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MARUF’TA 5440 KATILIMCI
İLE KENTLER İÇİN
ÇÖZÜMLER TARTIŞILDI
3 gün boyunca Türkiye ve dünyadan alanında uzman konukların katılımıyla
gerçekleştirilen Marmara Urban Forum, göçten inovasyona, doğal
afetlerden akıllı şehirlere kadar pek çok konuyu derinlemesine ele aldı.
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3 gün boyunca, 30’u Marmara Urban Forum’un (MARUF)
12 teması bağlamında, geri kalanı Marmara Bölgesi ve
İstanbul’un meseleleri başta olmak üzere kentleşme
açısından özel konuları kapsayan toplam 50 oturumun yer
aldığı ve dünya çağında alanlarında uzman konuşmacıların
katkılarıyla gerçekleşen forumda, göçten küreselleşmeye,
inovasyondan doğal afetlere, kent vizyonundan ulaşıma
kadar pek çok konu araştırmacılar ve akademisyenler
tarafından masaya yatırıldı. 3 Ekim’de düzenlenen kapanış
oturumunda forum boyunca neler konuşulduğu özetlendi
ve ortaya birbirinden çarpıcı sonuçlar çıktı.
Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil
Arslan, sürece katkı sunan herkesin elinden gelenin
fazlasını yaptığını dile getirdi. Arslan, MARUF için
oluşturulan kimlik çalışmasını da “Oluşturulan dizaynda
harfler bazı temel kavramları temsil ediyor. M harfi
mekanları, A harfi yaşam alanlarını, R harfi ulaşımı, U
harfi çevreyi, F harfi ise Marmara Denizi’ni temsil eden
soyutlamaların parçası” sözleriyle açıkladı.
Aslı Ceylan Öner “2007 yılında dünya kentleri bir kırılma
yaşadı ve kentli nüfus ilk defa kırsal nüfusu geçti. Öyle bir
kırılma oldu ki kentler küreselleşti” cümleleriyle kentleşme
meselesinin küresel boyuttaki önemini vurguladı. Foruma
hazırlık süresince çok şey öğrendiğini dile getiren Alim
Arlı, “Farklı fikirlerin oturup ortak kararlar alması çok
önemlidir. Yapılan bu forum, düşüncelerin somutlaşmasına
da vesile olacaktır” açıklamasında bulundu.
“Kenti merkezine alan uluslararası düzeyde yapılan
toplantılar sayılı. O yüzden MARUF’u çok değerli
buluyorum” diyen Yunus Uğur, forumdaki önemli
tartışmaların veri yönetimi konusu üzerine olduğunu
söyleyerek “Dijital dijital bir çağda olmamız sebebiyle bu
çok önemli bir mesele. Ülke düzeyinde istatistiğin
önemi azalırken bir yandan herkes artık sesinin
duyulmasını ve yaşadığı kentte söz sahibi olmak istiyor.”
dedi.

Gülden Erkut projeye nasıl dahil olduğunu anlattı, “2018
yılında Malezya’da düzenlenen 9. Dünya Kentsel Forumu
(WUF) esnasında benimle iletişimi geçildi. ‘Neden uluslararası
ölçekli bir kentleşme forumu Türkiye’de de yapılmasın?’
diyerek bu işe başlandı ve ben de yürütme kurulunda yer
aldım. Çok başarılı bir forum olduğunu düşünüyorum”
sözleriyle açıkladı. Selahattin Yıldırım da MARUF’la ilgili
görüşlerini “Toplantı düzeni ve katılımcılar çok kaliteliydi.

Yeni yaklaşım ve çözümler her zaman iyidir. Bundan sonra
acil aksiyonlar alarak devam etmeliyiz” cümleleriyle dile
getirdi. MARUF’u bir mega etkinlik olarak tanımlayan İlhan
Tekeli, kentler ve yerel yönetimlere değinerek “Türkiye’de biz
neden çözüm üretemiyoruz? Neden soruları biriktiriyoruz?
Çünkü güven sorunu yaşıyoruz. Peki biz bu güveni nasıl
artıracağız? İşte bu noktada yerel yönetimler iyi bir başlangıç.”
cümleleriyle konuyu değerlendirdi.

KONUŞMACILAR
Tarih: 03 Ekim 2019 11:00 - 12:30 Salon: Çamlıca
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25
50
250

MARUF’a 25 farklı ülkeden
alanında uzman konuşmacı
katıldı

3 gün boyunca 12 tema ve
özel konularda 50 oturum
düzenlendi

MARUF’ta düzenlenen
oturumlarda 250 konuşmacı
sahne aldı

5440

MARUF’u ilk gününde
2064, ikinci gününe
2305 ve toplamda 5440
katılımcı ziyaret etti
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FOTOĞRAFLARLA
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FORUM
1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen
Marmara Urban Forum, kentleşme alanıyla ilgili kişi ve kurumları bir
araya getirdi. Forumda panellerden teknik gezilere, film gösteriminden
sergilere kadar pek çok etkinlik katılımcılarla buluştu.
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Küreselleşme kentsel mekan için
ne ifade ediyor?

Fuat Keyman
Direktör,
İstanbul Politikalar Merkezi

Küreselleşme, bundan yıllar önce daha farklı çerçevelerde ele alınırken günümüzde kentleri merkezine almaya
başladı. Beraberinde gelen tartışmalar da küreselleşme ve kentleşmenin beraber değerlendirilmesi üzerinden
ortaya çıktı. Celal Abdi Güzer moderatörlüğünde düzenlenen “Küreselleşme kentsel mekan için ne ifade
ediyor?” oturumunda bu konu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
Son 20 yıldır Anadolu’daki kentselleşmeyi incelediğini dile getiren Fuat Keyman, küreselleşen dünyanın aynı
zamanda çoklu krizleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Keyman, “Küreselleşme ve kentleşme arasında
hem zamansal hem de mekansal bir ilişki var” derken tek bir kent olgusundan bahsedilemeyeceğini belirtti.
Keyman kentleri şöyle sıraladı:
l Küresel kentler
l Kent bölge
l Akıllı kentler
l Kapsayıcı kentler
l Adil kentler
l Dayanışma kentleri
l İnsan hakları kentleri
Kent ağlarının artık daha etkin ve sayılarının da daha fazla olduğunu dile getiren Paul Knox, “Kentsel
mekanın kalitesi artık daha önemli. Eskiden kalite ekonomiye bağlıydı ama artık kalkınma için kaliteye
ihtiyaç duyuluyor” şeklinde görüşlerini belirtti.
Kentleşme bakımından en hızlı gelişmelerin Afrika’da yaşandığını belirten Richard Grant, “Tarihsel olarak
endüstrileşme ve büyüme arasında bağlantı var. Endüstri arttıkça ekonomi de olumlu yönde büyüme gösterdi.
Etiyopya’yı dünya bankaları başarı hikayesi olarak gösterse de durum öyle değil. Çok düşük maaşların
olduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. O yüzden geçerli bir model değil” diyerek konuyu ekonomik yönden
değerlendirdi.
KONUŞMACILAR
Tarih: 03 Ekim 2019 09:00 - 10:30 Salon: Emirgan 1
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Ekonomİk, sosyal ve kültürel
geleceğe eşİtlİkçİ yaklaşım

Aslı Ceylan Öner
Doç. Dr.,
İzmir Ekonomi Üniversitesi
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Bölgesel/ulusal ve küresel düzlemlerde gittikçe
güçlenen kent ağları, kentlerin geleceği için size
göre ne ifade ediyor?
Kentler günümüzün küreselleşen dünyasında artık
birbirinden ayrılmaz bir bütün haline geldi. Benzer
kentleşme trendleri kentlerin hızla kanıksadığı
olgular oldu. Fakat kentler, kentliler ve yöneticileri
aynı ekonomik ve kültürel gelişmelere açılırken,
bir yandan da kentlerini farklılaştırmanın da
önemini kavradı. Küresel sermaye, insan, bilgi ve
kültür akışına maruz kalan kentlerin ve kentlilerin
kimliklerinin özgünlüğü onları aslında dünya
çapında özel kılan mecralar oldu. Dolayısıyla,
kentler arasında organik bağlar oluşurken, her
kentin bu bağa katkısı da farklı düzlemlerde
oluyor. Bu farklılıklar kentleşmede, kent ekonomisi
ve kültüründe inovasyonu desteklerken kent
insanına daha kaliteli yaşam sunmanın da
kapılarını açıyor. Ağ yapısında önemli önemsiz
yoktur. Her kent global ağ için gereklidir. Ben
kent ağlarında olan çalışmaların şimdi ve ileride
kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğine
daha eşitlikçi bir yaklaşım getirebileceğine
inanıyorum.
MARMARA URBAN FORUM

Kent, ulus devletler ve uluslararası örgütler
kadar önemlİ bİr olgu halİne gelİyor
Küreselleşmeyi günümüzde nasıl tanımlamalıyız?
Küreseleşmeden ne anladığımızın temelinde iki noktanın altını çizebiliriz.
Bunlardan biri, küreselleşmenin ideolojilerin ötesinde bir gerçekliği
ortaya çıkarması. Bu gerçeklik de şu; dünya siyasi, ekonomik, kültürel ve
teknolojik anlamda birbirleriyle çok bağlantılı bir ağ toplumuna dönüşüyor
ki buna biz “interconnectedness” diyoruz. Öbür taraftan da çok ciddi
güvenlik risklerinin olduğunu, insan güvenliği risklerinin olduğu dünyada
yaşıyoruz. Bu küreselleşen dünya hiper bağlantılı yapısı içinde çok ciddi
riskleri ve tehlikeleri de ortaya koyuyor ki ben buna kendi çalışmalarımda
küresel türbulans yahut da güvenlik, ekonomi ve insani boyut temelinde
küreselleşmenin çok boyutlu krizi diyorum. İkincisi, küreselleşen dünya
aynı zamanda artık tarım toplumlarından sanayi toplumlarına geçilen
değil, sanayi sonrası toplumların olduğu, teknolojinin güçlendiği, dördüncü
sanayi devrimi gibi tartışmaların yapıldığı kentleşen ve aynı zamanda büyük
krizlerin, şiddetlerin, savaşların, terörün de yaşandığı bir dünya. Bunların
ikisinin de göbeğinde kent var. Örneğin; ekonomi bağlamında dünyanın
en büyük 100 ekonomisi denince artık bunun içine kentlerin de girdiğini
görüyoruz. 2030’lu yıllarda küreselleşen dünyanın tümüyle kentleştiğini
göreceğiz. O yüzden kent, ulus devletler ve uluslararası örgütler kadar önemli
bir olgu haline geliyor.
Küreselleşmenin kentsel mekâna ve yerel siyasete etkilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Küreselleşmenin yerel siyasete etkileri iki boyutta oluyor. Bunlardan bir tanesi,
yerel dendiği zaman esasında ulus devlet, ulusal ilişkiler, bölgesel ve küresel
ilişkiler kadar etkili olmayan ilişkiler. Bazen yerel siyaset dendiği zaman yerel
yönetimlere referans veriliyordu, yerel idare deniyordu, yerel yönetim eşittir
belediye deniyordu. Fakat küreselleşme süreciyle yerelde kent olgusunun ön
plana çıktığını görüyoruz. Fakat ulusal düzeyden, ulus devleti de aşarak bazen
onu da teğet geçerek -bölgesel ilişkilerde örneğin Türkiye’de Avrupa Birliği gibi
yahut da diğer bölgelerle ilişkiler temelinde küreselleşmeyle bağlantı kurarakgüç kazanıyorlar. Kent aynı zamanda bölgesel ve küresel anlamda da önemli
oluyor. Kentin yerelin yeni tanımı olmasında bazı kentlerin bu konuda daha
başarılı, bazı kentlerin daha başarısız olduğunu, bazı kentlerin bundan olumlu
olarak yararlandığını, bazı kentlerin bu süreçlerden bir risk unsuru olarak çok
olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Ama küreselleşen dünya ve küreselleşen
Türkiye gerçekliği içinde kent, yerelin göbeğine otururken aynı zamanda hem
küreselleşmeyi hem Türkiye’yi yahut da ulusal düzeyi anlamakta da çok önemli
bir mekânsal oluşum haline geliyor. Bunun bir boyutu ekonomi alanında
sermaye ile mekân ile arasındaki ilişki, ulusal kadar yerel boyutta da çok
tartışılıyor. Adına kentsel savaş, kentsel terör, kentsel çatışma deniyor.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürülebilir bir
kentleşme için sivil topluma düşen görev ve roller nelerdir? Sivil toplumu
bu eksende nerede konumlandırmalıyız?
Sivil toplum, kentleşme olgusunun çok önemli aktörlerinden biri olduğu gibi,
Türkiye’nin kentleşmesi, dünyanın küreselleşmesi ve kentleşmesine dönük
olarak kendisini yeniden yapılandırmak durumunda. Bir taraftan sokak
hareketleri dediğimiz, gösteri demokrasisi altında yapılan, son günlerde iklime
karşı çağrı bağlamında gördüğümüz gibi meydanlar, sokaklar yani bizim
siyaset biliminde kamusal alan dediğimiz yer önemli oluyor. Ama sivil toplum
bu bağlamda sıkışıyor, çünkü onun itici gücü spontane oluyor, öğrenciler
durumunda olduğu gibi insanlar kendileri örgütleniyor. Hatta genç bir
öğrencinin İsveç’teki bir hareketinden çıkıp dünyaya yayılan bir durum oldu.
Sivil toplum bence bundan sonra canlanma sürecine girebilir fakat girerken
yerelden bölgesel, ulusal ve küresele doğru hem de tersten küreselin o
ülkelerdeki etkilerine bağlı olarak kendini kent, yani bir mekan - sermaye,
mekan – insan ilişkileri, mekan – demokrasi temelinde muhakkak kendini
yeniden yapılandırma durumunda. Sivil toplum şu anda bana göre bir soru
işaretiyle düşünülmesi gereken bir noktada. Bir taraftan kentleşmeyle birlikte
önemi artıyor ama öbür taraftan da kendisini bu süreçlere göre yeniden
konumlandırmak durumunda. Mesela Türkiye’deki Suriyeli mülteci kriziyle
ilgili çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin iyi işler yaptığını görüyoruz. Ama
işte hala o sivil toplum örgütlerinin arasındaki ilişkiler, onların arasındaki ağın
kurulması, sivil toplumun nasıl daha etkili olabileceği üzerine de çalışmalar
yapılması gerekiyor. Ayrıca küreselleşme, kentleşme süreçlerinin yarattığı
riskler temelinde bir de demokrasiden kayış, otoriter rejimlerin güçlenmesi,
hatta temsili demokrasinin biraz zaafa uğrayarak liderlerin çok ön plana
çıkması gibi dönemlerden geçiyoruz. Benim görüşüme göre her ne kadar
demokrasiden kayma gibi bir süreç yaşansa da bunun da sivil toplumun önünü
açıcı, onu daha etkili hale getirmek için itici güç olacak bir alan yarattığını
düşünüyorum.

Kaybedecek zaman yok:
Döngüsel ekonomi hakkında

Alim Arlı
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,
İstanbul Şehir Üniversitesi

Tamer Atabarut moderatörlüğünde “Kaybedecek zaman yok: Döngüsel ekonomi hakkında” adlı oturumda
konuşan Francesco Lembo, “Yerel yetkililer çok önemli oyuncular. Köprü görevi gördükleri için payları
çok değerlidir. Çeşitli paydaşları bir araya getirerek demokratik bir planlama hazırlanabilir” dedi. Marion
Guenard ise “Eğer plastik atıkları yakarsanız bazı şeyleri kazanacaksınız, geri dönüşüm yaparsanız çok şeyi
kazanacaksınız. Şu anda döngüsel kalkınma anlamında 30 farklı projemiz var ve yerel yönetimler ile entegreli
bir şekilde devam ediyoruz. Örneğin; Finlandiya’nın Turku bölgesinde tam 70 yönetim ile ortak bir çalışma
halindeyiz. Hatta orada kimya parkımız var ve işlemlerimizi o noktada yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Sıfır
atık konusuna değinen Piotr Barczak, “Cep telefonlarımızı 1 yıl daha fazla kullanırsak bu, 1 milyon aracın
trafikten çekilip emisyon azaltılması ile denktir. Bugün bio atığın çoğu ayrı toplanmıyor. Bunların ayrı
toplaması ayrı bir istihdam yaratacaktır. 2023’ten itibaren bio atıklar Avrupa’da ayrı olarak toplanacak. Sıfır
atık planı ise gelip geçici bir konsept değildir. 360 derecelik bir projedir ve devamlıdır” diyerek sözlerini
tamamladı. Sadiye Bilgiç Karabulut, “Geçtiğimiz sene 800 bin ton atık, ek yakıt olarak tekrar kazandırıldı.
Türkiye’de ortalama 31,6 milyon ton atık oluşuyor ve bunların ancak %13’ü geri kazandırılabiliyor. 2018’deki
“Sıfır atık” düzenlemesinde birçok yeni atılımlar yapıldı. Son olarak 2019 yılında poşetlerin ücretlendirilmesi
ile %78 oranında kullanım azaldı” dedi.

KONUŞMACILAR
Tarih: 03 Ekim 2019 09:00 - 10:30 Salon: Üsküdar 1
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Geçmİş ve gelecek etkİleşİmİyle
şehİrler İnşa etmek
Proje aşamasından beri Marmara Urban Forum’un içindesiniz. Etkinliğin
tasarımı ve potansiyel yararları konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Bu tür forumların pratik karşılıkları ve işbirliği imkanları nasıl üretilebilir?
MARUF, özelde Marmara Bölgesi ve İstanbul’un, genelde ise Türkiye’nin yerel
yönetim ve şehircilik birikimiyle farklı coğrafyalardaki katkılarını bir araya
getirmeye, zengin bir etkileşim yaratmaya aday önemli bir uluslararası etkinlik.
Katılımcıların alanlarının kapsamı ve konu çeşitliliği itibarıyla da çok zengin
bir etkinlik. MARUF bölgemiz ve Türkiye şehirleri için olduğu kadar farklı
coğrafyalardan kurum ve kişiler için de üst düzey bir diyalog, paylaşım ve iş
birliği olanakları vaat eden bir zemin olmaya aday. Bu anlamıyla yerel yönetim
ve şehircilik işleriyle ilgili tüm paydaşlar için İstanbul merkezli bir deneyim
ve bilgi paylaşımı imkanı sunuyor. MARUF ayrıca şehircilikte uluslararası
gündemi işgal eden temel sorunları cesaretle üstlenerek bunlara İstanbul’dan
yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. MARUF’un tasarımında
katılım, iş birliği, gelecek yönelimi, vizyon gibi öncü ilkeler olduğu için 21.
yüzyılda şehirlerin durumu ve geleceğiyle ilgilenenlere zengin bir muhteva
sunuyor. MARUF’u bir forum ve ve platform olarak düşünürsek ve konunun
tüm paydaşlarını buluşturma amacını da hesaba katarsak zengin bir iş birliği,
deneyim transferi, vizyon oluşturma zemini oluşacağı söylenmeli. Forum
ayrıca Marmara Bölgesi yerel yönetim birikimini dünyaya tanıtmak için de
oldukça uygun bir ortam sunuyor. Son olarak MARUF’un tasarım sürecinde
yerel yönetim yöneticilerinin, uzmanların, akademisyenlerin, üçüncü sektörün
ve diğer tarafların, birlikte ve eşgüdüm içindeki çalışmasının da değerli bir
tecrübe oluşturduğunu belirtmek yerinde olacaktır.
İstanbul’un kültürel mirasını gelecek nesillere sürdürülebilir biçimde
bırakmak için neler yapılmalı?
Forumda kültürel mirasın sürdürülebilir korunması ve geleceğe taşınması için
de oturumlar olacak. Geçmiş-gelecek etkileşimi şehirleri ve yerel yönetimleri
düşünmek için en temel zemini oluşturuyor aynı zamanda. Hareketliliğin
muazzam ölçüde arttığı günümüz koşullarında, kültürel mirasın korunması
temel bir mesele haline gelmiş durumda. Bunun için de çok farklı bakış
açılarından yapılacak değerlendirme ve katkılarla politika oluşturmak
gerekiyor. MARUF’un en önemli katkılarından birisi de kültürel mirasın
korunması için geniş bir kamuoyu farkındalığı ve farklı yöntemler oluşturmak
için konunun tüm taraflarını bir araya getirmek. Mirası geleceğe taşımanın en
önemli ayaklarından birisi de, konuyu gündemde tutmak, nitelikli bilgiye dayalı
olarak konuşmak ve bunu ilgililerine duyurmak.

Küreselleşme olgularında kentlerİn payı
Küreselleşme olguları şehirlerimiz için ne ifade ediyor?
Ekonomik güçler, küreselleşmenin ardındaki temel
dinamiklerdir. Ancak kaçınılmaz olarak siyasi, kültürel ve
sosyal dinamiklerle birlikte hareket ederler. Şehirler için
küreselleşmenin en önemli ekonomik boyutlarından biri
olan gayrimenkul varlıklar, şu anda toplam büyüklükleri
itibarıyla tüm hisse senetleri ve menkul kıymetleştirilen
borçlardan daha değerli bir varlık sınıfı olarak öne çıkıyor.
Gayrimenkul varlıkların toplam değeri 228 trilyon dolar
civarında ve bu da küresel gayrı safi hasılanın üç buçuk
katı. Bunun yansıması olarak yıldızlaştırılmış mimari
(starchitecture), 3. dalga gentrifikasyon ve “yenilenme”
projelerini içeren şehir manzaralarını görüyoruz.
Küreselleşme aynı zamanda neoliberalizmi yaydı, yeni
sınıf fraksiyonları yarattı, toplumsal eşitsizliği artırdı,
tüketimi yoğunlaştırdı. Her zaman yerel varyasyonlar ve
dirençler olsa da; küreselleşmesinin net etkisi, jenerik ofis
kuleleri, alışveriş merkezleri, paketlenmiş banliyöler içeren
“designcapes” ve “brandscapes” özelliklerine sahip şehir
manzaralarının homojenleşmesidir.

21. yüzyıl sorunlarını çözmek için kentler arasında nasıl
iş birliği modelleri geliştirilebilir?
UNESCO ve AB gibi bazı uluslararası kurumlar tarafından
organize edilen birçok resmi ağ mevcut. Bazıları sağlık,
ulaşım, esneklik gibi belirli konulara odaklanıyor. Kentler
için yarattıkları değerler, kent yönetimlerinin enerjisine ve
taahhütlerine, büyük ölçüde bağlı. Bu resmi ağların tümü,
güncel sorunları azaltmada iyi uygulamalara ve yeniliklere
odaklanma eğiliminde. Bu ağlar, genellikle uluslararası
vakıflar ve düşünce kuruluşları, danışmanlar, araştırmacılar,
uygulama mühendisleri, planlamacılar ve uluslararası
şirketleri kapsıyor ve hepsi konferanslar, yayınlar, internet
siteleri ve çalışma gezileri aracılığıyla faaliyet gösteriyor.
Çağdaş kentsel politika hareketliliği, kentsel politikalar,
en iyi uygulamalar ve ‘başarılı şehirler’ gibi ilgili bilgileri
yorumlayan, çerçeveleyen, paketleyen ve temsil eden çok
sayıda bilgi altyapısını içerir. Bu şekilde, iyi olanlar kadar
kötü fikirlerin aktarıldığını da aklınızdan çıkarmayın. İklim
değişikliği ve gelir eşitsizliği gibi sorunları çözmek için
şehirler arası iş birliği, resmi ağlar ve resmi olmayan politika
hareketliliklerinden daha fazlasını gerektirir.

Paul Knox
Ordinaryüs Profesör,
Virginia Polytechnic Institute and State University
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MARUF HAKKINDA DAHA
FAZLA BİLGİ İÇİN MOBİL
UYGULAMAYI YÜKLEYİNİZ
MARUF mobil uygulamasıyla tamamlanan 3
günlük etkinliğe dair tüm faydalı geçmiş bilgilere
ulaşabilirsiniz. Uygulamayı App Store veya Google
Play’den indirebilir, e-posta adresinizi ve kayıt
olurken oluşturduğunuz şifrenizi yazarak giriş
yapabilirsiniz.
Selahattin Yıldırım
Eski Genel Sekreter,
Marmara Belediyeler Birliği

Küreselleşen dünyada
beledİye başkanının görevİ
Uzun yıllardır ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda belediye başkanı
ile tanıştınız. Bunlar arasında büyük kentleri yöneten önemli isimler de
vardı. Küreselleşen dünyada yetkin bir belediye başkanı hangi özelliklere
sahip olmalıdır?
Belediye başkanlığı dünyanın en zor ve güçlüklerle dolu uğraşlarından biri.
Bununla birlikte, belediye başkanlığı tadına doyum olmayan, yüksek tatmin
duygusu sağlayan, kişiyi sürekli diri, dinamik ve duyarlı tutan bir uğraş ve
konum.
Yetkin bir belediye başkanının özelliklerini ise şöyle sıralayabiliriz:
O, bir insan olarak:
Erdemli olmayı, dürüstlüğü, güvenirliliği, alçak gönüllülüğü, eleştiriye açıklığı,
saydamlığı, kendisi ve çevresiyle barışık olmayı kendine temel alan biridir.
O, bir siyaset insanı olarak:
İnsan hakları ve onurunu, adalet, demokrasi, eşitlik, barış, dayanışma,
iyimserlik, sevgi – saygı, diyaloğu ve kapsayıcılığı kendine ilke edinen biridir.
O, bir başkan olarak:
Hemşehrileriyle birlikte ve onlarla paylaşarak oluşturduğu bir vizyona sahip
olan, dinlemeye odaklı olan, iyi iletişim becerileri ve ikna kabiliyeti bulunan,
çevresine ilham verebilen, yetkilerini delege edebilme yeteneği olan, ittifak
oluşturma kapasitesi bulunan, güç kararları verebilme iradesi olan, çözüm
üretmeye odaklı, etkin ve pragmatik davranan; sevecen ve sade bir yönetici
olan, kamu mal ve yararını sürekli kollayan, her kişi ve kesime açık olan,
çevresini yetenekli ve işinde usta kişilerle donatan; iyi örnek oluşturan biridir.

#ÇözümÜretenKentler
#CitiesDevelopingSolutions

/marmaraurban
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MarmarA Urban Forum’un
mİmarları: MBB EKİBİ

#MARUF19 PLAY MARMARA

YÜRÜTÜCÜ EKİP
Dr. Ekim Tan, Play the City, Kurucu
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
l
l

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.

PAYDAŞLAR

MARMARA URBAN FORUM

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:
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
l

MBB Platformları:
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
l
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#MARUF19 DOKTORA ÇARŞISI
Marmara Urban Forum’un dikkat
çeken panellerinden MARUF
Doktora Çarşısı’nda, kentleşmeyle
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.

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

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 (BM) uluslararası sosyal medya hesapları üzerinden dünya çapında
birçok kişiye ulaştı, BM Türkiye 2019 raporunda da yer aldı.

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 yapılmış ve sayıları 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 geçerli; mimarların çizim tahtasındaki ahşap projelerin
sayısına bakıldığında bunların çoğunlukla büyük ölçekli projeleri kapsadığını söylemek mümkün. Yerel
mimari, yüksek teknolojiye dayalı bir yaklaşımla tamamlanmış.

Marmara Denizi

Karanlığı Aydınlatmak

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.

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

MARMARA URBAN FORUM

#MARUF19 TEKNİK GEZİLER
MARUF kapsamında düzenlenen teknik geziler 3 Ekim 2019,
Perşembe günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşti.
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 gördük ve kentin omurgasını
oluşturan Mese caddesinde yürüyerek İmparator Konstantin’in yaptırdığı Konstantin
Forum’undan (4.yy) (Çemberlitaş) geçtik. Geç Antik çağında gelişen forumların Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinde nasıl değiştiğini hem burada hem de Beyazıt Meydanı’nda gördük.
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.
Buradaki Süleymaniye bölgesi ise 16. yüzyılda yapılan Süleymaniye Külliyesi’yle beraber
gelişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi adına yaptırdığı bu çok fonksiyonlu yapı kentselkamusal 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.
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 öğeleri yakından gördük.
Haliç girişinde başlayan ilk bölümde Eyüp’e kadar uzandı.
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

Kadıköy: Dünü, Bugünü, Yarını:
Kadıköy
Boğaz Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü), resmî adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da boğaza inşa edilen ilk köprü olmasına atıfla Birinci Köprü, Karadeniz ile Marmara
Denizi’ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası’nda Ortaköy, Anadolu Yakası’nda Beylerbeyi
semtlerindedir. Fikirtepe’de ilk yaşam (ilkel yaşam) MÖ 6.400-5.800 yıllarında oldu. İkinci yerleşim dönemi ise MÖ 1000 yılarında ticaret kolonilerine ev sahipliği yaptı
ve adı Halkedon (Bakır Ülkesi) olarak anıldı. Bağdat Yolu ismini, Osmanlı Padişahı IV. Murat’ın Bağdat’a yaptığı ve Osmanlıların zaferi ile sonuçlanan “Bağdat Seferi”den
aldığı düşünülmektedir. İstanbul Şehremaneti, bugünkü deyişle İstanbul Belediyesi tarafından 1918’de yayınlanan şehir planında Kurbağalıdere ve Kızıltoprak arası Bağdat
Caddesi olarak gösterilmiştir. Dragos Tepesi’nin içinde bulunduğu bölgenin bilinen tarihi 6’ncı yüzyıla kadar uzanır. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu Yakası’nın
önemli yerleşim merkezlerinden olan bölge, bugün Kartal ve Maltepe ilçe sınırları arasındadır. Ataşehir, İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan bir ilçedir. 2008 yılında
Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar’dan bâzı mahallelerin içine katılmasıyla ilçe statüsü kazanarak İstanbul’un 39 ilçesinden biri olmuştur.
Rehber
Doç. Dr. Cem Beygo
Araş. Gör. Aslı Ulubaş Hamurcu

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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