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MARMARA URBAN FORUM 

MARUF İKİNCİ GÜNÜNDE 
2305 KATILIMCIYI 

BULUŞTURDU

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Marmara Urban 
Forum, 2’nci gününde; şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve 
yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya 
getirdi. İki yılda bir, uluslararası düzeyde düzenlenecek 
olan forum, 250 konuşmacı, 50 oturum, sergiler, film 
gösterimi, teknik geziler ve 3000’den fazla katılımcı ile 
bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturuyor. 
MARUF’un ikinci gününde düzenlenen 28 oturumda 
150’nin üzerinde konuşmacı yer alırken, oturumlara 
2305 kişi katıldı. MARUF’un 2’nci gününde katılımcılara 
açık oturumların yanı sıra 12 özel toplantı ve çalışma 
atölyesini içeren kapalı oturumlar gerçekleştirildi. Andaç 
Haznedaroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Misafir filminin 
gösteriminin ardından yönetmenle söyleşi gerçekleştirildi. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda 
“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; 
şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da 
tartışmak için farklı seslerin bir araya geldiği, küresel ve 
yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform 

Çözüm Üreten Kentler mottosuyla düzenlenen Marmara Urban Forum 
ikinci gününde gerçekleştirilen 28 oturumda kamusal mekandan 

yönetişime, dayanıklılıktan göçe kente dair önemli konuları ele aldı.

12 TEMADA ÇÖZÜMLER KONUŞULDU

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 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

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.

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, 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.



4 MARMARA URBAN FORUM

Cam tavanı kırmak: 
Yerel yönetimlerde kadın temsili
İlk kez 1978 yılında ortaya atılan “cam tavan” kavramı, kadınların özellikle de iş hayatında yükselmesini 
engellemek için kullanılıyor. Globalde olduğu kadar ülkemizde de çok kullanılan bu kavram ve kadına yönelik 
şiddet  “Cam tavanı kırmak: Yerel yönetimlerde kadın temsili” oturumunda üst düzey yöneticiler tarafından 
masaya yatırıldı.

Aşkın Asan kadına yönelik şiddetten bahsederken İstanbul Sözleşmesi üzerinden açıklamalarda 
bulundu. Sözleşmeye imza atan 34 ülke olduğunu ve Türkiye’nin de imza atan ilk ülke olduğunu belirten 
Asan, “En temel amacımız imzalanan sözleşmeye uygun bir iç hukuk hazırlamak oldu” diyerek konunun 
önemini dile getirdi. 

Cam tavan sendromunun Türkiye’de yoğun şekilde yaşandığını belirten Azime Kocacık, kendisinin de bunu 
95 yılında siyasete atıldığında yaşadığını anlattı ve sözlerine “Bir kadının siyasette başarılı olması için başını 
sık sık o cam tavana çarpması gerekiyor. Çok daha fazla enerji sarf etmemiz gerekiyor. Ama maruz kaldığımız 
psikolojik şiddet bizim güçlenmemize yardımcı oldu” şeklinde devam etti.

Fatma Kaplan Hürriyet, “Korksaydık, sinseydik, belli modellere hapsolsaydık o etiketlerden kurtulamazdık. 
Kadın erkek demeden insani değerler üzerinden bir duruş olması gerekiyor. Korkmak çok normal bir 
duygu ama cam tavanları kırabiliriz” diyerek bu sendroma karşı durulması gerektiğini söyledi. İstanbul 
Sözleşmesi’nden de bahseden Hürriyet, “Sürekli görünür olması şiddetin artmadığını göstermiyor. İstanbul 
Sözleşmesi’nin önemi tam da bu noktada artıyor” dedi.

Siyasette kadınların karşılaştığı zorlukların çoğunun ortak olduğunu söyleyen Şeyma Döğücü, “Siyasi 
partilerin kadın gücünü, kadın mucizesini keşfetmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

MARMARA URBAN FORUM 

KONUŞMACILAR
Tarih: 02 Ekim 2019 16:00 - 17:30 Salon: Emirgan 2

Nuray Karaoğlu
Genel Başkan, 

KA.DER

Aşkın Asan
Mütevelli Heyeti Üyesi, 

Türkiye Maarif Vakfı

Azime Kocacık
Başkan Yardımcısı, 

Çukurova Belediyesi

Fatma Kaplan Hürriyet
Başkan, 

İzmit Belediyesi

Şeyma Döğücü
Başkan, 

Sancaktepe Belediyesi

İSTANBUL BİR SÜNGER 
ŞEHİR OLABİLİR Mİ?

Marmara Urban Forum’un ana temalarından biri “Çevre ve İklim 
Değişikliği”, diğeri “Dayanıklılık”. Her iki oturumun hem kurgusuna, hem 
de içeriğine katkıda bulundunuz. Sizce önümüzdeki süreçte çevre ve iklim
değişikliği kentleri nasıl etkileyecek? Kentler nelere hazırlıklı olmalı? 
Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?
Fiziksel çevrenin hızla değişmesi ve göçlerle beraber kentlerde artık 
büyük bir nüfus yaşıyor. Tabii kentlerin kendine göre bir iklimi oluşuyor. 
Küresel anlamda iklim değişikliği, özellikle kentlerde yoğunlaşan nüfusta 
hava kalitesi bakımından bir problem olarak öne çıkıyor. Hava kirliliği 
arttıkça halk sağlığı tehlikeye girdiği gibi aynı zamanda hava kirliliği -ki 
bunların çoğu sera gazı- iklimi de değiştiriyor. Bir de kentteki mekânsal 
yüzeylerin; beton, asfalt gibi su geçirmez yüzeylerin artışı yağışların akışa 
geçerek sellerin taşkından daha ziyade kent seline dönüşmesine neden 
oluyor. Yani afetlerin de karakterini değiştiriyor. Beton yüzeyler, asfalt 
yüzeyler gündüzleri güneş ışınlarını yutuyor ve geceleri güneş ışınlarını geri 
saldıkları zaman “kent ısı adası” diye bir etki oluşturuyor. Ve kentler kırsal 
alanlara göre, akşamları özellikle 5 ile 10 derece arasında sıcaklık artışına 
neden oluyor. Bu sıcak hava dalgaları da sağlık problemlerini artırıyor. 
Mesela 2003 Ağustos ayında Fransa’da 35.000 kişi sıcak hava dalgalarından 
etkilenerek vefat etmişti. Bu vb. nedenler yüzünden kentlerde kitlesel ölüm 
tehlikesi gittikçe artıyor. Ve tabii “kent” deyince, bir yerde yoğunlaşan nüfus 
gerçeği var. 
O kentin su kaynaklarının bir kapasitesi var. O kapasitenin üzerinde bir 
talep oluşturuyor nüfus. Bu da su kıtlığına neden oluyor. Suyun başka 
havzalardan taşınması büyük masraflar gerektiriyor. Yani şehirlerarası 
su problemine neden olabiliyor. Biz hep uluslararası su problemlerini 
düşünüyoruz. Ülke sınırını aşan sular problem olacağı gibi ileride 
kentlerarası, kent sınırlarını aşan sular da problem haline gelecek. Bir de 
tabii kentler, tüketici bir toplum oluşturuyor. Çalışma alanları tarım dışında 
oluyor ve kentlerde gıda güvencesi de tehlikeye giriyor. Kentlere bütün 
nüfus geldikçe, arka planda tarım üretimi düşüyor. Bu yüzden yeni dünyada 
çözümler ortaya çıkıyor. İklim değişikliğine dost, duyarlı; sıcak hava 
dalgasından etkilenmeyen, bu aşırı yağışların akışa geçmesini engelleyen 
“sünger şehirler”. Bu kentlerde sıcak hava dalgasını azaltacak asfaltların 
serin asfalt olması, evlerin beyaza boyanması yetmiyor artık, yolların da 
beyaza boyanması, çatıların üstlerinin artık bahçe olması gibi… İklim 
değişikliğinin etkilerini azaltmak için halk sağlığı üzerinde, yeni çözümler 
ve arayışlar var. Bunlardan bize hangisi uyar? Mesela İstanbul bir “sünger 
şehir” olabilir mi, olması mı lazım?

Bu söyledikleriniz büyük ölçüde şehri yönetenlerin inisiyatif alarak 
harekete geçmesi gereken şeyler. Bir taraftan da kentliler olarak bizim 
iklim değişikliği sürecinde  yaratabileceğimiz küçük farklılıklar var mı? 
Hangi tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir?
Eğer bir birey, toplum, vatandaş olarak iklim değişikliğine duyarlı olursak 
ve bunu da bizi yönetenlere fark ettirirsek, bizi yönetenler de buna duyarlı 
olacaktır. O yüzden iklim değişikliğine birey olarak, evde aile olarak 
başlamalıyız. Az tüketmemiz gerekiyor, her şeyde. Her şeyi az tüketmemiz 
gerekiyor. Tüketici hastalığına yakalanmış durumdayız. Artık alışveriş 
yapmak psikolojimize iyi geliyor. Bu, tüketici hastalığı olduğunu gösteriyor. 
Az tüketmek, geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak. Gıda israfında, enerji 
israfında, su israfında da… Buna İngilizcede “3R” deniyor ya da “R3”. Yani 
herkes mümkün olduğu kadar az tüketmeli, yeniden kullanmalı ve geri 
dönüşüme çok önem vermeli. Böylece ekolojik ayak izimizi azaltmamız 
lazım. Ben bu ekolojik ayak izine “ekolojik günahlar” diyorum. Yani öteki 
tarafa gittiğimiz zaman zebani “Bunu niye çöpe attın? Aldığın bir kâse pirinç 
pilavını niye yemeden çöpe attın?” diye soracak. Çünkü bir kâse pirinç pilavı 
3,5 ton suyla üretiliyor. Mesela et çok pahalı ve aynı zamanda da çok su 
tüketen bir şey. Bir kilogram kırmızı et 15 ton su. Yani bu “sanal su”yu da 
bilmek gerekiyor. Bulaşıkları musluk açık yıkamamak, bir leğenin içinde 
durulama yapmayı alışkanlık edinmek gerek.  
Gündelik hayatta farkında olmadığımız çok şey var. Mesela iş yerlerinde 
sabah saatlerinde bütün ışıkları yakıyoruz ama belki gerekmiyor. 
Televizyonlarımızı, bilgisayarlarımızı kırmızı noktada, beklemede 
bırakabiliyoruz. Bazen yemeğe gidiyoruz, bilgisayarımızı kapatmıyoruz, 
ekranı bile kapatmıyoruz. Hiç düşünmüyoruz orada enerji tükendiğini. 
Aslında burada yanan lambanın lamba olmadığının, elektrik kablolarını 
takip ettiğiniz zaman bir termik santrale, kömür santraline gittiğinin, aslında 
evimizde yanan lamba yerine kömür yandığının farkında değiliz. Bilinçli 
bir toplum, bir birey olmak çok önemli öncelikle. Biz bilinçli olduktan sonra 
bizim yöneticilerimiz de bizim duyarlılığımıza cevap verecektir.

Mikdat Kadıoğlu
Meteoroloji Mühendisliği Profesörü, 
İstanbul Teknik Üniversitesi

1-2-3 October 2019   Istanbul | TURKEY
"CITIES DEVELOPING SOLUTIONS"
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Participation rate of local government election - %
Mahalli idareler seçim katılım oranı - % 

31 March 2019 General Election of Local Administrations | Participation rates in the elections of the President of the Municipality

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi | Beledive Başkanı seçimlerine katıIım oranları

Yönetişim
Governance

Participation rate of local government election - The province with the highest and lowest participation rate among MBB members
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Data year - Veri yılı: 2019

vote
oy

88

84

80

%
Bursa TekirdağSakaryaBalıkesir DüzceBilecik Edirne KırklareliBolu KocaeliÇanakkale İstanbul Yalova

86.53%
86.1% 86.02%85.75%

87.07%
86.14%

85.16%

86.45%

85.22%

81.32%

84.15% 83.73%

88.4%

Veriler Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan veritabanı araştırması kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünden ve Türkiye İstatistik Kurumu Bölgesel İstatistiklerden temin edilmiştir. 
The data was obtained from the Supreme Election Council and Turkish Statistical Institute Regional Statistics within the scope of the database research carried out by the Marmara Municipalities Union Urban Policy Center

2009

DÜZCE 86,6%

İSTANBUL 68,6%

BİLECİK 90,1%

İSTANBUL 81,6%

2014

2019

BİLECİK 92,4%

YALOVA 84,9%

YALOVA 81,32%

BİLECİK 88,4%

VERİLERLE 
MARMARA 
BÖLGESİ



MARMARA URBAN FORUM 5

Şehirlerin deneyimleri: 
Göç yönetiminde roller ve zorluklar
Hem dünya gündeminde hem de dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelen Türkiye’de ana 
sorunlardan biri göç. Hem iç hem de dış göçün birçok tartışmaya yol açtığı günümüzde “Şehirlerin deneyimleri: Göç 
yönetiminde roller ve zorluklar” oturumuyla konu hakkındaki önemli noktalar değerlendirildi.
Göç hareketlerinin merkezinde İstanbul olduğunu dile getiren Mehmet Murat Çalık, konuyla ilgili “Türkiye, dünyada en 
çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin başında geliyor. Ancak Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bir iç göç meselesi 
var. Ülke nüfusunun yarısı metropollerde yaşıyor. Bu da göçün ve iç göçün nasıl bir yerel yönetim sorunu olduğunu 
karşımıza çıkarıyor” açıklamasında bulundu. Göç meselesini Zeytinburnu üzerinden yorumlayan Ömer Arısoy, göçmenlerle 
ilgili konularda kente uyum meselesine yoğunlaştıklarını dile getirdi ve “Göç alan ve göç almayan ilçelerin durumları 
birbirleriyle aynı değil. Bu konuda üniversitelerin desteğini çok önemsiyoruz. Göçü ilçelerimiz ve ülkemiz için bir avantaja 
çevirebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Göçün en büyük mağdurlarının yerel yönetimler olduğunu dile 
getiren Nihal Eminoğlu ise “Bunun bir mülteci yönetim krizi olduğunu ifade etmek daha doğru olacaktır. Belediyelerimiz 
Intercultural Cities gibi projelere katılırsa bu konuda daha başarılı olacaktır. Burada diğer belediye başkanlarıyla görüşüp 
globaldeki kentlerde de ortak problemlerin olduğu görülecektir” diyerek göç konusunda neler yapılabileceğini anlattı. 

TARİH BOYUNCA DEğİŞEN 
BİR SİLÜET: İSTANBUL

Genel olarak baktığımızda, İstanbul’un modernleşme 
sürecinde mimarlık alanındaki hangi dönüm noktalarında 
en belirleyici dönüşümler görülmektedir?
Benim okumamda siyaset ve mimarlık ile şehir ilişkisi öne 
çıkıyor. Şehri anlamak, okumak çok kapsamlı bir iş ve çeşitli 
açılardan ele alınabilir: Ekonomi, kültür, din, toplum, siyaset… 
Ben biraz daha siyasi ve ekonomik gelişmelerin şehirle olan 
ilişkisi üzerinden okumaya çalışıyorum İstanbul’u. Böyle 
bakınca da tarihsel süreçte belli başlı kırılma ve dönüşüm 
noktaları ortaya çıkıyor. Yakın tarihimizde -modernleşme 
dediğiniz için- belki Tanzimat dönemiyle başlanabilir. 
Tabii daha sonra geç 19. yüzyıl, erken 20. yüzyıl... Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılma sürecine girdiği yıllarda yaşanılan 
sıkıntıların, o anda ortaya çıkan siyasetin şehirle olan 
ilişkisi önemli. Mimari ifadede, şehir yönetiminde ve şehrin 
şekillenmesinde… Cumhuriyetin ilanı ve ondan sonraki on yıl 
biraz sessiz geçiyor. Daha sonra 1930’larla beraber İstanbul’u 
tekrar gündeme alan bir siyasi irade var.İstanbul’un artık 
daha seküler, daha modern, daha çağdaş bir şehir olması için 
birtakım çabalar var. Tabii ki 2. Dünya Savaşı da önemli bir 
etken. Türkiye savaşa fiili olarak katılmamış olsa da savaşın 
dayattığı zorluklardan çok etkileniyor ve yapılmak istenen 
birtakım projelerin önüne set çekiliyor. Çok partili hayata geçiş 
ve 1946 ile 1950 seçimleri… İstanbul’un modernleşmesi için 
Başbakan Adnan Menderes’in bizzat yürüttüğü kapsamlı imar 
hareketleri oluyor. Bununla ilgili olumlu ya da olumsuz çok 
şey yazılıyor, çiziliyor ama baktığımız zaman şehre esasında 
bugünkü formunu veren birtakım hamleler 1950 ile 1960 
arasında icra ediliyor. Planlamanın hep konuşulduğu ama 
başarılı bir uygulamanın da çok fazla olamadığı dönemler 
60’lar, 70’ler. 1980 ve 1983, özellikle 1983’ten sonra yeni bir 
siyasi anlayış... Neoliberal politikalar, bu uygulamaların şehre 

tezahürü. Bu forumda da “Postmodern İstanbul” adında bir 
teknik gezi var. İşte, postmodernizmin dünyada da olduğu gibi 
80’ler döneminde Türkiye’de bariz bir biçimde popülerleşmesi, 
bunun şehre etkisi... Bugün de çokça tartıştığımız bazı yüksek 
binaların o dönemlerde özensiz bir şekilde ortaya çıkmasına 
neden oluyor.

Yüksek binalarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
Biz siyah beyaz bakıyoruz bütün meselelere. Yüksek yapılar 
tarihin her devrinde, hemen her şehrinde çeşitli coğrafyalarda 
ve zaman dilimlerinde yapıldı. Yüksek binanın nerede, nasıl 
ve ne amaçla yapıldığı ve ne söylediği önemli. Yoksa bir şehrin 
tamamen yüksek binalarla gelişigüzel doldurulmasının doğru 
olmadığı gibi “Hiç yüksek bina olmasın, biz buna karşıyız” 
demek de çok doğru bir yaklaşım değil. 

İstanbul silüetinin tarih boyunca değiştiğini biliyoruz. 
“Ne düşünüyoruz?” dersek, buna verilebilecek tek bir 
cevap yok ama yüksek binaların son yıllarda hızlıca ve biraz 
da gelişigüzel ortaya çıkması ile ilgili birtakım sorunlar 
yaşandığını hepimiz görüyoruz. Yüksek binaların yaratacağı 
sorunların pek de etraflıca değerlendirilmeden, belli 
noktalarda uygulandığı herkesin malumu ama dediğim gibi 
buna bir uçtan bir diğer uca savrularak cevap vermek çok 
doğru olmasa gerek diye düşünüyorum.

Peki, yüksek binalar bu “soylulaştırma süreci”nde 
İstanbul’da nasıl bir rol oynadı?
“Soylulaştırma süreci”nde belli ölçüde kullanılan araçlar 
haline gelmiş olsa da bence yüksek binaları bu bağlamda 
değerlendirmek çok da doğru olmadı. Çünkü “soylulaştırma” 
ya da “urban gentrification/regeneration” dediğimiz 
kavramı belki biz çok da iyi anlayamamış olabiliriz. Yani 
“soylulaştırma” dediğimiz sürece tarihi alanların, zaman 
içerisinde birtakım hususiyetlerini kaybetmiş olan bölgelerin 
tekrar canlandırılması, cazip yerler haline getirilmesi olarak 
baktığımız zaman olumlu sonuçlarını görüyoruz. Balat ya 
da Galata’da olduğu gibi. Bütün dünya şehirlerinde olduğu 
gibi eski liman bölgeleri de değişim geçirmekte. Şimdi bir 
tanesi de İstanbul’da tamamlanmak üzere: Galataport. O da 
üzerinde uzun tartışmaların yaşandığı bir proje, şehir hayatına 
ve İstanbullulara ne tür fırsatlar sunacağını ne ölçüde başarılı 
olup olmayacağını yakında tecrübe edeceğiz. Yüksek binaların 
“soylulaştırma” ile nasıl bir ilişkisi var, onu açıkçası ben çok 
fazla kuramıyorum. Yüksek binalar konut olarak kullanılacak 
çok makbul bina türleri değil. 19. Yüzyıl sonlarında ortaya 
çıkışlarından günümüze değin belli şirketlerin, kurumların 
temsili için yapılan, görünürlüğünü artıran simgesel binalar 
yüksek yapılar var. İstanbul’daki yüksek katlı binalara 
baktığınız zaman, konut olarak kullanılanlar arasında çok 
da başarılı örnek yok. Bence kullanıcılar da çok memnun 
değil. Ama tabii “gated communities”den bahsediyorsak o 
da ayrı bir problem. Hepsi yüksek katlı binalardan oluşmasa 
da kapalı siteler ciddi bir sıkıntı yaratmakta. Türkiye’nin son 
birkaç on yılda, şehirleşme bakımından -özellikle İstanbul’un 
da- belki en başarısız olduğu konu bu “gated communities”, 
kapalı siteleşmeler. Bunlar şehir hayatını ortadan kaldıran 
uygulamalar. Bence yüksek binalardan daha da tehlikeliler.

Yüksek binalar birlikte yaşama kültürümüzü 
nasıl etkiliyorlar?
Birlikte yaşama kültürünü zedeleyen, sokakta yürüme 
ve toplum olarak bir arada yaşama zevkini insanların 
elinden alan; şehir kültürünü, aidiyet duygusunu yok eden 
uygulamalar. İstanbul, tarihi boyunca hem zor hem parlak 
dönemler geçirdi. Son dönemlerde özellikle altyapı çalışmaları, 
su ve toplu ulaşım konusunda ciddi işler yapıldı. Evet yüksek 
katlı yapılaşmada çok arzu edilmeyen sonuçlar oldu ama bu 
kapalı siteler bence İstanbul için karşı karşıya olduğumuz en 
büyük tehditler arasında sıralanabilir.

İstanbul için önümüzdeki süreçte “Mutlaka bu alanda bir 
reform ya da bir yenilik yapılmalı, çalışma yürütülmeli” 
dediğiniz, öne çıkan birkaç şey var mı?
Ben her ne kadar siyasetle şehir ilişkisini inceleyen ya da 
şehir okumasını siyaset ve ekonomi üzerinden, morfolojiyi 
o anlamda anlamaya çalışan biri olsam da her iktidar ya da 
belediye değişiminde büyük reformların yapılması ihtiyacının 
oluşmadığını, mevcutta işleyen birtakım projelerin devam 
ettirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Zira eğer 
şartlar olgunlaşmış, zamanın dinamikleri de değişimi gerekli 
kılıyorsa reform zaten bir gerçeklik olarak ortaya çıkar, 
kimse de önünde duramaz. Yukarıda bahsettiğim gibi son 
dönemlerde, özellikle altyapı ve ulaşım konularında, başarılı 
birtakım uygulamalar yapıldı; yarım kaldı, eksik kaldı, 
yapılabildiği kadar yapıldı. Ve süreklilik. Yani, “illa reform 
olsun, illa değiştireceğiz” diye bir çaba içine girmemek lazım.  
Yanlış giden, arzulanan sonuçlara ulaşmayan işleri tabii ki 
değiştirmek, tadil etmek gerekebilir ama süregelen, başlatılan 
ve iyi giden işleri de devam ettirmek bir zorunluluk. Bunların 
devam etmesi gerekiyor. Çok büyük, mega projelere çok fazla 
odaklanıyoruz. İstanbul zaten mega bir şehir. Doğal olarak 
büyük binalar, tesisler, yollar yapılabilir ki, bu tür yapılara ve 
tesislere ihtiyacı da var şehrin. Ama benim için istanbullulara,  
İstanbul’da yaşadıklarını hissettirecek dokunuşların ortaya 
konulması şu an içinde bulunduğumuz noktada daha da 
önemli. Biraz da bu konulara önem verecek projelerin ve 
vizyonun ortaya konulması faydalı olabilir. Öte yandan bu 
kentin kimliğinde sokaklar var, canlandırılması ve yaşatılması 
gerekli. Eksikliğini hissettiğimiz yeşil alanlar, kültürel 
etkinlikler için gerekli donatılar hızlıca yapılmalı. Deprem 
gerçeğini hiç unutmadan kentsel dönüşüm uygulamalarının 
tüm kesimler için kabul edilebilir şartlarda yapılandırılması 
an acil ihtiyaçlarımız arasında. Ve İstanbul’u içinde yaşayanlar 
için huzurlu bir şehir haline getirecek, belki küçük ölçekte ama 
zekice planlanmış, müdahalelere ihtiyaç var… 

Murat Gül
Mimarlık Fakültesi Dekanı, 
İstanbul Teknik Üniversitesi
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Sürdürülebilir kentler için 
veriye dayalı politika üretmek
Bekir Ağırdır moderatörlüğünde, “Sürdürülebilir kentler için veriye dayalı politika üretmek” başlığının 
tartışıldığı oturumda Ayşegül Taşöz Düşündere, “Sürdürülebilir kentler için veriye dayalı politika tasarımında 
büyük verileri kullanırken neredeyiz? Ne yapabiliriz? Nasıl ilerlemeliyiz? Bu sorulara cevap aramalıyız” 
şeklinde konuştu. Hollandalı konuşmacı Kenneth Heijns ise “Şehir olarak Amsterdam aslında diğer 
şehirlerden farklı değil. Birçok güçlükle de uğraşıyoruz ama yeniliklerin peşinden koşuyoruz. Şehri öncelikle 
psikolojik mühendislikle inceliyoruz. ‘Nasıl bir şehir görmek istiyoruz?’ bunun için çabalıyoruz. Bunun için 
sanayinin de bu konulara ortak olması gerek. Hükümet ve özel sektör de mutlaka problemlere el atmalıdır” 
dedi.  Nüfus ve ekonomi konusuna eğilen Regina Orvananos, “Şehirlerde refah konusunda eskiden daha 
standart bakış açısı vardı. Eskiden ekonomik olarak bazı kriterler vardı ancak şu an birçok alanda kriterler 
mevcut. Hepimiz şunu biliyoruz ki ekonomik konular nüfus ile de ilişkilidir. Örneğin; İstanbul’da şehir 
içindeki farklılıklar, ülkeler arasındaki farklılıklar gibi olabiliyor. Hizmetlerin zenginleşmesi, bu farklılıkları 
azaltmak için olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı. Veri eksikliğine vurgu yapan Seyfettin Gürsel, “Veri 
eksikliği ile ilgili ciddi bir problemimiz vardı. Ellerimizde veriler var ama hepsi karışık haldeydi. Yabancı bir 
firma bizden Suriyeliler için veri istemişti ancak sağlıklı bir veri sunamamıştık. Burada iş TÜİK’e düşüyor. 
İhtiyaç çok açık. Sosyal politikanın hedef odaklı çalışması gerek. İstihdamı rahatlatmak için sağlıklı veriler 
tutulmalı” diyerek sözlerini tamamladı. Şebnem Beşe Canpolat ise “Geleneksel yöntemlerde bazı olumsuz 
noktalar var. Sayımlar yayınlanıncaya kadar güncelliğini kaybedebiliyor, maliyet artıyor ve anketlerde yerele 
ilişkin bilgi üretilemiyor” diyerek sözlerine son verdi. 
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Araştırmalar Merkezi

HERKES İÇİN YAŞANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR 
VE KAPSAYICI KENTLER

İlk kez düzenlenen Marmara Urban Forum’un yürütme kurulundasınız. 
Bu etkinliğin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında 
ne tür katkıları olabilir?
Marmara Urban Forum’un hazırlık sürecinde gerçekleştirilen yürütme 
kurulu toplantılarımızın ilkinden itibaren, forumda Birleşmiş Milletler’e üye 
devletlerin 2015 yılında kabul ettiği ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ 
ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumu ve sürdürülebilir kalkınma 
gündemine ulusal, makro-bölgesel ve küresel katkı oluşturmayı hedefledik.

Forum kapsamında ele alınacak 12 tematik başlık çerçevesinde oturumların 
içeriği BM’nin 17 Sürdürülebilir Gelişme Amacı ile ilişkilendirildiğinde; 
Sosyal Boyut Kapsamında Dezavantajlı ve  Kırılgan Gruplar, Ekonomik Boyut 
Kapsamında Yerel Kalkınma,  Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Doğal Çevre 
Boyutu Kapsamında Çevre ve İklim Değişikliği ile Dayanaklılık oturumlarının 
öne çıktığı görülecektir.  

Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları başlıklı 11 numaralı Sürdürülebilir 
Gelişme Amacı mekana bağlı olan tek amaçtır. Oturumların hepsi de bu amacın 
tartışılmasına ve yeni görüşlerin geliştirilmesine  katkı sağlayacaktır. Bu amaca 
karşılık gelen diğer oturumlar; Konut ve Yapılı Çevre, Kamusal Mekan, Ulaşım 
ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı oturumlarıdır. 

Yönetim ve katılım mekanizmalarının geliştirilmesine vurgu yapan 17 
numaralı Sürdürülebilir Gelişme Amacı, yönetişim oturumları yanı sıra 
belediye başkanları ve kalkınma ajansları genel sekreterlerinin katılacağı özel 
oturumlarda ele alınacaktır. 

BM-Habitat teşkilatı, küresel ölçekte sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak 
ve Sürdürülebilir Gelişme Amaçları kapsamında geliştirilen küresel hedeflere 
ulaşılmasını sağlamak üzere; 2016 yılında Habitat-III toplantısında 2016-
2036 dönemi için ‘Yeni Kentsel Gündem’i kabul etti. Yeni Kentsel Gündem ile  
sürdürülebilir gelişme amaçlarının da uygulanması hedeflenmiştir. 

Bu bağlamda, biz de MARUF kapsamında ‘Dünden Bugüne Habitat I-II-III‘ 
başlığı ile özel oturumlar düzenledik. İlk oturum ağırlıklı olarak Habitat I ve 
II sürecini değerlendirecek. Habitat II’nin 1996 yılında İstanbul’da yapılmış 
olması uluslararası ölçekte önem taşımaktadır. Oturumda Habitat II süreci ve 
etkilerinin geriye bakışla değerlendirilmesi yapılmış olacaktır. 

İkinci Habitat Özel Oturumun başlığı ‘Yeni Kentsel Gündemin Rehberliğinde 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Yerelleştirmek’ olarak belirlenmiştir. Bu 
oturumda Habitat II sonrası dönem kısaca değerlendirilecektir.  Oturumda 
Habitat III sonrasında dünyada ve ülkemizde yapılmakta olan ve yapılması 
planlanan ulusal ve yerel uygulamalar ile güncel uygulama araçlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu oturum ile yerel yönetim önderlerinin; stratejik planlarında kentin 
öncelikleri, sorunları ve potansiyellerine bağlı olarak sürdürülebilir kalkınma 
ve sürdürülebilir kentleşme konusunu gündemlerine alması,  programlar 
ve projeler geliştirmeleri konusunda farkındalık ve yeni bir anlayış 
geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

Küresel-yerel gündem etkileşimi açısından MARUF’u 
nasıl değerlendirirsiniz?
Küresel ölçekte uzlaşılan, gezegenimizin geleceği için ihtiyacımız olan kent 
ve sürdürülebilir kentsel gelişme hedeflerine ulaşmak için ‘Yeni Kentsel 
Gündem’ doğrultusunda Kito uygulama planının yaşama geçirilmesi gerekiyor. 
Marmara Uluslararası Kent Forumu da küresel gündeme yerel ölçekte yanıt 
veren ve yerelde sürdürülebilir kalkınma perspektifinden yeni kent gündemi 
oluşturulmasına katkı sağlayan ve çözümleri tartışan bir ilk toplantı olarak 
önem taşıyor. 

Ulusal ve yerel ölçekte Sürdürülebilir Kentsel Gelişme için  
dönüştürücü taahhütler, etkili uygulamalar  ve uygulama araçları; uzmanlar, 
merkezi ve yerel yönetimin temsilcileri, özel kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar 
ve ilgili tüm paydaşların katılımı ile tartışılacaktır. Herkes için yaşanabilir, 
sürdürülebilir, dayanışmacı ve kapsayıcı kentsel toplum ve mekan, 
çevresel olarak sürdürülebilir ve dayanıklı kentsel gelişme ve kentsel-yerel 
ekonomilerin güçlendirilmesi amacına ulaşma hedefi doğrultusunda yeni 
imkanlar ve finansman modellerinin tartışılması da uygulama açısından 
önem taşıyacaktır.

Forum konuşmacıları yanı sıra tüm katılımcıların aktif katkıları, forumu 
başarılı kılacaktır.

Gülden Erkut
Şehir ve Bölge Planlama Profesörü, 
İstanbul Teknik Üniversitesi
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Youth and elderly dependency ratio - %
Genç ve yaşlı bağımlılık oranı - % 

“ Genç bağımlılık oranı: “15-64” yaş grubundaki her 100 kişi için "0-14" yaş grubundaki kişi sayısıdır.
   Youth dependency ratio: The number of persons at “0-14” age group per 100 persons at “15-64” age group.”

“ Yaşlı bağımlılık oranı: “15-64” yaş grubundaki her 100 kişi için "65 ve daha yukarı" yaş grubundaki kişi sayısıdır.
   Elderly dependency ratio: The number of persons at “65 and over” age group per 100 persons at “15-64” age group.”
 

The bar graphs show the MMU Member provinces which have maximum and minimum youth and elderly dependecy ratio.
Çubuk grafikler, maksimum ve minimum genç ve yaşlı bağımlılık oranına sahip MMU Üye illerini göstermektedir
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31.58

13.55

BİLECİK

26.52

15.5

DÜZCE

30.18

13.71

BOLU

25.8

19.02

KIRKLARELİ

21.64
18.54

TEKİRDAĞ

30.86

11.93

EDİRNE

21.24
19.66

ÇANAKKALE

22.81
20.89

BALIKESİR

24.77
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Data year - Veri yılı: 2018

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

spm.marmara.gov.tr

Oran hesaplanırken dikkate alınan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilmekte olup,  bağımlılık oranı ilgili yaş 
grubu dışındaki bireylerin ekonomik olarak bir başka bireye bağımlı olma durumunu temsil etmektedir.

VERİLERLE 
MARMARA BÖLGESİ
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Yeni kentsel gündemin rehberliğinde 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirmek

Yaşam kalitesini artırmak için 
akıllı şehirler

Sürdürülebilir kalkınma tüm dünya ülkeleri için 21. yüzyılda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. 
Büyük çapta fikirlerle çözüm odaklı çalışmayı beraberinde getiren sürdürülebilir kalkınma aynı zamanda yerel 
yönetimlerin ve kentlerin de en önemli gündemlerinden biri.

UNDP’nin Birleşmiş Milletler’in kalkınma örgütü olduğunu belirten Bülent Açıkgöz “Eskiden devletin 
eliyle yapılması beklenen sürdürülebilir kalkınma programlarının modeli artık kamu, özel, sivil toplum ya 
da bireysel herkesin taşın altına elini koyduğu” bir modelin son halinin nasıl olduğunu paylaştı. Regina 
Orvananos ise UN Habitat’ın yerel hükümetlerle çalışarak yerelleşme konusuna yaklaştığını belirterek “Farklı 
farklı yaklaşımlar olsa da yereli tanımlamayı, uygulamaya dökmeyi, izlemeyi ve gözlemlemeyi amaçlıyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınma konusunun 3’te 2’si yerel yönetimlerle ilgili. Çevre kirliliği, atıklar, iklim değişikliği 
konularının içerisine yerel yönetimler dahil olmazsa sürdürülebilir kalkınma amaçları tamamlanamaz” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Yavuz Erdal Kayapınar 1950’lerden günümüze kadar kırsaldan kentlere yoğun bir şekilde göç olduğunu 
vurguladı ve “İnsan merkezli yaşanabilir kentler için gündemimizde 4 madde var” diyerek maddeleri şu 
şekilde sıraladı:
l Kentsel kimlik göz önünde bulundurularak kent tasarımı ve planının yapılması
l Riskli bölgelerin onarılması
l Şehirleşme, göç ve sosyal uyum hakkında çalışılması
l Yerel yönetimlerin şehirleşme esnasındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesi

Murat Çolakoğlu moderatörlüğünde “Yaşam kalitesini artırmak için Akıllı Şehirler” oturumunda, akıllı 
şehirlerin içerik ve kavramına dair konular ele alındı.  Konuşmacılardan Anne Lize van der Stoel, “Amsterdam 
akıllı şehri, hükümet ve özel sektör dahil birçok yerden kaynak alabiliyor. Kamu kurumları ile beraber 
çalışıyor” dedi. Sözlerine devam eden Stoel, “Hata yapmaktan korkmayın. Projeler ancak böyle ilerleyebilir. 
Mesela biz, eğlence sektöründe çok fazla elektrik harcandığı için güneş panelleri kullanıyoruz. Ya da 
bölgede eğer atık sorunu varsa hemen orada toplanıp atıkların nerede bertaraf edileceğini konuşuyoruz. 
Birlik olmak önemli” şeklinde konuştu. Akıllı şehir tanımına eğilen Berrin Benli, “Akıllı şehir kavramı zor 
bir kavramdır. Bunun için iyi tanımlanması gerek. Akıllı şehirler teknolojik şehirler anlamına gelmiyor. 
Teknolojiden yardım alarak insan odaklı şehirler oluşturuluyor. Bu konuda en başarılı şehir olarak 
Barselona gösterilebilir. Dünyanın en başarılı kentsel dönüşümlerinden biridir Barselona. Aklım Fikrim 
Çanakkale projesi, ülkemizdeki en güzel projelerden biri olarak gösterilebilir. Sınırlı kaynaklarla, yenilikçi 
ve sürdürülebilir adımlarla beraber; doğa dostu, insan odaklı ve akıllı ulaşımı baz alan projedir” ifadelerini 
kullandı. İngiliz konuşmacı Nathan Pierce ise “Londra’da vatandaşın odak noktası haline gelen projeler 
oluşturuluyor. Avrupa’daki tek megakent Londra’dır. Bu nüfus yoğunluğu birçok talebi de yanında getiriyor. 
Londra çok bölünmüş şehir ve 33 farklı belediyesi var. 50 üniversitemiz var ve 5’i en iyi üniversiteler arasında 
yer alıyor. Akıllı şehir bir varış noktası değil süreçtir. Bunun için sürekli olarak yeni bir şeyler eklemeliyiz. 
Diğer dünya şehirleriyle dayanışma halinde olup beraber hareket etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

KONUŞMACILAR

KONUŞMACILAR

Tarih: 02 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Çamlıca

Tarih: 02 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Çamlıca

Gülden Erkut
Şehir ve Bölge 

Planlama Profesörü, 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi

Murat Çolakoğlu
Ortak, 

PwC Türkiye

Mehmed Ali Çalışkan
CTO, 

Tekhnelogos

Bülent Açıkgöz
Kamu Sektörü 

Politikaları ve Hizmetleri 
Portföy Yöneticisi, 

UNDP Türkiye

Anne Lize van der Stoel
Başkan, 

Landsmeer Municipality

Nathan Pierce
Smart London Ekibi 

Başkanı & Şehir Paylaşımı 
Program Direktörü, Londra 

Büyükşehir Belediyesi

Regina Orvañanos
Şehir Refah Girişimi 
Teknik Koordinatörü, 

UN-Habitat

Berrin Benli
Kurucu, NOVUSENS 

Akıllı Şehir Enstitüsü & 
Yönetim Kurulu Üyesi, 
Türkiye Bilişim Vakfı

Tim Stonor
Genel Müdür, 
Space Syntax

Simten Birsöz İnanç
Dış İlişkiler ve Kaynak 

Geliştirme Uzmanı, 
Yerel İzleme, Araştırma 

ve Uygulamalar 
Derneği (YERELİZ)

Yavuz Erdal Kayapınar
Mekânsal Planlama 

Genel Müdürü, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı

KENTSEL SORUNLARI FIRSATA 
ÇEVİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Bir konuşmanızda, İstanbul nüfusunun üçte ikisinin şehir dışından 
geldiğine dikkat çekerek bunu büyük bir hazine şeklinde tanımlamıştınız. 
Bu hazineyi nasıl kullandık ve nasıl kullanmalıyız?
Son TÜİK verilerine göre, nüfusu 16 milyona dayanan İstanbul’daki 
yerleşiklerin yalnızca üçte biri İstanbul doğumludur. Bu durum geç 
sanayileşmiş bir ülke için ve 1950’lerden beri itme-çekme dinamikleriyle yoğun 
göç almış bir kent için şaşırtıcı değildir. Barınma sorunu olmak üzere altyapı, 
üstyapı yetersizliği ve kırsal-kentsel kültür farklılıkları kentte yaşayanları ve 
yönetimleri zorlamıştır. Eğer kentleşme olgusu kentle bütünleşme süreçlerine 
dönüştürülebilirse yanıt evet olacaktır. Kente yeni gelenlerin kentle bütünleşme 
sürecini kolaylaştırabilecek etmenler vardır. Güvenli bir iş; kentsel topraklarda 
pay sahibi olmak; kentsel hizmetlerden eşit koşullarda yararlanabilmek; 
beraberinde bavullarıyla birlikte getirdikleri kendi kültürünü yerleşik kültürün 
özellikleriyle harmanlayıp yeni bir ‘kültür sentezine’ ulaşabilmek gibi. Bu 
gelişmelerin sonucunda, sürecin son kademesi olan İstanbul’a ilişkin bir aidiyet 
duygusu yaratılabilir. Bugüne kadar yetersiz yararlanabildiğimiz bu fırsat, 
özellikle yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının (başta hemşehri 
derneklerinin) gayretleriyle daha yaygın ve etkin kılınabilir.

Gündelik pratiğe yansıdığı haliyle yerel demokrasi sorunlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Kent yaşamını güçlendirmek için çeşitli paydaşları 
bir araya getirecek ne tür katılım modelleri önerilebilir?
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ve demokrasiye doğru emeklemekte olan 
Türkiye’de, bir süreden beri temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye nasıl 
geçilebileceği tartışılmaktadır. Bu basit bir süreç olmayıp egemen siyasal kültürle 
ilgilidir ve değiştirmek zaman alacaktır. Dolayısıyla sabırlı olmak gerekir.
Yine de aşağıda sıralayacağım bazı öneriler katılımcı süreçlerin etkenliğini 
artırabilir.
1. Dikkatle belirlenmiş hedefe ve amaca uygun, esnek ve kapsayıcı bir paydaşlar 
listesi hazırlanmalıdır.
2. Bu grup, kendi kendini yöneten, hiyerarşik olmayan, her paydaşa eşit fırsat 
tanıyan bir yapıda olmalıdır.
3. Katılım otomatik gerçekleşen bir olgu olmayıp talebinin yaratılması gerekir.
4. Katılım aynı zamanda ahlaki bir meseledir ve dayanışma kültürünün 
yeşertilmesi ve bir yerel kimlikle ilintilendirilmesi yarar sağlayabilir.
5. Katılım süreçlerinin başarısı sıfır toplam kazanç yaklaşımını dışlamasına 
bağlıdır. Yani beklenti, müzakereci demokrasi sürecinde bir tarafın kazanması 
diğer tarafın kaybetmesi şeklinde kurgulanmamalıdır. Çatışma kültürünün 
yerini uzlaşma kültürü almalıdır.
6. Katılım bir süreçtir. Kısa dönem başarı veya başarısızlıklarla süreç bitmez. 
Sonuçlardan bağımsız olarak sürecin devam ediyor olması demokrasi 
kültürünün güçlenmesine önemli bir katkıdır.

Korel Göymen
Kıdemli Araştırmacı, 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi
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Depreme dayanıklı kentler oluşturmak
Mehmet Güllüoğlu moderatörlüğünde “Depreme dayanıklı kentler oluşturmak” oturumu gerçekleştirildi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Doç. Dr. Gülüm Tanırcan, 
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kurucu Direktörü Kazım Gökhan Elgin, İBB Deprem 
ve Zemin İnceleme Kurucu Müdürü Mahmut Baş, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Mustafa Erdik ve 
Kagawa Üniversitesi Profesörü Yoshiyuki Kaneda’nın katıldığı oturumda, kent ve afet ilişkisine dair önemli 
açıklamalarda bulunuldu. Mahmut Baş konuşmasında, “Kent ve afet ilişkisine baktığımızda planlamalar 
çok önemli yer alıyor. Afeti önlemek için bazı stratejiler mevcut. Deprem, sel ve tsunami için; makro, orta 
ve mikro stratejiler oluşturduk. Enkaz altından insan toplamak değil, enkaz altında insan olmaması için 
uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

KONUŞMACILAR
Tarih: 02 Ekim 2019 14:00 - 15:30 Salon: Üsküdar 1

Mehmet Güllüoğlu
Başkan, 
AFAD

Yoshiyuki Kaneda
Profesör & Rektör 
Baş Danışmanı, 

Kagawa Üniversitesi

Gülüm Tanırcan
Doç. Dr., Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü

Kazım Gökhan Elgin
Kurucu Direktör, 

İstanbul Valiliği İstanbul 
Proje Koordinasyon 

Birimi

Mahmut Baş
Deprem ve Zemin 
İnceleme Müdürü, 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi

Mustafa Erdik
Başkan, Türkiye 
Deprem Vakfı

ŞEHİRLER ARTIK İNSANLARIN ALGILAMA KAPASİTESİNİN 
ÇOK ÖTESİNE GEÇEN ÖLÇEKLERE ULAŞTI

Marmara Urban Forum’da sizin de katılım gösterdiğiniz oturumlardan 
birinde “Veri ile Şehri Yönetmek” konuşuldu. Bir şehir yönetiminde 
verilerin önemi nedir? Bu verilerin nasıl toplanması gerekir, nasıl bir sistem 
olması gerekir? 
Veri ve şehir ile ilgili olan oturumda sunum gerçekleştirdim. Veri ve şehir 
problematiği yeni bir konu, eskiden çok fazla gündeme gelmiyordu. Ama artık 
şehirler o kadar büyüdü ki kentliler, şehrin hemşehrileri içinde yaşadıkları 
şehrin resmini kafalarında canlandıramıyorlar. İstanbul’da yaşayanlara 
“İstanbul’un şöyle kabaca bir resmini çiz. İstanbul’un neresi nedir?” derseniz 
herkes içinde yaşadığı mahalleyi, bölgeyi çizebilir ama çok uzaktaki yerleri 
çizemez. Onun için, şehirler artık insanların algılama kapasitesinin çok ötesine 
geçen ölçeklere ulaştı. Böyle olduğu zaman da insanlar içinde yaşadıkları şehrin 
kafalarında bir temsiline sahip değiller. Biz bir şeyin temsiline sahip değilsek, 
onun hakkında düşünemiyoruz. Düşünemediğimiz için onun hakkında ne 
eleştiri yapabiliyoruz ne övgü yapabiliyoruz, ne güzeli anlayabiliyoruz ne 
çirkini anlayabiliyoruz. Çünkü bizim için gördüğümüz şeyler kavranabilirin çok 
ötesinde bir karışıklığa neden oluyor... İşte, veri ve şehir problemi oturumu bu 
büyük şehirlerin şehirliler tarafından nasıl algılanabileceği, nasıl algılanabilir 
kılınacağı konusundaki yeni yaklaşımları anlatacak. Burada, Türkiye’de yapılan 
örnekler var, ki biz onları yavaş yavaş yapıyoruz… İstanbul95 diye bir web site 
var. O şu anda yayında. Aynısı İzmir için yapıldı, bitti, yakında yayına geçecek. 
Gaziantep için aynısı yapılıyor. 

Bu projeyi bir iki cümleyle özetleyebilir misiniz?
Bu proje TESEV, Bernard van Leer ve Kadir Has Üniversitesi’nin ortak 
projesi olarak yapılıyor. İstanbul95 projesinin içerisinde… “95” üç yaşındaki 
çocukların boyunu gösteriyor. Yani İstanbul’a 95 cm’den bakmak gibi bir şey 
var arkasında. Bu bir web sitesi. Herkes izleyebilir; İnglizce ve Türkçe. Ve 
İstanbul’un bütün mahallelerinde nasıl bir nüfus yapısı var, bu mahallelerde 
çocuğa yönelik ne gibi imkânlar var? Oyun alanları, parklar, kreşler, çocuk 
yuvaları, psikolojik danışma merkezleri, ana çocuk sağlığı merkezleri... Bu 
bölgelere belediyeler ne gibi hizmetler yapıyorlar? Elbise yardımı, asker ailesine 
yardım, eğitim yardımı… Belediyelerin özellikle bu dar gelirli kesime sundukları 
inanılmaz çeşitlilikte şeyler var. Ve üçüncü olarak da bu sitede her mahallenin 
ekonomik açıdan ne kadar varlıklı olduğu gözüküyor. Bu da bir problemdir 
çünkü Türkiye’de mahalle itibarıyla veri yoktur. Bu verileri bulabilmek için 
İstanbul’daki 86.000 sokağın rayiç bedeli bilgisayar ortamında işlenerek 
İstanbul’un bir rant haritası yapılmıştır. Nüfus bilgileri, arazi bilgileri, arazi 
fiyatları beraberce çalışıldığı zaman da İstanbul’u böyle bir harita ölçeğinde 
görebilir hale geliyorsunuz.

Türkiye’de ve dünyada verileri kullanarak çözüm üretilebilecek 
sorunları biraz örneklendirebilir misiniz? Mesela çocuk meselesi, 
çocuk dostu kent bunlardan biri...
Bunlarla ilgili örnek çalışmalar yapılıyor. Mesela İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin bir ulaştırma laboratuvarı var. Kadir Has Üniversitesi, 
TESEV… Sultanbeyli ilçesindeki bu veriler üzerinden Sultanbeyli’nin ne kadar 
kadınlara ve çocuklara uygun bir yer olduğu konusunda haritalar üretiyoruz ve 
bu haritalar çok başarılı oldu, kullanılır hale geldi. Mesela puseti olan bir kadın 
düşünün. Sultanbeyli ilçesinin bütün sokakları bir çocuklu annenin gözünden 
dolaşıldı ve oradaki sorunlar tespit edildi. O tespit edilen sorunlardan bazılarını 
size söyleyeyim. Bazı yerlerde kaldırım yok, bazı yerlerde kaldırım var ama 
25 cm yüksekliğinde. Kadınlar oraya çocuğun arabasını çıkaramıyorlar. Bazı 
yerlerde kaldırım var fakat arabalar park ettiği için kaldırımı kullanamıyorsun. 
Nerelerde kaldırım var, nerelerde kaldırımlar işgal edilmiş, nerelerde olması 
gereken kaldırımlar yok, işte bunları gösteren haritalar, resimler var. Bunların 
üzerinden de belediyeler, şehrin tam neresinde ne sorun olduğunu ve ne 
yapılması gerektiğini görebiliyorlar.

H. Murat Güvenç
Kadir Has Üniversitesi,
İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü 

Konut ve Yapılı Çevre
Housing and Built Environment

1-2-3 October 2019   Istanbul | TURKEY
"CITIES DEVELOPING SOLUTIONS"

MARMARA
URBAN FORUM

“Sadece binalar kapsanmış olup,  yol,  baraj,  köprü gibi bina dışı inşaat türleri ile belediye örgütü  olmayan  bucak  ve köy sınırları içindeki ruhsatsız yapılar ve kentlerde yapılan gecekondulara ilişkin bilgiler kapsanmamıştır. 1984 yılında yürürlüğe giren 2981 Sayılı Kanunun 2. 
Maddesi ile bu kanundaki sürenin uzatılması için 1986 yılında çıkarılan 3290 Sayılı Kanunu’nun 1. Maddesi’ne göre İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilen binalar için belediyelerce verilen “Yapı Ruhsatları” ve “Yapı Kullanma İzin Belgeleri” nden  derlenen bilgileri 
de kapsamaktadır.”
“Building construction statistics cover only buildings. Civil engineering types such as roads, dams and bridges are excluded. Furthermore, buildings without permits in subdistricts and villages and squatter houses in large cities are excluded. Also it contains statistical data compiled 
from construction permits and occupancy permits issued by municipalities for unauthorised houses. Municipalities are given authority to issue such permits under Article 2 of Law No. 2981 in 1984 and its 1986 extension Article 1 of Law No. 3290.”

Veriler Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde yürütülmekte olan veritabanı araştırması kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu İl Göstergelerinden temin edilmiştir. 
The data was obtained from the Turkish Statistical Institute Province Indicators 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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Total number of buildings in MBB member provinces according to building license granted in the relevant year
MBB üye illerinde ilgili yılda verilen yapı ruhsatına göre toplam bina 

Data year - Veri yılı: 2002-2018

Number of buildings in MBB member provinces according to building license granted in the relevant year
MBB üye illerinde ilgili yılda verilen yapı ruhsatına göre bina sayısı

Data year - Veri yılı: 2002-2018

VERİLERLE 
MARMARA BÖLGESİ
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Marmara Urban Forum’un dikkat 
çeken oturumlarından MARUF Doktora 
Çarşısı’nda, kentle ilgili tez çalışmaları 
yarıştı. Doktora programlarına kayıtlı 
olan araştırmacılar, tez araştırmalarını 
maksimum 3 dakika içerisinde sözlü olarak 
İngilizce sundular. 

Yapılan sunumların çevre ve iklim 
değişikliği, dayanıklılık, göç, kamusal 

mekân, kent ağları, kentsel altyapı, 
konut ve yapılı çevre, sosyal kapsayıcılık, 
şehir teknolojileri ve inovasyon, ulaşım 
ve hareketlilik, yerel kalkınma ve 
yönetişim olmak üzere Marmara Urban 
Forum’un 12 temasından en az biriyle 
ilişkili olması ön koşullar arasındaydı.
Yarışmacılar 3 dakikalık sunumlarını 
akademisyenler, yerel yöneticiler ve 

belediye başkanlarından oluşan jüri ve 
izleyiciler önünde gerçekleştirdi. Jüri ve 
izleyici oylarıyla belirlenen kazanan sunum 
ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Emin Yahya Menteşe’ye ait “Modelling the 
Relation Between Ecological Sustainability 
and Land Use Plans Using GIS 
Techniques” oldu. Kazanan sunum ayrıca 
500$ ile ödüllendirildi.

Suriye’deki savaşta yakınlarını kaybeden 
küçük bir kızın Türkiye’ye uzanan 
hikayesini anlatan Misafir filmi Marmara 
Urban Forum katılımcıları tarafından 
ilgiyle karşılandı.

Birbirinden ilgi çekici panellerle geçen 

ikinci gün, film gösterimiyle de  
renklendi. Akrabalarını Suriye’deki savaşta 
kaybeden küçük bir kızın hikayesini 
anlatan, yönetmen Andaç Haznedaroğlu 
imzalı Misafir filminin oyuncu  
kadrosunda Saba Mubarak, Rawan 

Iskeif, Homam Hout, Şebnem Dönmez, 
Yeşim Ceren Bozoğlu gibi oyuncular 
yer alıyor. Göç teması kapsamında 
yapılan gösterimde yönetmen Andaç 
Haznedaroğlu ile bir söyleşi de  
gerçekleşti. 

#MARUF19 DOKTORA ÇARŞISI

GÖÇ TEMALI FİLM GÖSTERİMİ 
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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 amaçlıyor. 
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



Göç
Marmara Urban Forum’un 12 temasından biri olan “Göç” genellikle “insani 
hareketlilik” olarak tanımlanıyor. 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.

MARMARA URBAN FORUM 11

#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 
yerlerinde 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. Gezide bu binalar dışarıdan görülecek ve kentin omurgasını 
oluşturan Mese caddesinde yürünerek İmparator Konstantin’in yaptırdığı Konstantin 
Forum’undan (4.yy) (Çemberlitaş) geçilecek. 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 yürüyerek ulaşılacak 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. Gezinin odakları olan surlar, 
Sultanahmet ve Süleymaniye bölgeleri UNESCO tarafından İstanbul’un tarihi yarımadanın 
içinde öncelikli koruma alanlarıdır. 

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.

Rehberler
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

BRONZ SPONSOR

SPONSORLAR

PARTNERLER

AKADEMİK PARTNERLER

MEDYA PARTNERİ

MEDYA SPONSORLARI

K
Ü

N
Y

E

YA
P

IM

S O N N T A G
D E S I G N  -  D E V E L O P  -  C U R A T E



MARMARA URBAN FORUM İSTANBUL
KONGRE
MERKEZİ1/2/3 EKİM 2019

ÇÖZÜM 
ÜRETEN
KENTLER

Çevre ve İklim Değişikliği
Şehir Teknolojileri ve İnovasyon
Ulaşım ve Hareketlilik
Kentsel Altyapı
Konut ve Yapılı Çevre
Göç
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Kent Ağları
Yerel Kalkınma
Sosyal Kapsayıcılık
Dayanıklılık
Kamusal Mekan
Yönetişim

DETAYLI BİLGİ VE KAYIT İÇİN
marmaraurbanforum.org
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