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Kentlerin Önemi Giderek Artıyor! 

Kentlerde 

yaşayan 

nüfusun 

toplam nüfusa 

oranı birçok 

ülkede %70’in 

üzerinde 



Kentlerin Önemi Giderek Artıyor! 

 Dünyadaki toplam üretimin %70’i kentsel alanlarda 
gerçekleşiyor 

 Kentler = Ekonominin motoru, erişilebilirlik, 
yaratıcılık ve yeniliğin kaynağı ve birçok uzmanlık 
gerektiren hizmetin sunulabildiği odaklar  

 Kentler= Enerji verimliliği ve çevresel 
sürdürülebilirlik için fırsat 

 Kentler= İşsizlik, toplumsal ayrışma, yoksulluk ve 
çevresel sorunların merkezi 

 



Kalkınma Politikalarının Odağında Kentler Var! 

 

 Dengeli büyüme için çok merkezli kentler 
sistemi 

 Uzmanlaşma, kümelenme gibi fırsatlar 

 Kentsel yayılma yerine kompakt kentler 

 Çevresel etkilerin azaltılması ve yaşam 
kalitesi 



Kentler ve Uluslararası Kalkınma 
Gündemi 

 Akıllı büyüme 

Bilgi ve teknoloji odaklı, yenilikçi kentler 

 Yeşil büyüme 

Enerji etkin, çevre dostu kentler 

 Kapsayıcı büyüme 

İşsizliğe ve yoksulluğa çözüm üreten kentler 

 Ekonomik ve sosyal uyum, çevresel ve 
kültürel koruma, dengeli büyüme 

 



Kentler ve Kalkınma Gündemi 

 10. Kalkınma Planı 

Yaşanabilir mekanlar, sürdürülebilir çevre 

• Kentsel dönüşüm, konut, kentsel altyapı, mekansal gelişme vb. 

 BGUS 

Dengeli mekansal organizasyon, kentsel ağlar, farklı 
kentsel karakteristiklere göre stratejiler 

 KENTGES 

Mekansal planlamanın yeniden yapılandırılması, yaşam 
kalitesi, ekonomik ve toplumsal yapıların güçlendirilmesi 

 



Yarının kentleri ve Yönetişim 

Kentlere bakışımızda öne çıkması gereken ilkeler: 

 

 İnsan ve mekan temelli 

 Kent odaklı vizyon geliştirebilme 

 Farklı sektörlerle ilişki kurabilme 

 Merkez ve yerel arasında koordine olabilme 

 Vatandaş katılımını öne çıkarma  

 

 



İki farklı örnek ve ardından Türkiye gündemi  

 İngiltere 

Çok katmanlı, karmaşık, gönüllü işbirliklerine ve gelişmiş 
katılım/danışma süreçlerine dayalı  

 Kore 

Merkeziyetçi yapısını dönüştüren, karar mekanizmalarını 
giderek yerele devreden bir ülke, 

Zorluklar ve fırsatlar 

 Ömer Erbil 

Kentlerin geleceğine ilişkin itilaf alanları  

 



Türkiye hangi aşamada? 

 Kentlerin yönetiminde, kentlere yönelik önemli 
kararların verilmesinde merkez yerel arası denge 
açısından temel meseleler nelerdir? 

 Kent yönetimi ve planlamada kamu yararı 
konusunda neredeyiz? 

 Planlama ve büyük yatırımlara ilişkin karar alma 
süreçlerinde şeffaflık ve katılım ilkelerini ne ölçüde 
yerine getiriyoruz? 

 Türkiye’nin kentlerin geleceğine bakış açısı hangi 
yönde ilerlemeli? Fırsatlar ve engeller nelerdir? 

 


