities Union Urban Policy Center.

spm.marmara.gov.tr
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The ratio of the number of shopping malls to 
the total number of shopping malls of the 
MBB member provinces
AVM Sayısının, MBB Üyesi illerin toplam Avm sayılarına 
göre oranı

Number of shopping mall
AVM Sayısı

Shopping mall area per 1000 people (m2)
 1000 kişi başına düşen AVM alanı

Province of MMU Member
MMB Üyesi İl

Province area of MMU Member
MMB Üyesi İl AlanıİSTANBUL

The circle sizes shown in the graph are directly proportional to the number of shopping malls of the provinces. Number of shopping 
malls data is divided into 5 classes. This visualization has been preferred since the values of Istanbul are very highter than other 
provinces.
Grafikte gösterilen daire büyüklükleri, illerin AVM sayıları ile doğru orantılıdır. Alışveriş merkezi sayıları 5 li sınıfa ayrılarak gösterimi 
yapılmaktadır.  İstanbul ilinin değerleri diğer illere göre çok yüksek olduğundan bu gösterim tercih edilmiştir.

Number of shopping mall and mall area per 1000 people (m2)
AVM sayısı ve 1000 kişi başına düşen AVM alanı

Data year - Veri yılı: 2018

Data year - Veri yılı: 03.2019

Cinema
Sinema

Theatre
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0-11
12-17
18-36
37-90
+91

0-1
2-8
9-13
14-18
+18

Number of cinema and theatre data are divided into 5 classes according to their own values. This 
visualization has been preferred since the values of Istanbul are very higher than other 
provinces.

Sinema ve tiyatro sayıları, kendi değerlerine göre 5 li sınıfa ayrılarak gösterimi yapılmaktadır.  
İstanbul ilinin değerleri diğer illere göre çok yüksek olduğundan bu gösterim tercih edilmiştir.
 

Ulaşım ve Hareketlilik
Transport and Mobility
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Motor vehicles per 1000 people
1000 kişi başına düşen otomobil sayısı
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Average motor vehicles per 1000 people MMU Members
MBB Üyelerinin 1000 kişi başına düşen ortalama otomobil sayısı

Veriler Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan veritabanı araştırması kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistiklerden temin edilmiştir. 
The data was obtained from the Turkish Statistical Institute Regional Statistics within the scope of the database research carried out by the Marmara Municipalities Union Urban Policy Center.

spm.marmara.gov.tr
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MARUF kapsamında düzenlenen Play 
Marmara, Marmara Bölgesi’nde yer alan yerel 
yönetimler ve kalkınma ajansları için kapasite 
geliştirme yöntemi olarak işlevselleştirilen çok 
aktörlü bölgesel gelişme oyunudur.

Hâlihazırda, Türkiye’de ilk defa ülke 
ölçeğinde mekânsal planlama gündemi 
başlamış olmakla birlikte, coğrafi ölçekte bölge 
planlama deneyiminde bir boşluk olduğu 
söylenebilir.

Ekonomi, ulaşım-lojistik, ekolojik alanlar, 
doğal afetler, kıyı alanları ile ilgili konularda, 
coğrafi bölge ölçeğinde bütünleşik/entegre bir 
yaklaşım ile çözümler üretilebilir. Bu konudaki 
zorluklar, planlamadaki güncel gündemlerin 
yanı sıra bölge ölçeğindeki veriyi üretme, 
toplama, anlamlandırma ve bu süreçteki çok 
katmanlı yönetişimdir.

Play Marmara, bu zorlukları aşmak 
için yenilikçi bir yaklaşımı tanıtmayı 
amaçlamaktadır. Kentlerin gelişim sürecinde 
etkin aktörlerin, mevcut bilgi ve deneyimlerini 
temel alan senaryolar çerçevesinde, bölge 
ölçeğinde Marmara’nın durumunu ve yönetişim 
sürecini deneyimlemelerini sağlamayı 
hedefliyor. 

Oyun katılımcıları arasında  Marmara’da 
yer alan beş istatistiki alt bölgeyi (İstanbul, 
Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli) temsilen 
uzmanlar, düzenleyiciler, yatırımcılar ve 
siyasetçiler yer alıyor.

MARUF19 PLAY MARMARA KATILIMCILAR

Kalkınma Ajansları:
l İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
l Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
l Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
l Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
l Trakya Kalkınma Ajansı

Belediyeler:
l İstanbul Büyükşehir Belediyesi
l Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
l Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
l Bursa Büyükşehir Belediyesi
l Sakarya Büyükşehir Belediyesi
l Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
l Bilecik Belediyesi
l Çanakkale Belediyesi
l Edirne Belediyesi
l Kırklareli Belediyesi
l Yalova Belediyesi
l Bağcılar Belediyesi
l Büyükçekmece Belediyesi
l Çorlu Belediyesi

MBB Platformları:
l Bilgi Teknolojileri Platformu
l Çevre Platformu
l Denetim Platformu
l Göç Platformu
l Hukuk Platformu
l İnsan Kaynakları Platformu
l Kurumsal İletişim Platformu
l Kültür Sanat Platformu
l Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu
l Mali Hizmetler Platformu
l Yerel Diplomasi Platformu

YÜRÜTÜCÜ EKİP

l Dr. Ekim Tan, Play the City, Kurucu
l Dr. Ulaş Akın, Uzman
l Ezgi Küçük, Marmara Belediyeler Birliği 
l Txell Blanco, Play the City 
l Ekin Güneş Şanlı, Play the City 
l Bahareh Mazaheri, Play the City

PAYDAŞLAR

YAŞAnILABİLİR ŞEHİRLERİn 
En BÜYÜK EnGELİ: OTOMOBİLLER

“Yaşanabilir şehirler” için nasıl bir ulaşım sistemi ve 
kentsel alt yapıya ihtiyaç var?
Kentsel ulaşım söz konusu olduğunda, bugün ‘yaşanılabilir şehirler’e 
en büyük engel özel otomobil... Tamamen yasaklanmadığı takdirde hem 
mülkiyeti hem de şehir içindeki kullanımı en aza indirilmelidir. Elbette bu; 
ancak toplu taşıma, paylaşımlı mobilite çözümleri ve aynı zamanda yumuşak 
mobilite için fiziksel koşullar yaratılarak pratik ve uygun fiyatlı alternatiflerin 
ortaya konması durumunda elde edilebilir. Yoğun nüfuslu bir kentsel alan 
içerisinde insanlar, A noktasından B noktasına - hem iş hem de eğlence için 
- sorunsuz, 7 gün 24 saat, mobilite çözümlerinin bir kombinasyonuyla hızlı 
ve ucuz bir şekilde, otomobil sahiplenmeyi düşünmek zorunda kalmadan 
gidebilmelidir. 
Şehirlerin bu vizyona ulaşması için, cesur siyasi liderliğe, vatandaşların 
katılımına ve desteğine, özel sektörle ortaklığa ve hepsinden önemlisi dijital 
teknolojik çözümlerin “dijital kentsel mobilite platformları” biçiminde aktif 
konuşlandırılmasına ihtiyaçları var. 

İstanbul ve Marmara Bölgesi hakkındaki görüşleriniz neler? 
Türkiye hükümeti, İstanbul Büyükşehir Bölgesini kurmaya karar verdiğinde 
bir vizyon ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir’in gelişimi o kadar hızlı ve 
başarılı oldu ki şimdi Marmara Bölgesi’nin kalkınmasında ortaya çıkan 
zorlukları ele almak için yeni bir ilgili varlık olarak düşünmek zorundayız. 
Sonuç olarak Marmara Bölgesi, entegre bir kentsel sistemin yönetiminin 
tasarlanması ve nihayetinde uygulamaya konması gereken yeni coğrafi 
birimi oluşturabilir. Dolayısıyla İstanbul’un merkezinde bulunduğu Marmara 
Bölgesi, dünyada benzer şekilde hızla gelişen bölgeler için bir yönetim modeli 
haline gelebilir.

Matthias Finger
Ağ Endüstrileri Yönetimi Başkanı, 
İsviçre Federal Politeknik Üniversitesi (EPFL)



Göç
Marmara Urban Forum’un 12 temasından biri olan “Göç” genellikle “insani 
hareketlilik” olarak tanımlanmakta, göçün mesafesi, motivasyon unsuru, 
sınırları aşıp aşmadığı, süresi ve en önemlisi iradi veya zorunlu olması gibi 
boyutları çeşitli farklılıklar ve etkiler yaratıyor. Sergilenen göç fotoğrafları 
Gölcük Belediyesi, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Uluslararası 
Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte, insanların göç sürecinde karşılaştıkları 
zorlukları ve kazanımlarını belgeliyor.

Kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek amacıyla uluslararası düzeyde 
gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl dördüncüsü düzenlenen, “Göç” konulu 
Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar, Birleşmiş 
Milletler’in uluslararası sosyal medya hesapları üzerinden dünya çapında 
birçok kişiye ulaştı, BM Türkiye 2019 raporunda da yer aldı.

Düzülke
Aydın Büyüktaş’ın sürreal 
fotoğrafları, zamana ve 
mekâna meydan okuyarak 
İstanbul’u solucan deliğinden 
görünüyormuşçasına 
sergiliyor.

MARUF kapsamında 
sergilenen, Flatland-Düzülke 
adlı fotoğraf çalışmasını 
Edwin Abbott’ın “Flatland: 
A Romance of Many 
Dimensions” kitabından 
esinlenerek oluşturan 
Büyüktaş, çocukluğu ve 
gençliğini, Isaac Asimov 
ve H.G. Wells gibi bilim 
kurgu yazarlarının bilim 
kurgu serilerini ve Bilim ve 
Teknik dergilerini okumakla 
geçirdi. Bu kitaplar; solucan 
delikleri, karadelikler, 
paralel evrenler, kütle 
çekimi, uzayın ve zamanın 
bükülmesi gibi konuları 
sorgulamasını sağladı. Bu 
serideki amacını yaşadığı 
kentle alakalı bir duyarlılıktan 
öte rüyalarının geçtiği 
mekânlarla ve yaratmak 
istediği doku ve perspektif 
algısıyla alakalı olduğunu 
ifade eden Büyüktaş, 
yaşadığımız, çoğu zaman 
dikkatimizi dahi çekmeyen, 
belleğimizi oluşturan 
mekânları dönüştürerek ve 
farklı boyutlar kazandırarak 
sunmaya çalışıyor.

Ormanlık İsveç
İsveç denince akla ahşap gelir, zira küçük kırmızı ahşap kır eviyle İsveç ulusal mirasının bir parçasıdır. 
Bugün yükselişe geçen bir olgudan bahsediyoruz: modern ahşap mimarisi, tek bir ailenin yaşadığı 
konutların yanı sıra büyük yapıları da içermektedir. MARUF kapsamında yer alan sergide, her iki 
kategoriden de örnekler bulunuyor. İsveç’te yangın riski nedeniyle yüksek binalar inşa etmek 150 yıl 
boyunca yasak kaldı. Yasa 1990’ların başında değiştiğinde, yaratıcılıkta patlama yaşandı. Bugün, tüm 
yeni apartman bloklarının yüzde 10 ila 15’i ahşaptan yapılmadır ve sayılar her geçen yıl yükseliyor. 
Ekolojik bakış açısıyla bu durum elbette bir anlam ifade ediyor; kereste hem yenilenebilir hem de 
geri dönüştürülebilir bir kaynak. Aynı anlamlı durum mimari açıdan da geçerlidir; mimarların çizim 
tahtasındaki ahşap projelerin sayısına bakıldığında büyük ölçekli projelerin çığır açmakta olduğu aşikar. 
Yerel mimari, yüksek teknolojiye yaslanan bir yaklaşımla tamamlanmıştır. Bazı yerel yönetimler daha 
şimdiden ahşaba damgasını vuruyor.

Marmara Denizi
Türkiye’nin tek iç denizi olan Marmara Denizi; etrafındaki yedi şehirle Türkiye nüfusunun 
yaklaşık yüzde 20’sini kapsıyor. Her mevsimin ayrı bir balığı olduğu günlerde orkinosun, 
dilbalığının, pisi ve kalkan balıklarının yuvası olan Boğaziçi ve Marmara bugün kentsel, 
tarımsal, ticari ve endüstriyel etkinliğin yüklediği kirlilik yükünü omuzlarında taşıyor. 
Marmara Urban Forum kapsamında yer alan Marmara Denizi Fotoğraf Sergisi, Marmara 
Denizi’nin su ve yaşam, çevre, ekosistem, sürdürülebilirlik, flora ve faunanın korunması gibi 
temalar kapsamında fotoğraflarla belgelenmesini amaçlıyor.

Karanlığı Aydınlatmak
Esenler Görme Engelliler Derneği ve Art İstanbul Fotoğraf Kulübü’nün ortak projesi olan 
Karanlığı Aydınlatmak, görme engelli kentliler ile fotoğrafçıları kentte bir gezintiye çıkarıyor. 
Şehrin içinde belirlenen bir rota doğrultusunda birlikte yürüyerek görme engelli kentlilerin 
hayalindeki kent fotoğraflarını çekiyorlar.Çekim aşamasında fotoğrafçının sokakta gördüklerini 
sesli olarak tarif etmesinin ardından görme engelli kentlinin fotoğraf makinesini görüntülemek 
istediği kareye doğrultup deklanşöre basmasıyla ortaya çıkan fotoğraflar ilk kez Marmara 
Urban Forum’da sergilendi.

#MARUF19 SERGİLER
Kentleşmeye dair konuları masaya yatıran Marmara Urban Forum sadece panel ve oturumlarıyla değil ilgi çekici sergileriyle de 
ilham veriyor. Etkinlik alanının farklı noktalarına konuşlanmış olan sergiler kent ve fotoğraf sanatını bir araya getiriyor.
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Tarihi Yarımada: 
Tarihi İstanbul’dan Bir Kesit
Marmara Urban Forum kapsamında organize edilen Tarihi Yarımada: Tarihi İstanbul’dan 
Bir Kesit teknik gezisinde, İstanbul’un tarihsel katmanlarına şahitlik etmiş önemli noktalarını 
gezerken tarihin ve kentsel dokunun farklı zaman dilimlerinde nasıl şekillendiğinin mercek 
altına alınması amaçlanıyor. 

MS. 5. yüzyılda inşa edilen Konstantinopolis kentinin Kara Deniz ve Haliç surları yüzyıllar 
boyunca tamir edilmiş ve önemli saldırılara karşı koymuştur. 1453’te Osmanlıların fethinden 
sonra varlıklarını sürdürmüş, kentin batıya doğru büyümesini 1950’lerde devlet tarafından 
gerçekleştirilen imar ve yıkım hamlelerine kadar engellemiştir. Kent tarihinin en iyi okunabilen 
yerlerden biri bugün Sultanahmet bölgesi olarak bilinen yerdir. Konstantinopolis’in Atmeydanı 
(Hippodrom) Bizans döneminde devletin, İmparatorluğun temsil edildiği bir yer iken Osmanlı 
döneminde de devlet törenlerinin yapıldığı bir açık alan olarak kalmıştır. İstanbul’un günümüze 
kadar kamusal varlığını sürdüren tek açık alanıdır. Kentin en önemli kilisesi olan Ayasofya 
(6.yy), Büyük Sarayı (4.yy-12.yy.) ve Antiochos ve Lausos Sarayları (5.yy.) gibi önemli anıtlar bu 
alanın etrafında yerleşmiştir. Gezimizde bu binaları dışarıdan göreceğiz ve kentin omurgasını 
oluşturan Mese caddesinde yürüyerek İmparator Konstantin’in yaptırdığı Konstantin 
Forum’undan (4.yy) (Çemberlitaş) geçeceğiz. Geç Antik çağında gelişen forumların Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinde nasıl değiştiğini hem burada hem de Beyazıt Meydanı’nda göreceğiz. 
Theodosios Forumu (5.yy) Roma’daki Traian Forumu’ndan ilham alarak yapılmıştır, daha 
sonra Beyazıt Camisi ile değişmiş (15/16.yy) ve 20. yüzyılda üniversite ile yeniden dönüşmüştür. 
Buradan yürüyeceğimiz Süleymaniye bölgesi ise 16. yüzyılda yapılan Süleymaniye Külliyesi’yle 
beraber gelişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi adına yaptırdığı bu çok fonksiyonlu yapı 
kentsel-kamusal anlamda bir planlama örneğidir. Caminin kendisi İstanbul’un topografyasında 
önemli bir ‘landmark’ olmayı sürdürmektedir. Gezimizin odakları olan surlar, Sultanahmet 
ve Süleymaniye bölgeleri UNESCO tarafından İstanbul’un tarihi yarımadanın içinde öncelikli 
koruma alanlarıdır. Gezimiz burada bitecek.

Rehberler
Prof. Dr. Zeynep Kuban
Araştırma Görevlisi Öykü Balcı

Boğaz Hattı:  
Suya Yansıyan İstanbul
Tarihi İstanbul’un merkezi olan Tarihi Yarımada Marmara Denizi, 
Boğaz ve Haliç’le çevrili bir alandır. Yenikapı’da metro inşaatı 
sırasında yürütülen kazılarda kentin tarih öncesi dönemine ışık 
tutan, heyecan verici bulgulara ulaşılmıştır. Kentin daha çok 
bilinen tarihi İ.Ö. 6. yüzyılda kurulan Yunan kolonisi Byzantion 
ile başlamaktadır. Byzantion Roma egemenliğine girdikten sonra 
sınırları iki kez büyütülmüştür. 5. yüzyılda gündeme gelen ikinci 
genişlemenin izleri 7 km uzunluğundaki Kara Surları ile hala 
görülebilmektedir. Kentin Marmara ve Haliç kıyıları da surlarla 
korunmaktaydı. İmparator Konstantin tarafından adı değiştirilen 
ve Constantinopolis olarak anılmaya başlanan kentin kuzeyindeki 
Galata ise Ortaçağ’da Cenovalılar tarafından kurulmuş, surlarla 
çevrili bir yerleşmedir.

Osmanlı döneminde kent antik dönem sınırlarının dışına 
taşarak gelişti. Eyüp ve Üsküdar bu sır dışı yerleşmelerin en 
önemlileridir. Boğaz kıyılarında yazlık evlerin yer aldığı köyler 
oluşmuştur. 20. yüzyılda nüfus artışı, ulaşım ağları tarihi kentin 
biçimini ve ölçeğini etkilemiş; Boğaz köylerinin kırsal karakteri 
değişmiştir. Haliç ve Boğaz’a yapılacak gezide kentin Bizans 
ve Osmanlı dönemine ait önemli kentsel öğeler görülecektir. 
Haliç girişinde başlayacak olan ilk bölümde Eyüp’e kadar 
uzanılacaktır. 

Rehber
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay

Yüzyıllar Boyunca Çok Katmanlı Galata Kent Dokusu
İstanbul’un önemli semtlerinden biri olan Galata’da Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinin 
tamamında kayda değer imar hareketleri yaşanmış ve hem kentsel, hem de mimari ölçekte 
özgün bir tabakalanma meydana gelmiştir. Bu çok katmanlı kent dokusunu gözlemlemek 
halen mümkündür. Bulunduğu semte adını vermiş Tophane, Galata Surları’nın 1445 civarı 
inşa edilmiş bir kısmının hemen karşısına II. Mehmet tarafından yaptırılmıştır (1). Buranın 
devamında bir kiliseler bölgesi bulunmaktadır. Birbirine yakın şekilde konumlanan ve semtin 
çok uluslu yapısını yansıtan Ermeni ve Rum kiliseleri 19-20. yüzyıllarda yeniden inşa edilmiş 
olmalarına karşın aynı konumdaki ilk inşa tarihleri Galata’nın Ceneviz dönemine kadar 
uzanmaktadır (2). St. Benoît de esasında bir Geç Bizans kilisesi olup 1427’de Benedikten 
idaresine geçmiş ve yüzyıllar içerisinde özellikle de yangınlar sebebiyle çokça onarım görmüştür. 
Kilisenin bahçesinde 14. yüzyıl ortalarına tarihlenen bir Ceneviz kulesi bulunmaktadır (3). 
Benzer şekilde Yeraltı Camii de aslında bir Erken Bizans kalesi olup hem Ceneviz, hem 
de Osmanlı dönemlerinde mimari ve fonksiyonel olarak ciddi değişimler geçirmiştir (4). 
Galata’nın Klasik Osmanlı döneminde ticari kalbini oluşturan Rüstem Paşa Kervansarayı ve 
Bedesten ise konum itibariyle Ceneviz, hatta Bizans döneminden birtakım kaybolmuş anıtlar 
ile çakışmaktadır (5). Arap Camii hiç şüphesiz Galata’nın çok katmanlı yapısını en iyi yansıtan 
yapı olup konumu ve mimarisi itibariyle Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerini adeta iç içe 
geçmiş zengin bir şekilde ortaya koymaktadır (6). Galata’nın Ceneviz dönemindeki idari merkezi 
olan halk sarayı (Palazzo Comunale) 1316’da inşa edilmiştir. 19. yüzyıl ortalarında gördüğü 
yıkım ve değişimler sonucu ise Bereket Han olmuştur (7). Galata Surları’ndan geriye kalan 
belki de en iyi korunmuş kısım Ss. Pietro ve Paolo Kilisesi’nin arkasında bulunmaktadır. 14. 
yüzyıl ortalarında inşa edilmiş bu kısım, iki adet yarım daire biçimli ve yüksekçe kule ile bunları 
kuşatan duvarlardan oluşmaktadır (8). Osmanlı döneminde özellikle de üst bölümleri defalarca 
restore edilmiş Galata Kulesi ilk olarak 1348’de Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir (9). 
Zamanla modern kent dokusu içerisinde kalarak unutulmuş Galata Surları’ndan çeşitli parçalara 
ise neredeyse her yerde rastlanmaktadır (4-5, 5-6).

Rehber
Dr. H. Sercan Sağlam

#MARUF19 TEKNİK GEZİLER
MARUF kapsamında düzenlenecek olan teknik geziler 3 Ekim 2019, Perşembe günü 13.00-18.00 saatleri arasında 
gerçekleştiriliyor. www.marmaraurbanforum.org adresini ziyaret ederek teknik gezilere katılım için detaylı bilgi alabilirsiniz.
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Osmanlı Başkentinin Batılı Yüzü: 
Beyoğlu / Pera
Galata surlarının dışında yer alan, üzüm bağları ve meyve bahçeleri ile kaplı Pera bölgesi 18. Yüzyılın ortalarından itibaren yapılaşmaya başlamıştır. Bu dönemde 
Batı ile artan yakın ilişkilere paralel olarak bölge Osmanlı başkentinin batılı yüzü haline gelmiş ve Haliç’in kuzeyinde yer alan Suriçi bölgesinden oldukça farklı 
bir kentsel karakter benimsemiştir. Bölgenin çoğunluğu yabancı olan sakinlerinin evleri, elçilik binaları, oteller, tiyatrolar, kafeler, Avrupa’dan gelen çok çeşitli 
ürünleri satan dükkanlar, ofisler ve kiliseler yoğunlukla Grande Rue de Pera, bugünkü adıyla İstiklal Caddesi, etrafında sıralanmıştır. Bu dönemde inşa edilen 
yapılar bölgenin Avrupai karakterine uygun olarak çoğunlukla Neoklasik ya da eklektik üsluptadır. Cumhuriyet döneminde tasarlanan Taksim Meydanı ve 
Cumhuriyet Anıtı bölgeye yeni bir önem ekler. Meydan resmi törenlerin de yapıldığı şehrin en önemli kamusal alanlarından biri halini alır.

Rehber
Ebru Şevkin
Görsel için

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

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

Büyükada bienal mekânları:
Anadolu Kulübü
Mizzi Köşkü
Taş Mektep
Hacopulo Köşkü (Eski Adalar Kaymakamlık Binası)
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YÖnETİM

Marmara Belediyeler Birliği
Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10 Eminönü 
Fatih / İstanbul
Tel (90) 212 402 19 00
Faks (90) 212 402 19 55
www.marmara.gov.tr

YAYIN KURULU

Hatice Çetinlerden
Emrehan Furkan Düzgiden

MARUF Gazetesi’nin tüm hakları saklıdır. Bu 
gazetede yer alan; yazı, makale, fotoğraf, 
karikatür ve illüstrasyonların elektronik ortamlar 
da dahil olmak üzere, kullanım hakları Marmara 
Belediyeler Birliğine ve/veya eser sahiplerine 
aittir. İzin alınmaksızın, hangi dilde ve hangi 
ortamda olursa olsun, materyalin tamamının 
ya da bir bölümünün kullanılması yasaktır. 
Yayımlanan yazı ve ilanların sorumluluğu, adı 
geçen yazar ve firmalara aittir.

SOnnTAG
design / develop / curate

Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. Harman Sok. 
No: 5 Şişli / İstanbul 
Tel (90) 212 924 24 10
work@sonntag.agency
www.sonntag.agency

İMTİYAz SAHİBİ

Marmara Belediyeler Birliği adına; 
M. Cemil Arslan
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