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Habitat il için Üçüncü Hazırlık Toplantısı'nda birçok konuda görüş birliğine varıldı 

Anlaşmazlıklar 

İstanbul' da çözülecek 
Sürdürülebilir kalkınma konusunda Kuzey ve Güney 

ülkelerinin yaklaşımlarının çok farklı olduğu ortaya çıktı . 

Güney, çevre standartlarına uymak için ekonomik 

büyümeden vazgeçmek iste miyor, Kuzey de çevreyi koru

ma adına yaşam standartlarını düşürmeyi kabul etmiyor. 

B
irleşmiş Milletler insan Yerle
şimleri Konferansı Habitat 

ll'nin Üçüncü Hazırlık Komitesi 
Toplantısı, 5-16 Şubat 1996 tarihleri 
arasında New York'ta, Birleşmiş 
Milletler Merkezi'nde yapıldı. Hazır
lık Komitesi Toplantısı, BM Genel 
Sekreteri Butros Gali tarafından 
açıldı. Gali yaptığı konuşmada Habi
tat ll'nin, 1992 yılında Rio de Jane
iro'da yapılan Yeryüzü Zirvesi ile 
başlayan yüzyılın "global konferans
ların devrini tamamladığını" ve 
" BM'nin yüzyılın global konferansla
rının zirvesi olacağını" belirtti. But
ros Gali ayrıca, Habitat ll'nin sorun
larla uğraşan bir konferans değil, çö
züm üreten bir konferans olacağını 
belirtti. Üçüncü Hazırlık Komitesi 
toplantısına katılan delegelerin ilk iş
leri, Habitat Gündemi'ni tartışmak 
oldu. Gali, Habitat Gündemi'nden 
bahsederken, "lstanbul'a, canlı ve pı
rıltılı bir doküman götürmeliyiz. Bü
tün ulusların benimseyebileceği ve 

bütün kentlerin uygulayabileceği 
gerçekci ve ulaşabilir amaçlar içe
ren, bu amaçlara ulaşmanın yollarını 
gösteren yaşayan bir doküman" de
di. 

Konferans Genel Sekreteri Wally 
N'Dow ise, Genel Kurul'a hitaben 
yaptığı konuşmada, "Konferans'ın 
nihai hedefi, yeni yüzyılda, BM bildir
gelerinde belirtildiği gibi insanlığın 
daha iyi bir yaşam ve daha geniş öz
gürlüklere ulaşmasıdır" dedi. 
N'Dow, "Dünyanın eşi görülmemiş 
vaatler ile eşi görülmemiş felaketle
rin yol ayrımında durduğunu" belir
terek, "Konferans evimiz dediğimiz 
bu kırılgan gezegenin, sosyal ve 
ekonomik kalkınmasının geçmiş ve 
geleceğinin gerçek bir bu yol ayrı
mında yapılıyor" dedi. 

Habitat Gündemi 

Genel Kurul'un açılışından sonra, 
katılımcıları Habitat Gündemi konu-

sunda zorlu bir tartışma bekliyordu. 
Zamanın sınırlılığı ve bekleyen işin 
yükü gözönünde bulundurularak, 
Genel Kurul iki çalışma grubuna bö
lündü; bu iki grup da kendi içinde, 
her biri Gündemin çeşitli bölümleri
ni tartışan gayrıresmi alt gruplara 
bölündü. Daha önceki konferanslar
da, zorla da olsa varılan anlaşmalara 
karşın, bir çok geleneksel "kutuplaş
ma" yeniden yaşandı. Yine de Hazır
lık Komitesi toplantılarının ikinci 
haftası başladığında katılımcıların ço
ğu, tartışmaların ağır yürümesi ve 
konuşmaların bildik noktalarda tı
kanması nedeniyle rahatsızlık duy
maya başladılar. 

Tartışmalar bir dereceye kadar, 
BM'nin içinde bulunduğu finansal 
krizden etkileniyordu; çünkü Hazır
lık Komitesi çalışmalarına yeterli in
san _kaynağı ve kaynak aktarımı sağla
namıyordu. Yine de Hazırlık Komi
tesi, lstanbul öncesinde Gündemin 
en önemli konularını tamamlamak 
ve uzlaşmaya varmak için büyük ça
ba gösterdi; üzerinde önemle duru
lan iki konu, konut hakkı ve uluslara
rası işbirliği idi. 

16 Şubat'ta Hazırlık Komitesi Top
lantısı'nın kapanışında anlaşıldı· ki, 
tartışılan metinde üzerinde anlaşma-

devamı 2. sayfada 
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ya varılmayan az sayıda temel me

sele kalmıştı. lstanbul' da halledil

mek üzere bırakılmıştı. istanbul'da 

halledilmesi gereken çelişki alanla

rının arasında, sürdLirülebilir kal

kınma yakbşımının "süreklı büyu

me" ile beraber kullanılması. ko

nut hakkı ve konferans kararları
nın uygulanması ve izlenmesının 

hangi kurum ya da kurumlar tara

fından yapılacağı konubrı vardı 

Ortaklık 

Habitat il' nın ortaklıklar uzerindı:: 

yoğunlaşması Konfcrans·,n en 
önemli yaklaşımlarından bırı. 
Kentleşme meselelerinde, barın
ma ve altyapı konularında ortakla
rın çoğunun entelektuel ve pı·atık 
katkısının olabileceği goruluyor. 
Dr. Butros Gali açış konuşm:ısııı
da. Hazırlık Komitesi dclcgclerını, 
yerel yönetimlerin ve ilgili tüm or

takların göruşlerını Konferans'a 
katma olanağı sağlayarak. "ulusla
rarası topluluğun iş yapma tarzın
da yeni bir yaklaşım yarattıkları " 
için kutladı. Ortaklık Komitesi 
BM konferanslarında gündeme ye
ni geldiği için, Hazırlık Komitesi 
Toplantısının ilk haftasında bazı 
devletler Konferans dokümanları
na yerel yönetim ve STK temsilci
lerinin eğilimlerinin girmesini en
gellemeye çalıştılar. Bazı devletle
rin bu konuda gösterdiği katı tavır, 
daha sonra yerel yönetimlerin ve 
STK'ların ulusal delegasyonlar ka
nalıyla görüş iletebileceklerine ve 
sözlü görüş belirtebileceklerine 
karar verilerek yumuşatıldı. 

Üçüncü Hazırlık Komitesi Toplan
sı"nın sonunda STK'lar, cinsiyet 
konusunda kullanılan dil, "kirleten 
öder" prensibi ve sağlık sorunları
na ilişkin bazı görüşlerinin dokü
mana yansıtılması konusunda belli 
bir başarı elde ettiler. Dokümana 
girmeyen konular arasında gençlik 

ve evsizler sorunları vardı. 

"En iyi Uygulamalar" 

Hazırlık Komitesi Toplant ısı 'na 
katılanlardan birçoğu istanbul'da 
yapılacak Konferans'ın en önemli 
sonucunun, yaşadığ ımız çevreyi 
geliştirmek için "Habitat Global 
En iyi Uygulamalar Girişimi" oldu-

gu go,·uşundcler. Bu yenı girışi,ı, 

dunyanın eıı çok dayatan sosyal. 
ekonomik ve çevresel sorunları
nın çozümü için. ılgıli aktorlenn 
bıı·bır-lerınııı başarı hıkayelerinı 
paylaşmaları ve bunlardan ders çı
karabılmelerini sağlıyor. Bu da, 
uluslararası bir veritabanı aracılığı 
ıle yapılabiliyor. 75 ülkeden gelen 
500'u aşkın poje arasından seçilen 
25 tanesi,' bir süre önce yapılan En 
iyi Uygulamalar Üzerine Dubai 
Konferansı'nda ele alınmıştı. Şimdi 
gündemde, En iyi Uygulamalar 
Elektronik Kataloğu'nun ve Elek 
tronik Konferansı'nın oluşturul
ması var. 

lstanbul'da Ele 
Alınacak Konular 

1 . Yeterli Konut Hakkı. Bu konu
da çalışma yapmak üzere ayrılan 
grubun. konut hakkının Gün
dem'de yer alış biçimi konusunda 
uzlaşmaya varamaması üzerine, bu 
metnin lstanbul'a köşeli paran
tez içinde gönderilmesine karar 
verildi; bu da Hazırlık Komite
si'nin bu konuda uzlaşmaya var
madığını gösteriyor. Ancak yapılan 
tartışmalar, bu konuda potansiyel 
bir uzlaşma olanağı olduğunu da 
ortaya koydu. Bazı delegasyonlar, 
konut hakkı konusunun mevcut
uluslararası anlaşmalar ve araçlar
çerçevesinde ele alınmasını savun
du; insan Hakları Evrensel Bildir
gesi, Ekonomik ve Sosyal Anlaşma
çerçevesinde ve insan hakları ve
temel özgürlükler kapsamında.
Bazıları ise, konut hakkının başl ı 

başına ele alınması gerektiğini sa
vundular. 

2. Sürdürülebilir Kalkınma ve 

Sürekli Büyüme. Yapılan tartışma • 

alışılagelen Kuzey - Güney çatış

malaı·ından birine yol açtı. Sürdü

rülebilir kalkınma konusunda, Ku

zey ve Güney ülkelerinin yakla

şımlarının çok farklı olduğu ortaya 

çıktı. Daha ileri çevre standartları

nın dayatılması. kalkınmakta olan 
veya finansal sıkıntılar çeken ülke
ler için çelişki yaratıyor. Kalkın
makta olan ülkelerin birçoğu, sür
dürülebilir kalkınma kavramının 
kalkınmaları önünde bir engel 
oluşturabileceğini belirtiyor. Bu 
terimin kullanıldığı her aşamada 
sürekli büyüme kavramının ona 
eşlik etmesini istiyorlar. Kuzey ise, 
dünya kaynaklarını tüketme konu
sunda tutumlu davranmaya yanaş
mıyor. Nasıl ki Güney çevre stan
dartlarına uymak için ekonomik 
büyümeden vazgeçmek istemiyor
sa, Kuzey de çevreyi koruma adı
na yaşam standartlarını düşürmeyi 
kabül etmiyor. Gerçekçi bir uzlaş
ma ise henüz uzak görünüyor. 

3. Uluslararası işbirliği ve Kurum
sal izlenme. Hazırlık Komitesi
Toplantısı'nda uluslararası işbirliği
konusu, daha önceki BM konfe
ransları'nda olduğu gibi sorun çı
kardı. Wally N'Dow açış konuş
masında belirttiği gibi, Habitat 
Gündemi de kaynakların nasıl 
sağlanacağı, alınan kararların nasıl
ve hangi kurumlar aracılığıyla
izleneceği ve bunlara nasıl kaynak 
yaratılacağı konularına fazla değin
miyor. Üçüncü Hazırlık Komite
si'nde de gerek uluslarası işbirliği, 
gerekse kurumsal izleme konula• 

rında görüş birliğine varamadı, 
böylece bu konunun halli de lstan

bul Konferans'ına kaldı.



Süleyman Demirel Habitat il Konferansı hazırlıkları konusunda bilgi aldı 

Cumhurbaşkanı'na Habitat il brifingi 

TOKİ Başkanı Yiğit Gülöksüz, Konferans mekanlarında 

incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Demireı·e 

Konferans·a ilişkin organizasyon ve lojistik 

hizmetlerin 2000 kişilik bir kadro ile sağlanacağını 

bildirdi. 

C
umhuı·başkanı Süleyman De

mirel. 19 Şubat'ta lstanbul'da 

Habitat il hazırlıklanyla ilgili ince

lemelerde bulundu. Cumhurbaş

kanı. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanı Yiğit Gülök

süz'den. konferans ve sergi me

kanları. Konferans Vadisi altyapı 

çalışmaları. konferans organizas

yon ve lojistik hizmetleri konula

rında bilgi aldı. Gülöksüz'ün ko

nuşmasının ardından kürsüye ge

len Cumhurbaşkanı Demirel Ha

bitat il Konferansı'nın Türkiye için 

önemine değindi ve "Yüz akıyla bu 

işin içinden çıkmamız lazım. Yüz 

günümüz var. İyi kullanmamız la-

zım." dedi. 

Demirel konuşmasında. Gülöksüz 

ve arkadaşlarına. lstanbul Valisi ve 

Belediye Başkanı'na yapılan çalış

malardan dolayı teşekkür etti. 

Gülöksüz. Cumhurbaşkanı Demi

rel"e hazırlıklarla ilgili bilgi verir

ken; Resmi Konferans'ın Lutfi Kır

dar Kongre Merkezi ile Cemal 

Reşit Rey Konser Salonu ve Hil

ton Convention Center"da yapıla

cağını; Birleşmiş Milletler ofisleri 

ile Medya Merkezi'nin ise A�keri 

Müze ve Kültür Sitesi'nde yer ala

cağını belirtti. Sivil Toplum Kuru

luşları Forumu için lstanbul Tek-

nik Üniversitesi'nin Taşkışla ve 

Maçka Maden Fakültesi binaları ile 

sosyal tesislerinin kullanılacağını 

bildirdi. 

Gülöksuz. kültür-sanat etkinlikle

rinin büyük bölümünün yer alaca

ğı Açık Hava Tiyatrosu'nun, isten

diğındc kaldırılabilen. hafif bir ça

dır sistemi ile kapatılmasının plan

landığını açıkladı. 

Gülöksüz'ün verdiği bilgiye göre; 

Konferans ve paralel etkinlikler 

için kullanılacak çeşitli mekanlar 

arasında ses. veri ve görüntü nak

lin, sağlıklı bir biçimde gerçekleş

tirmek amacıyla. bütün bu mekan

ları kapsayan bir fiber optik ağı, 

T urk T elekom tarafından kurula

cak ve yöredeki santrallerin hat 

kapasitesi artırılacak. Konferans 

Vadisi'nde kesintisiz elektrik sağ

lanmasına yönelik çalışmalar ise 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tara-

fından yürütülüyor. Yöredeki 

altyapı iyileştirme ve çevre düzen

leme çalışmaları da İstanbul Bü

yükşehir Belediyesi ile ilçe beledi

yeleri tarafından gerçekleştirile

cek. 

Konferansa ilişkin organizasyon 

ve lojistik hizmetlerinin, kongre 

turizminde ülkemizin önde gelen 

kuruluşlarının oluşturduğu VIV 

Habitat il Birlikteliği tarafından 

sağlanacağını belirten Gülöksüz, 

bu hizmetlerin Konferans sırasın

da 2000 kişiye ulaşacak bir kadro 

ile gerçekleşeceğini açıkladı. 

Gülöksüz'ün sunuşundan sonra, 

konuyla ilgili diğer yetkililerden de 

bilgi alan ve gerekli talimatları ve

ren Cumhurbaşkanı Demirel, baş

ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 

olmak üzere Konferans mekanla

rında incelemelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'in Habitat çalışmalarıyla ilgili brifingde yaptığı konuşma: 

Yüz günümüz var, iyi kullanmamız lazım 
ayın Gülöksüz"e verdiği bil-s giler için teşekkür ederim.

Burada bulunanlara. bulun

mayanlara bir çift sözüm var. 3 -

14 Haziran tarihleri arasında yapı

lacak olan. adına HABİTAT il 

toplantısı. Türkiye için fevkalade 

önemlidir. Devletimiz bakımın

dan önemlidir. milletimiz bakı

mından önemlidir. Mesele. bir 

akademik toplantıdan ibaret değil

dir. Onun sınırlannı aşan bir olay

dır. Dünyada tanınmaya, tanıtma

ya çok ihtiyacı olan bir ülkeyiz. 

Dışanda hakkımızda çok yanlış 

Bi::e, kongrenin ı ıerild(�i günden heri heyec cın 
iç-erisindeyim. Ben. Rio' daki kongreye katıldım. Dan

. imarka'daki kongreye katıldım. Beş kongreden ikisine 
katıldım. Şimdi hi:: yapac cı,�ı:: ve yüz akıyla bu işin 

içinden çıkmamı:: lazım. 

kendimizi a�ırılığa kaçmadan gös

tenneye. hakkımızdaki yanlış dü

şünceleri silmeye mecburuz. Tu

rizm burada çok önemli bir olay

dır. Nitekim, artan turist sayısı 

Türkiye 'nin bir cazibe yolunda 

olduğunu gösteriyor. Yapılan 

araştırmalar, ülkemize gelen kişi

nin kafasında yanlış on düşünce 

kanaatler var, bu kanaatlerden do- varsa, ayrılırken bunun dokuzu-

layı zarar görüyoruz. Ne yapsak nun düzeldiğini gösteriyor. Çoğu 

fikrini değiştiremeyeceğimiz çev- kimse bana kadar geliyor. Gazete-

reler var. Ama yeri gelince de ci, siyasetçi veya başka meslekle-

rin sahibi veya emekli, "Memle

ketiniz çok güzelmiş, ama hakkı

nızda dışarıda çok hatalı fikirler 

var" diyor. Turizm, Türkiye'nin 

tanıtılması için fevkalade önemli, 

ama buna ilaveten kongre olayı da 

bütün dünyada önem kazanmıştır. 

Çünkü kongrelere gelen bir entel

ektüel kişiyle, herhangi bir şekilde 

tatil için gelen kişinin etkisi farklı. 

Onun için biz uzun zamandan be

ri, Türkiye'ye kongre getirmeye 

çalışıyoruz ve bunda çok başarılı-

yız. Kafi derecede tesisimiz olma

masına rağmen çok başarılıyız. İs

tanbul'da. İzmir'de. Ankara 'da. 

Antalya· da birer Kongre Sarayı 

yapılması lazımdır. İstanbul'da 

otuz bine yakın yatak kapasiteli. 

beş yıldızlı otelimiz var. İstan

bul'da inşaatına başladığımız 

Kongre Sarayı, her üç günde bir 

İstanbul'a kongre imkanı verecek

tir. 

Bu yıl. aşağı yukarı sekiz milyon 

insan Türkiye'ye geldi. Bunun en 

kısa zaman içinde yirmi milyona 

çıkmasını istiyoruz ve beş milyar 

dolar seviyesinde olan gelirin de 

on milyar dolara çıkmasını bekli

yoruz. Bir makul süre içerisinde 

3 



de bunun katlanmasını istiyoruz. 
Yani kırk milyon in an. yirmi mil
yar döviz. Bu. Türkiye için haya
tidir. Türkiye"nin peırolu yoktur. 
Ama turizm ölmeyen bir olay, bit
meyen tükenmeyen bir olay. Tür
kiye'nin kalkınmasında . zengin
leşmesinde, dışarıyla olan bağları
nı sağlamlaştırmasında bu fevka
lade önemlidir. 

Bu ·meselenin bir yüzü. Şimdi bir 
başkasına bakıyoruz. Dünya bu 
iletişim ve ulaşım sayesinde kü
çülmüştür. İnsanlar refah artıkça, 
barış devam ettikçe geçmişlerini 
merak etmektedirler. Tarih fevka
lade önemli hale geliyor. 

Türkiye, medeniyetin beşiğidir. 
Yani burada mevcut olan tarih sa
dece bizim tarihimiz değildir, Bir 
çok medeniyetler üst üste•gelmiş
lir. Yalnız, bizim burada bir dmu
mamuz var, biz bu medeniyetlerin 
lıePli Olbııiıı sahibi olarak, biz

� medeniydlerin bınıt
. 

'8ıııllne betçilit ,.. 
iyi,... 

lilalil' 

yaparken. milletimizin ne kadar 
uygar olduğunu da kolaylıkla or
taya koymak mümkün. Biz dün
yaya diyoruz ki. ·'Gelin. bizden 
önceki medeniyetlerin eserlerine 
nasıl bekçilik yaptığımızı ve bu
nun üstüne bizim büyük bir mede
niyeti nasıl koyduğumuzu görün.'" 
Ama başkalarına göstermeden ön
ce kendimize de göstermemiz la
zım ki, geleceğimize güvenme 
üzerine en ufak bir tereddüt olma
sın. Büyük milletiz. Büyük devle
tiz. Evvela buna kendimizin inan
ması lazım. Yani Türkiye'de ente
lektüeller içinden kaç kişi, Türki
ye 'nin neresinde ne olduğunu bili
yor. Bunun içindir ki bu istika
mette büyük gayret sarfedeceğiz. 
Ama dünyayı çağırıyoruz, gelin 
diyoruz. Dünya sadece Kapadok
ya'yı biliyor. 

Tiirtciye'de belki 20 tane, belki 50 
tane Kapadokya var, göslerilecelc. 
Onun içindir ki, önibnü7.deti za
mm içıerisinde iUkanizi daha iyi 

ıaııııma, bwtıeıı &ıceti medeniyet-
- ...... 1 .,.ıı.,.m

dünyaya gö terilme i ve insanları 
birbirine daha çok yaklaştırmak ve 
barışa giden yolları genişletmek. 
yine bu gayretlerimizin neticesi
dir. Bugünkü toplantıyı şunun için 
istedim. Türkiye sınavdadır. Bü
yük bir teşebbüste bulunduk. 

Dünyada sınır tanımayan sorunlar 
var. Sınır tanımayan sorunlardan 
bir tanesi. nüfustur. Bir tanesi fu
karalıktır. bir tanesi çevredir. bir 
tanesi çocuktur. Yani sınır tanı
mayan . orun derken. her ülkenin 
bu ,orunları \·ar. Bunlar birbirini 
tc,ir altında bırakıyor. 

Çocuk Zirvesi. Ncw York·ta ya
pılmı�ıır. Çevre Zirvesi Rio de 
Janeiro·da yapılmıştır. Nüfus Zir
ve,i Kahire·de yapılını�tır. Kadın 
Zirve,i Pekin ·de yapılmı�tır ve
fukaralıkla ilgili zirve Kopen
hag·da yapılmı�tır. Şimdi bunların 
ü,ıüne 20. :ısrın. BM.in en son 
konferansı olan. şehirleşme ve 
�erle. me dediğimiz. Habitat Kon
feran ı İ�ıanbul"da yapılacaktır. 
Böyle bir şeye. pek çok ülke. pek 
çok şehir talip. Aslında çok önem
li olaydır. Ama böyle bir şeye ta
lip olurken. yükleneceğimiz yükü. 
bunun sorumluluğunu biliyorduk. 
İstanbul 'un bir dünya kenti oldu
ğunu, biz her gün söylesek, kaç 
kişi bizi duyar? Ama düşünün 
böyle bir kongreye 25 bin kişi ge
lecek ve Kopenhag'da yapılmış 
bulunan zirve toplantısına I 17 
devlet başkanı geldi. 45 hükümet 
başkanı geldi. İnsanlar birbiriyle 
karşılaşıyor. Şimdi 3-14 Haziran 
tarihleri arasında yapılacak kong
re sıradan bir olay değil. 

Bize kongrenin verildiği günden 
beri heyecan içerisindeyim. Ben, 
Rio'daki kongreye katıldım. Dani
marka' daki kongreye katıldım. 
Beş kongreden ikisine kauldım. 
Şimdi biz yapacağız ve yüz akıyla 
bu işin içinden çıkmamız lazım. 
Bütün görevlilere buradan sesleni
yorum. Yüz günümüz var. İyi kul
lanmamız lazım. Sayın Gülöksiiz, 

bımıda �arla, bazı talepl� 
rini sGyledi. Ben buradan bütün il
gilelere. devlet başbm olarak söy
lityonıın: Bu :,tiz gllnl hepiniz çok 
iyi w ı n , ıtııııniz kaıdi 

işini yapacak. biri i, diğeri.ne bı

rakmayacak. herke üzerine d�

ni yapacaktır. Kaynak sorun değil

dir. Çok büyük gayret . arfedilmi.ş

tir. Sayın Gülök üz ve arkadaşlan

na çok teşekkür ediyorum. İ tan

bul Valisi·ne. İstanbul Belediye 

Rei i·ne ve bu işlerle uğraşan gö

revlilerin hep ine teşekkür ederim. 

Türk devletinin onuru. gururu me

sele idir. Bu arife gününde, tekrar 

bilgi almak. biraz onra da gidip_
yapılan işleri görmek i tiyorum. 

Bitinceye kadar gayet tabii ki. ya

kın alakamı . ürdüreceğim. Yaşa

nabilir şehirler 21. asrın orunu

dur. Yerleşim yerleri. yaşanabilir 

şehirler konusunda Türkiye·de 
çok parlak mi aller var. İstan

bul"un kendisi önemli bir mi al. 
ama i tanbul"un dışında çok 
önemli misaller var. Bir Adana 
Yenişehir. dünyaya gö tereceği
miz olaylardan biridir. Sadece tari
hiyle değil, bir Kahramanmaraş. 
yeni gelişen kısmı. bir Gaziantep, 
yeni gelişen kısmı. dünyaya göste
rebileceğimiz şehirlerdir. Döndük. 
yüzdük. geldik. yüz gün zarfında 
bütün bunlar toplanacak. Binaena
leyh, zorun altında kalınca. insa
noğlu alnını terletir, birçok güzel 
şeyleri yapar. 

Hepinize teşekkür ederim. Benim 
söylediklerim. benim söyleyecek
lerim, burada bulunmayanlara da 
aittir. Yine, hükümet se iye inde, 
Meclis seviyesinde, meseleleri ta
kip etmeye devam edeceğiz. bası
nımıza da sesleniyorum. Bu me e
leyi canlı tutun. Artık her gün bu 
meseleden bahsedin. 

Şimdi de gelin gidelim beraber. 
milyarlarca lira sarfı ile meydana 
getirdiğimiz bu salonlan bir gö
rün. Konferans salonu, Konferans 
Merkezi, uygarlığın ölçüsü haline 
gelmiştir. Bir ülkenin, sadece eko
nomik kalkınma bakımından de
ğil, sosyal kalkınma ve dayanışma 
bakımından, dünyada olup biten
lere, meydana getirilen kültür 
eserJerioe, uyanık şekilde sahip 
olma· bakımından çok önem 
taşıyor. Konferans Vadisi, şim
diden bayırlı olsun. 



Devlet Bakanı Ünal Erkan: 

Dünya kentlerini, kasaba ve 
köylerini yaşanabilir kılmalıyız 

lstanbul Kongresi'nin bir diğer önemli boyutu da, ortaklar 

ve sivil toplumun tüm aktörlerinin karar alma ve denetleme 

süreçlerine katılımının, bilgi paylaşımının, kolektif 

eylemliliğin desteklenmesidir. Yeni oluşturulan Konferans 

ikinci Komitesi tüm aktörlerin etkileşimi için uygun bir 

zemin hazırlayacaktır. 

AI m a n y a  Federal imar, iskan ve 

Şehircilik Bakanlığı, Berlin Senatosu 

ve OECD tarafindan 19 - 2 / Mart 

1996 tarihleri arasında Berlin'de 

Habitat //"ye yönelik bir Hazırlık 

Konferansı düzenlendi. Toplantıda 

bir konuşma yapan Devlet Bakanı 

Ünal Erkan, Rio'da yapılan Yeryüzü 

Zirvesi'nden bu yana bir dizi global 

konferans yapıldığına dikkat çeke

rek, Habitat 1/'nin bu yüzyılın son bü

yük konferansı olarak, daha önce ya

pılan konferans/arın bir sentezini 

oluşturacağını ve alınan. kararların 

sürdürülebilir kalkınmanın uygulana

bilmesi için gerçekleştirileceğini vur

guladı. "21 . yüzyılın eşiğinde, birçok 

ülke nüfus artışından kaynaklanan 

kentleşme sorunlarıyla karşı karşıya" 

diyen Erkan, hemen her ülkede kent 

merkezlerine göçün yaşandığına ve 

yüzyılın sonunda dünya nüfusunun 

yansının kentlerde arayış içinde o/a

caı,m belirtti. 

A,Qfrda Ünal Eıkan'ın yaptığı bu kt>

IW§fflOll#t bir özetini sıınuyonız. 

B,M Genel Sekreteri tarafindan 

çok yerinde bir adlandırmayla 
Kent Zirvesi olarak an ılan toplan
tı, insan yerle§imleri sorunları ko
nusunda global ve ulusal duyarlılı
ğın oluşması, kentlerin ekonomik 
büyümesi ve sosyal kalkınma ko
nularını ele almaktadır. Bu toplan
tı, dünya kentlerinin, kasaba ve 
köylerinin sağlıklı, güvenli, adil, 
sürdürülebilir ve yaşanabilir olma
ları için, dünya liderlerinin güven
ce vermelerine de imkan tanıya
caktır. 

lstanbul Kongresi'nin bir diğer 
önemli boyutu da, ortaklar ve sivil 
toplumun tüm aktörlerinin karar 
alma ve denetleme süreçlerine 
katılımının, bilgi paylaş ımının, ko
lektif eylemliliğinin desteklenmesi

dir. Yeni olşturulan Konferans 

ikinci Komitesi tüm aktörlerin et

kileşimi için uygun zemini hazırla

yacaktır. 

Habitat il konusunda yeni bir böl

gesel inisiyatifin oluşumuna da de

ğinmek istiyorum: Türk işbirliği ve 

Kalkınma Ajansı ile BMKP tarafın-

dan ortaklaşa yürütülen Bölgesel 
işbirliği Programı. Bu program 
için, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kırgızis
tan, Moldova, Tacikistan, Türkiye, 
Türkmenistan, Ukrayna ve Özbe
kistan'ın üye olduğu Bölgesel Ça
lışma Grubu oluşturuluyor. Bu 
Bölgesel Çalışma Grubu, insan 
yerleşimleri, kalkınma ve konut 
konularında, bölgesel kalkınma ve 
işbirliği için bir strateji geliştire
cek kalıcı bir kuruluş olacak. 

Öte yandan, ülkem, Habitat il sı
rasında, bir Uluslararası Ticaret 
Fuarı da düzenliyor. Konut ve in
şaat sektörlerinde faaliyet göste
ren kuruluşların, yaratıcı, düşük 
maliyetli ve çevre uyumlu ürünle
rinin sergileneceği bu fuara kamu 
ve özel sektör firmaları katılabile
cek. Fuar alanının yüzde I S"i de, 
geri kalmış ülkelerin ücretsiz kul
lanımına verilmek üzere Habitat 
il Sekreteryası'na tahsis edildi. 

Size ayrıca, BMKP'nin Türkiye 
Hükümeti ile ortaklaşa olarak 19-
21 Nisan tarihleri arasında, Türki
ye'nin bat ı kıyısında, Marmaris'te, 
bir yuvarlak masa toplantısı dü
zenlediğini de duyurmak istiyo
rum. Toplantının adı, "Gelecek 
Yüzyıl, Globalleşen Dünyada in
sanlar için Kentler" olarak belir
lendi. Bu toplantının amacı Kon
ferans'a entelektüel katkıda bu
lunmak. 

iki kıtanın birleştiği bir noktada, 
üç imparatorluk mirasıyla donan
mış lstanbul'da, Habitat il organi
zasyonunu yapıyor olmak bizim 
için büyük bir onur. Yıllık yüzde 
S'lik nüfus artış hızıyla, lstanbul, 
dünyanın mega kenderinden biri. 

Toplantıyı düzenlerken amacımız. 

en üst düzeyde ve en geniş katılı

mın sağlanmasının gerçekleştiril

mesi olacak. 

26 Ocak 1996 

8ASIN T0PLANTISI 

H�bitat il Genel Sekreter Yar
dımcısı Jorge Wilheim ile TOKI 
Başkanı Yiğit Gülöksüz lstan
bul' da bir ortak basın toplantısı 
düzenleyerek, Habitat il hazır
lıkları ve BM Planlama Misyonu 
çalışmaları konusunda bilgi ver
diler ve soruları yanıtladılar. 

27 Ocak 1996 

EGE BELEDiYELER BIRLIGI 

T0PLANTISI 

lzmir'de yapılan toplantıda, Bir
lik üyeleri Ulusal Rapor ve Ey
lem Planı Taslağı ile Habitat ll'ye 
yerel yönetimlerin hazırlanması 
konularını ele aldılar. TOKI Baş
kanı Yiğit Gülöksüz ve Ulusal 
Komite Danışma Kurulu Başka
nı Prof. Dr. ilhan Tekeli toplan
tılar konusunda bilgi verdiler. 

31 Ocak 1996 

lsTANBUL ORGANiZASYON 

KOMiTESi YÜRÜTME KURULU 

T0PLANTISI 

lstanbul Vali Vekili Rıdvan Yeni
şen'in başkanlığında yapılan top
lantıda, TOKI Başkanı Yiğit Gü
löksüz. HPKB ve VIV yetkilileri 
ile meslek kuruluşlarının temilci
lerine, Habitat il hazırlıkları kon
sunda bilgi verdi. Ardından ku
ruluş üyelerinin çalışmalara nasıl 
katkıda bulunacağı konusu ele 
alın'dı. 

31 Ocak-4 Şubat 1996 

GÖREV BiRiMi VE HAZIRLIK 

KOMiTESi 80RO TOPLANTILARI 

(NEW YORK) 

Habitat Sekreteryası, Hazırlık 
Komitesi Başkanı, TOKI ve Dış 
işleri Bakanl ığı yetkilileri ile 
BM'nin çeşitli birimlerinden gö
revlilerin katıldığı Görev Birimi 
toplantısı 31 Ocak'ta yapıldı . 
Toplant ıda Planlama Misyo
nu'nun lstanbul ziyaretine ilişkin 
raporu ve Habitat il hazırlıkları 

ele alındı. 

5 



Ayın Röportajı: Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz: 

Devletin rolü yönlendirmeye dönüşüyor 
Devletler arası bir konferans olan Habitat ll'ye Türkiye'nin sunacağı resmi rapor dörtte üçünü 

sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir komite tarafından' hazırliinıyor. 

Hahirar /'den Halıirar //'re 
giderken geçen 20 sene içinde 
remel vak/aşını fark/ılıkları 

neler oldu? 
Yancouver'dan İstanbul'a. 
Habitat l'den Habitat ll'ye 
giderken arada geçen 20 sene 
içinde önemli değişmeler 
oldu. Hem sorunlarda 
ağırlaşma var. hem de qitsiz
likler arttı ve sorunların 
sadece devletler ve kamu 
tarafından çözülemediği 
görüldü. Öte yandan 
demokrasi anlayışında 
değişmeler başladı ve insanlar 
kendilerini ilgilendiren her 
karara katılma konusunda 
eskisine oranla daha aktif 
olmaya başladılar. Deyim 
yerindeyse bir katılım devrimi 
yaşandı. Bu etkiler 
çerçevesinde Habitat l'den 
Habitat Irye giderken. 
dünya. yerelleşmeye. 
desantralizasyona, 
demokratikleşmeye ve 
katılımcılığa ağırlık veren bir 
yaklaşımla sorunların algılan
masına ve çözümüne yöneldi. 
Şimdi Habitat II, bu 
çerçevede önemli bir kilome
tre taşı; dünyada bütün 
ülkelerin karşı karşıya olduğu 
yerleşmeler sorunu, hızlı 
şehirleşme sonucu karşılana
mayan talepler gözden 
geçirilecek ve bütün bu sorun
lara katılımcı bir yaklaşımla 
çözüm aranacak. Tabii bu 
konferans strüktürüne de bir 
şekilde yansıyor: 
Katılımcılık, karar mekaniz
masında daha önce tek başına 
sahnede olan devletin karar 
oluşturma ve planlama rolünü 
diğer aktörlerle paylaşması 
biçiminde ortaya çıkıyor. 
Yani devlet ortaklarıyla bir
likte bu işi çözebilecek. Bu da 
tek aktörlü bir yönetimden 
çok aktörlü bir yönetime, tek 
aktörlü bir toplumdan çok 

. aktörlü bir topluma geçiş 
·· anlamı taşıyor:

6

Deı-/eriıı orıaklarırlu lıirlikre 
sorı111/ara �-ii::iiııı uraruca.�1111 
siiylediııi::. Kim hu ıırıııklıır."' 

Yerel yönetimler. sivil toplum 
kunılu�ları. yerd inisiyatitkr. 
bireye kadar giden ki�iscl 
inisiyatifler �eklinde �ıralay:ı
biliriz. Yani bir sorunla 1--ar�ı 
karşıya oları bir grubun. o 
sorunu en iyi :ılgılayabilecı.>k. 
<;özüm arayabi lccek grup 
olduğu kabulüne da� alı. Bu 
durumda. hu kllnucla de\"leıin. 
sorunu doğrudan doğruya 
çözme yerine. u sorunla Lır�ı 
kar�ıya olan gruba �-iildürıııe-

si ve bunun olabilmesi için de 
onu yapabilir kılması gerekiy
or. Bu, şu anlama geliyor: 
Devlet doğrudan doğruya 
yapmak yerine, belediyeler 
eliyle, yerel yönetimler eliyle, 
o belde içindeki işlerin
yapılmasını sağlayacak.
Bunun için de gerekli mevzu
at değişikliğini yapacak, kay
nak sağlayacak ve 
belediyeleri yapabilir hale 
getirecek. Belediyeler de sivil 
toplum kuruluşlarını yapabilir 
hale getirecek. Bu, kişiye 
kadar uzanan bir yaklaşım 
biçimi. 

Buradan yola çıkarak devletin 

rolünün küçüleceğini söyleye-

hilir 111iyi::? 
Bir görüşe göre bu devletin 
rolünün küc;ülmesi yönünde 
bir yakİa�ım. Bugün devletin 
oynadığı rol açısıııdan 
hak:ırsak gerçekten bu rolün 
kü\·üldüğünü ifade etmek 
doğru olur. Fakaı yarabilir 
kılına rolü de ı;ok önemli bir 
roldür. Bu açıdan hen devleıin 
rolünün bir anlamda da 
büyüdüğünü. önem 
kazandığını dü�ünüyonım. 
Diğer ortakların ,·e aktörlerin 
rollcrindL' imkanlar a�·ısıııdan 
e�iısi1lil-- olduğu için. bu 

r. 
eşitsizliği giderici kaynak tah
sislerini ve güçlendinneleri, 
yapabilir kılmayı 
gerçekleştirecek başlıca organ 
yine devlettir. O nedenle 
burada devletin rolünün 
küçülmesinden çok, 
değişmesinden söz etmek 
daha �oğru olur. Bu, 
Türkçeye "yönetişim" diye 
çevirebileceğimiz bir yeni 
yönetim anlayışı. Doğrudan 
yönetmek yerine, yön
lendirmek. Diğerleriyle 
ilişkide, onların katılımıyla 
ve karşılıklı etkileşim içinde 
bir yönlendinne olarak 
tanımlayabileceğimiz bir 
yönetim biçimine geçiliyor . 
Bu gelişmeler içinde İstanbul 

Konferans·ı önemli bir kilo
meın: taşı nlacak. Çünkü bu 
düsürıceler ilk defa İstanbul 
Konferansı ·nda. Birleşmiş 
Milletler Konferans strük-
türüne yansıyor. Ye onun 
konferans yapısıııda Ortaklık 
Komitesi gibi yeni bir 
koıniıenin yer almasıyla gayri 
resmi toplantılarda geliştirilen 
görüşlerin r-0s111i olan genel 
kurula. bir i-esnıi kanalla 
aktarılmasını sağlıyor. 
Bugüne kadar ki Birleşmiş 
Milletler konferanslarında bir 
Genel Kurul. bir de Ana 
Komiıe vardı. Sivil toplum 
kuruluşlarıyla ilgili toplantılar 
Genel Kurul'da konuşan 
birkaç konuşmacının yaptığı 
konuşmalarla yansıyordu. 
Dolayısıyla sivil ıoplum kuru
luşlarıyla ilgili çalışmaların 
hem etkisi daha az oluyordu. 
hem de orada yapılan 
çalışmalar Birleşmiş 
Milletler·irı resmi belgeleri 
arasına gimıiyordu. Türk 
delegasyonunun da içinde 
bulunduğu büro 
toplantılarında geliştirilen bir 
önerinin. Nairobi 2. Hazırlık 
Komitesi Toplantısı'nda kabul 
edilmesinden sonra, New 
York'da, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu'nda kabul 
edilmesi sonucu. Ana Komite 
yanında, bir de Ortaklık 
Komitesi kurulması karara 
bağlandı. Bu, Ortaklık 
Komitesi 'nde. diğer forumlar
da geliştirilen düşüncelerin 
'hearing' usulüyle dinlenmesi. 
derinlemesine kavranması ve 
bunun Genel Kurul' a rapor 
edilmesi biçiminde resmiyet 
kazandı. Bir başka yenilik de 
bütün bu gelen kağıtların 
Birleşmiş Milletler'in resmi 
belgeleri arasında basılması 
anlamını taşıyor. Bunlar, daha 
sonraki çalışmalarda çok 
önemli kaynaklar olacak. Bir 



Habitat il Kent Zirvesi ile
Yeni Bir Biline:

Daha İyi Ya,anacak Kentler İ�in 
Artık, Herkes Sorumluluk Duymalı. 
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başka yenilik de belediye 
başkanlannın tam katılımı. 

Bu rnklaşımın Türkiye· deki 
lıa::�rlık çalışmaları sürecine 
etkisi ııe oldu? 
Türkiye, katılımcı ülke olarak 
yaptığı çalışmalarda da bu . 
katıhmcı yaklaşıma uygun bır 
yöntemle, Ulusal Raporu·nu 
hazırlama yoluna girmiştir. 
Bu çalışmaya başladığımız 
Eylül 1994'ten biraz sonra 
Ulusal Raporu ve Eylem 
Planı• nı hazırlamak üzere bir 
Ulusal Komite oluşturduk. Bu 
Ulusal Komite'de o zaman 96 
kuruluş vardı. O zamandan 
beri beş toplann yaptık. Bu 
komiteye önce sivil toplum 
kuruluşlannın en üst birlik
lerini çağırdık. Daha sonra da 
ilgi duyan beıkesin 
başvurusuna açık olduğunu 
ilan ettik. Nitekim şimdi 30

Mart I 996' da yapılacak 6. 
Ulusal Komite toplanbSına 
giderken bu sayı 225' e 
yaklaşmıştır- Türlciye'de ilk 
kez bir resmi rapor, Hükümet 
tarafından Türlciye'nin resmi

raporu olarak de_vletler arası

Konferans olan Isıanbul Kon-

feransı · na sunulacak Rapor. 
i\'il toplum kuruluşlarının 

dörtte üçünün oluşturduğu bir 
komite tarafından 
hazırlanıyor. Bu da. 
konuştuğumuz çok aktörlü, 
çok ortaklı, katılımcı
yaklaşımın bir rapor 
hazırlama yöntemine 
yansımasıdır. 

Habitat il Konferansı resi/e
siyle Türkiye' ııin kent \'e
sorunlarına ilişkin kazammı 
ne olabilir? 
Habitat toplantısı vesilesiyle 
ve Habitat'ın özüne uygun bir 
yaklaşımla Türkiye'de bir 
bilinçlenme yaratmak 
istiyoruz. Eğer Türkiye'de 
herkesin, her gün karşı 
karşıya olduğu, şehirle ve 
konutla ilgili, yaşam çevre
siyle ilgili sorunlar konusun
da genel bir bilinç, bir bilgi, 
bir olayı derinlemesine kavra
ma ve bununla ilgili bir 
çözüm iradesi, bunun için bir 
kişisel görev bilinci yarata
bilirse, kendimizi Habitat'tao 
en üst düzeyde yararlanmış

sayabiliriz. Burada yeni 

bilinci, kentine sahip çıkmak 
bilinci olarak tanımlayabili-

Devletin, sorunu 

doğrudan doğruya çözme 

yerine, o sorunla karşı 

karşıya olan gruba 

çözdürmesi ve bunun 

olabilmesi için de onu 

yapabilir kılması 

gerekiyor. Yapabilir kılma 

stratejisi. bu nedenle 

Hdbitat il Konferans·ında 

ve ondan sonraki yıllar 

içinde üstünde çok 

konuşulacak. çok 

düşünülecek bir 

stratejidir 

riz. Yani daha iyi ya anacak 
kentler için artık herke 
�orumluluk duymalıdır. 
Sa!ilıklı. temiz. daha iyi 
,-a;anabilir 2üzel kentler 
in�anlar içi; bir haktır. Fakat 
bu. aynı zamanda bununla 
ilgili bir göre,·i de birlikte 
getiriyor. Bu hakların hak 
edilebilmesi için. herke in 
kendini bir şekilde göre, li 
hi seımesi gerekiyor. Bu 
bilinç yeni bir anlayışla uygu
lamaya aktanlmalıdır. Yani 
daha iyi yaşanacak kentler 
için sorunları tanımlamada 
ortaklık ve bu görev bilin
ciyle çözümde ortaklık 
arayışı. Dolayısıyla burada 
konut çevresinde, mahalle 
düzeyinde, giderek şehirde ve 
ülkede herkesin çözüm 
arayışında bir araya gelmesi 
ve çözümde belirli bir 
ortaklık oluşturulması ve bu 
suretle köylerde, kasabalarda 
ve şehirlerde daha iyi 
yaşanacak ortamların 
yaratılmasında, çözümde 
ortaklık anlayışı. Tabii, bu da 
yeni bir davranış biçiminin 
ortaya çıkmasını sağlamalıdır. 
Daha iyi yaşanacak kentler 
için, herkes artık çözümde 
yer almalı. Burada yeni bir 
anlayış ve davranış biçimi 
için Habitat Il'nin bir 
başlangıç olmasını istiyoruz, 
planlıyoruz. Gerçekten 
Türkiye için, kentlerdeki 
yaşam kalitesinin düz.eltilme
si için bunun yerleşmesi 
gerekiyor. 

1-2 Şubat 1996 

HAZIRLIK KOMiTESi 

BÜRO TOPLANTISI 

1-2 Şubat 1996 günleri yapılan Ha

zırlık Komitesi Büro toplantısında. 

Hazırlık Komitesi Üçüncü Toplan

tJSı'na ilişkin hazırlıklar gözden ge

çirildi. 

3-4 Şubat 1996 

STI< TOPLANTILARI 

3-4 Şubat 1996 günleri STK'ların 
kendi aralarında düzenledikleri
toplantılara HPKB STK'lar ile iliş
kiler sorumlusu Dr. Şule Aytaç 
katıldı. 

3-16 Şubat 1996 

HAZIRLIK KOMiTESi ÜÇÜNCÜ 
TOPLANTISI VE OIGER TEMASLAR 
(NEW YORK) 

Hazırlık Komitesi Üçüncü Toplan
tısı 5 Şubat Pazartesi günü BM'de 
başladı. Türkiye toplantıya BM 
Daimi Temsilciis Büyükelçi Hüse
yin Çelem'in başkanlığında TOKI. 
Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Bü
yükşehir Belediye Başkanığı yetki
lileri ile STK Ev Sahibi Komite 
temsilcilerinden oluşan bir resmi 
delegasyonla katıldı. Toplantıya 
Türkiye'den katılanlar arasında 
20'yi aşkın STK temsilcisi de bulu
nuyordu. Toplantı 16 Şubat Cuma 
günü sona erdi. 

7 Şubat 1996 

HAZIRLIK ÇAUŞMALARI 

TOKI ve Dışişleri Bakanlığı yetki
lieri 7 Şubat günü BM'de bir basın 
toplantısı düzenleyerek, Habitat il 
hazırlıklarına ilişkin bilgi verdiler 
ve soruları yanıdadılar. Aynı gün 
düzenlenen genel sunuşta ise Ha
zırlık Komitesi toplantısına katı
lanlara hazırlıklarla ilgili açıklama
larda bulundular. 

TOKI ve Dışişleri Bakanlığı görev
lileri BM'nin çeşidi bölümlerinde 
yetkililerle bir araya gelerek, Ha
bitat il Konferansı'na ilişkin orga-. 
nizasyon ve lojistik konularını ele 
aldılar. Aynca TOKI Başkanı Yiğit 
Gülöksüz ile HPKB Direktörü
Gürel Tüzün, Habitat il Genel 
'Sekreteri Dr. Wally N'Dow ile 
birlikte, Time, Reuters. USA T o
day, The Eanh Times gibi ulusla
rarası ajans, gazete ve dergilerin 
temsilcilerine Habitat il ve Türki-
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ye'de yürütülmekte olan çalışma
lara ilişkin bilgi verdiler. 

13 Şubat 1996 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET 

MECLiSi 8AŞKANl'NI ZiYARET 

TOKI Başkanı Yiğit Gülöksüz 
TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi 
ziyaret ederek Habitat il hazırlık
ları konusunda bilgi verdi. 

15 Şubat 1996 

OTEL YÖNETiCiLERiYLE 

T0PLANTI 

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Nazif 
Ekzen, TOKI Başkanı Yiğit Gülök
süz ve DIB Habitat il Koordinatö
rü Uğurtan Akıncı ile HPKB ve 
VIV Birlikteliği yetkililerinin, lstan
bul' daki 5 yıldızlı otellerin yöneti
cileriyle yaptığı toplantıda otel re
zervasyonları ve ön ödemeler gibi 
konular ele alındı. 

18 Şubat 1996 

iSTANBUL B0YÜKŞEHIR 

BELEDIYE�l'NDE T0PLANTI 

lstanbul Büyükşehir Belediye Baş
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
yardımcıları ile TOKI Başkanı Yi
ğit Gülöksüz ve HPKB Direktörü 
Gürel Tüzün'ün katıldığı toplantı
da Habitat il hazırlıkları gözden 
geçirildi. Toplantıya katılanlar da
ha sonra Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi ile Açık Hava Tiyatro
su'nda incelemelerde bulundular. 

19 Şubat 1996 

CUMHURBAŞKANl'NA 

BiLGi VERiLMESi 

lstanbul'da düzenlenen ve Cum
hurbaşkanı Sayın Süleyman Demi

rel, Turizm Bakanlığı Müsteşarı 

Nazif Ekzen, DIB Müsteşarı Onur 
Öymen, lstanbul Vali Vekili Rıd
van Yenişen, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, 

ilçe belediye başkanları ve ilgili ka

mu kuruluşlarının üst düzey yöne
ticilerinin katıldığı toplantıda, TO
KI Başkanı Yiğit Gülöksüz Habitat 
il hazırlıkları konusunda bilgi ver

di. Toplantıya katılanlar daha son

ra Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ile 

Taıkışla binasında incelemelerde 

bulundular. 
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The Earth Times son sayısını lstanbul ve Habitat ll'ye ayırdı

Habitat ll'nin iki yeni konusu:

Yoksulluğun kentleşmesi ve 

cinsiyete duyarlı kentleşme 

T 
he Earth Times 3 1 Ocak-14 
Şubat tarihli sayısında "/stan

bul ve Habitat il Kon(eraıısı'nı dos
ya konusu olarak inceledi. New 
York'ta Hazırlık Komitesi'nin 
toplantısı sırasında dünyanın her 
yerinden toplantıya katılan ko
nuklara da dağıtılan gazete, konu
ya ayırdığı altı tam sayfada lstan
bul'da Habitat il için yapılan çalış
malar, Konferans Vadisi ile ilgili 
düzenlemeler, kentin tarihi ve 
doğal dokusu, iki kıta üzerinde 
kurulmuş konumu ile gündelik 
hayat konusunda genel bilgi verdi. 
Ayrıca, Habitat il Konferansı ile 
aynı dönemde yapılacak Uluslar -
arası Ticaret Fuarı, Türkiye'de 
STK'ların çalışmaları ve kozalar, 
insan hakları bağlamında Habitat 
11 tartışmaları, kadınlar ve yeşil 
hareketler hakkında özet haber
ler ve bilgiler de gazetede yer alı
yor. Gazete için Türkiye'deki 
araştırmanın önemli bir kısmını 
yapan Karen Gellen, lstanbul'daki 
fiyatlara bakıp milyonlardan, mil
yarlar'dan bu kadar kolay söz edil
mesini de hayretle karşılamış. 

lstanbul'da yapılacak Konfe
rans'ın, Birleşmiş Milletler tarzı 
ciddi tartışmalara, Küresel Eylem 
Planı'nın her satırı için yapılacak 
hararetli kavgalara da sahne ola
cağı belirtilen önsöz yazıda, bazı 
ülkelerin konut sahibi olmayı bir 
hak olarak gördüğü, diğerlerinin, 
örneğin ABD ve Afrika kıtasında
ki çoğu ülkenin ise buna karşı ol
duğu belirtiliyor. Bu ikinci grubu 
temsil eden ülkeler, herkesin ba
rınacak bir yere sahip olmasını 
bir hak değil, gelecek için arzu 
edilen bir durum, dolayısıyla sa
dece bır temenni olarak görüyor

lar. 

Habitat il Konferansı'nda bir baş

ka tartışma konusunun da yeni ve 
ek kaynaklarla ilgili olduğunun be
lirtildiği yazıda, Habitat yöntemi-

Toplantıya gelmek üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden

1200 STK akredite edilmiş durumda. Birleşmiş

Milletler'de Habitat il için STK Bağlantı 

Koordinatörlüğü yapan Farouk Mawlawi, STK'ların bu 

toplantıdaki "farklı aktörleri, daha doğrusu ·ortakları' 

temsil ettiğini" ve çeşitli mekanizmalarla, hazırlanacak 

resmi belgelere de katkıda bulunacaklarını belirtiyor. 

nin, mevcut ulusal kaynakların ye
rel yönetimlere aktarılmasını ön
gördüğü vurgulanıyor. Bu doğrul
tuda bir yeniliğin de En iyi Uygula

malar Girişimi olduğu belirtiliyor. 
Böylelikle dünyanın çeşitli kentle
rinde başarıyla uygulanmış prog
ramların başka ülkelerde de uygu
lamaya konabileceğine dikkat çe
kiliyor. Yazıda, En iyi Uygulama
lar'a ilişkin verilen örnekler ara
sında ABD'nin T ennesee eyaletin
deki "Yeşil Otoparklar Programı", 
Filipinler'de Cebu'da sokak ço
cuklarını kurtarmak için yapılan 
uygulama ve Namibia'da iskan gi
rişimi de yer alıyor. 

Gellen'ın yazısında bunların yanı 
sıra, Konferans'ta üzerinde önem
le durulacak iki konudan daha söz 
ediliyor: Yoksulluğun kentleşmesi 

· The Earth Times:

ve kentleşmenin cinsiyete duyarlı 
bir şekilde gelişmesi. 

The Earth Times'ın Habitat il ve 
lstanbul dosyasında sivil toplum 
kuruluşlarına da önemli bir yer ay
rılmış. Yazıda verilen bilgilere gö
re, bugüne kadar toplantıya gel
mek üzere dünyanın çeşitli ülkele
rinden 1200 STK akredite edilmiş 
durumda. Birleşmiş Milletler' de 
Habitat il için STK Bağlantı Koor
dinatörlüğü yapan Farouk Mawla
wi, New York'taki Hazırlık Top
lantısı'na 800 STK'nın katıldığını 
belirttikten sonra, STK'ların bu 
toplantıdaki "farklı aktörleri, da
ha doğrusu 'ortakları' temsil etti
ğini" ve çeşitli mekanizmalarla, ha
zırlanacak resmi belgelere de kat
kıda bulunacaklarını belirtiyor. 

Türkiye'nin yeşil kozası 
Habitat ll'nin yarattığı yeni çalışma ortamı Türkiye' · · ·ı· f ki b . nın ırı ı, u a ı ağım-
sız çevrecı gruplarından dinamik bir koalisyon oluşmasına yol açtı. Ha-z'.rlanan Ulusal Rapor'a çeşitli itirazları olan ve uluslararası STK'larla gıderek daha yakın ilişkiler kuran gruplar sayesinde Türkiye'deki Yeşil hareket de sesini daha güçlü, daha planlı bir şekilde duyurmaya başladı. 
Bu alanda müthiş bir enerji ve gönüllü çalışma arzusu var K ı 

1 
' . .  ��� r'.ca

, 
ntemet e de bağlanıp, dış dünya ile temaslarını geliştiriyorlar. Tür-

kiye de çevreci ve :eşil grupların etkisiyle kimi zaman belediyelerin, 
bazen de hükümetın çevreye ilişkin tavırlarında ufak da olsa bazı 
dellşlklikler oluyor. Daha ör.ce Birleşmiş Milleder'in bir toplantısının 
niye-bu Adar Oıwnsendiğini anlamadıklarını söyleyen Türkiyeli bir STK tıemslldsi, "Anc:akıı(mdl böyle bir toplantının ev sahibi ülkeye ne yarar 

t.Nk"diyor. 



Ege Belediyeler Birliği 

Habitat ll'ye hazır 

Yerel yönetimlerin, kentini daha iyi yaşama ortamına taşıyabilmesi için 

karşılaştığı güçlükler ve bu sorunların çözümü doğrultusunda yerel yö

netimlerin yetkilerinin artırılması tartışılacak 

Habitat il Koııferaıısı'ııııı eıı öııemli ü:ellikle

ri11de11 biri de yerel yihıeti111leri11 taşıdığı ağll'

lık. Ege Belediyeler Birliği Habitaı il l\oı(fe

raıısı'11a nasıl lıazırlaıııyor? 

İzmir'de Ulusal Rapor';ı ilişkin 27 Ocak 1996 

tarihinde Sayın Yiğit GülöksiiL \'C Sayın İlhan 

Tekeli'nin katılımlarıyla Ulusal Rapor·un cle�

tirisi yapılmış. çeşitli kurulların görü�leri Sayın 

Yiğit Gülöksüz'e teslim edilmiştir. Bu toplantı

ya Ege Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler 

de katılarak bilgi alışverişi yapılmıştır. 

Konferans·a. çözümünü acil olarak gördüğü

müz metropoliten alana ait sorunlarımıza üret

tiğimiz çalışmalar kapsamında hazırlanıyoruz. 

Bu problemler. kentsel yaşamı doğrudan ve de

taylı etkileyen. makro ve mikro bazda incele

nen problemler anlamındadır. Bu çerçevede il

gili kurum. kuruluş ve üniversiteler ile rutin 

toplantılar yapıp. konuya ilişkin çözüm önerile

ri ve alternatif yaklaşımlar bekliyoruz. 

İzmir'deki üniversite öğretim üyelerinin katılı-

ınıyla �L'ri topl;ınıılar düzenlenerek. Habiıat 

ll"ye sunulmak iitl'IT bir İı.ınir Raporu cliiLeıı

lı.:nınckıcdir. Beledi� cıniı bu raporları Özel 
Scktiir. Mahalli İdareler. Sivil Toplum Örgütle

ri Platformu \"L' Akadcmı,y.:nler foruınlarınua 

orta\·a koyacaktır. 

Habitm il l\011fera11sı'11a katılıııııı11z na.Hl 

olacak"! 

1 LA üye�i olıııaııııı nedeniyle Belediye Baş
kanımı; Sayın Burhan Özfalllra Yerel Yöne
timler Fonııııu·na katılacak. Ayrıca. şirketler 
aracılığıyla lu,larara,ı Ticaret Fuarı'nda 
stand kiralanarak Bckdiyı:ınizin İLınir �elırinin 

daha iyi olabilmesi için yaptığı hizmetler tanı
tılal'aktır. 

Belediyemizin başarı ile uyguladığı EV-KA 
Toplu Konut Projesi "ni anlatan İngilizce bir 
metin. fotoğraf ve video kasetini içeren bir pa
ket Habitat il Proje Koordinasyon Birimi ·ne 
gönderilmiştir. Dileğimiz bu projenin En İyi 
Uygulamalar Sergisi'nde yer almasıdır. 

Habitat il Kent Zirvesi ile 
Yeni Bir DavranıJ: 

Daha İyi Ya,anacak Kentler i,ın 
Artık, Herkes Çözüınde Yer Alınalı. 
-···-----.. �- "-·---·------

- ... :··;-... :::::!'' ·:·�·..::.::.::.": -�--· .. __ _ 

Ko11feraııs'a lıaııgi temaları taşıyacaksınız? 

Yerel yönetimlerin. kentini daha iyi yaşama or
tamına taşıyabilmesi için karşılaştığı güçlükler 
ve bu sorunların çözümü doğrultusunda yerel 

yönetimlerin yetkilerinin artırılması. 

Habitat il Koııferansı'ııa yönelik projeleriniz 

var mı? 

Konferans·ta aşağıda saydığımız projelerin de
taylı sunumunu tasarlıyoruz. Ayrıca, kültür-sa
nattan, altyapı hizmetlerine, ulaşımdan toplu 
konut projelerine, iş edinmeden sağlığa, eği
timden bölgesel kalkınmaya kadar kentimizi il
gilendiren her konuda somut projelerimizin su
numunu tasarlıyoruz. 

BM Kalkınma Programı'nın düzenlediği diyalog dizisinin dördüncüsü Marmaris'te yapılacak 

Marmaris'te küreselleşme ve kentleşme tartışılacak 
"Gelecek Bin Yıl: Küreselleşen Bir 

Dünyada lı:ısan için Kent" konulu 

diyalog 19-21 Nisan 1996 tarihleri 

arasında Marmaris'te yapılacak. 

Marmaris toplantısı, küresel deği

şim konusunda BM Kalkınma Prog

ramı tarafından düzenlenen diyalog 

dizisinin dördüncüsü olacak. 

Eylül 1990'da düzenlenen ilk diya

logda Soğuk Savaş sonrası döne

min küresel kalkınma çabalarına 

özlenen ivmeyi kazandırıp kazan

dıramayacağı tartışılmıştı. Eylül 

l 992'de gerçekleştirilen ikinci 

toplantıda ise, "süren sistem deği

şikliğinin siyasal, ekonomik ve sos

yal yanlan ve insan yaşamı üzerin

deki etkileri" ele alındı. Temmuz 

l994'de yapılan üçüncü toplantıda 

Toplantı, 21. yüzyıla damgasını vuracak ik i krit ik süreç olan 

"hızlı kentleşme ve küreselleşme arasındaki bağlantılar" 

üzerine eğilecek. "Küreselleşme ile merkeziyetç il ikten 

uzaklaşma, yerel çeşitlilik ile ortak sorunlar arasında 

çatışma yerine, uyum sağlanmasına yönelik politika 

seçeneklerinin saptanması" da amaçlanıyor. 

da Mart l 995'te Kopenhag'da 

toplanacak olan Sosyal Kalkınma 

Zirvesi'nin temaları arasında yer 

alan "Yoksullukla Mücadele, Üret

ken istihdam ve Toplumsal Bütün

leşme" irdelendi. 

Marmaris'de yapılacak olan dör

düncü diyalog ise, Habitat il Kon

feransı için düşünsel bir çerçeve 

oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla 

toplantı, 21. yüzyıla damgasını vu-

racak iki kritik süreç olan "hızlı 

kentleşme ve küreselleşme ara

sındaki bağlantılar" üzerine eğile

cek. "Küreselleşme ile merkezi

yetçilikten uzaklaşma, yerel çeşit

lilik ile ortak sorunlar arasında ça

tışma yerine, uyum sağlanmasına 

yönelik politika seçeneklerinin 

saptanması" bu çalışmanın temel 

amacını oluşturacak. Doğal olarak 

bölgeselleşme de bu bağlamda ele 

alınacak kritik sorunlardan biri 

olacak. 

Marmaris toplantısına yüzü aşkın 

uluslararası düşünür, politika be

lirleyicisi, kalkınma uzmanı, öğre

tim üyesi ve işadamı çağrılacak. 

Katılımcıların ortak toplantılarda 

ve çalışma gruplarında kişisel dü

zeyde tartışacakları konular ara

sında "üretim, yapı teknolojisinde

ki değişim ve bunun insanın nere

de ve nasıl yaşadığı üzerine etkile

ri; istihdam, kent yönetimi ve kal

kınmanın finansmanında karşılaşı

lan yeni sorunlar; ekonomik büyü

me ile insanın yaşam çevresi ara

sında denge arayışlan; yeni yöne

tim ve ortaklık biçimleri; ve kül

türel ve sosyal bütünleşme" yer 

alıyor. 
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1 · d Nazar Büyüm: Habitat ll'nin tanıtım faaliyetlerini yürüten ekibin yönetici erın en

'Hedefimiz bir yaşam ortamı 

bilinci yaratmak' 
Ben yaklaşık 25 yıldır bu alanda profesyonel çalışına 

yapıyorum. Hiç yaşamadığım ölçüde bilgili. bilinçli, 

işbirliği ve dayanışmaya dayalı bir çalışma yürüyor 

Hahiwı il Ko11feraııs1·1w ili�-ki11 

w11111111.faalireıleri11i yiiriiıe11 

Lmre-Adaııı"da11 Na:ar Bii

yiiııı'/e. Hahiıaı l/'11i11 ıaııııııııı. 

ıaııııııııı11 hedefleri re al111aıı sıı-

1111çlar krı1111sııııda göriişıiik. 

Kasım aymda Habitat ll toplan
tısma yöııelik, ana teması 
"Dünya İstaııbul'a geliyor" 
olaıı bu kampanyayla ne lıedef
le11mişti? 
Habitat kampanyasını üstlendi
ğimizde önce kaçınılmaz olarak 
fiili bir kamuoyu araştım1ası 
yaptık. Bu araştımıa sonucunda 
gördük ki, Habitat bilinci, bir 
kentlililı. bilinci yok. Kentlilik 
bilinci ve sorumluluğu denildi
ğinde anlaşılan trafik, su soru
nu, elektrik gibi sorunlar. Bü
tünsel bir bakış yok. Kentlilik 
bilinci ve sorumluluğu deyince, 
sadece fiziksel ortamdan değil, 
kenti bütünsel olarak algılayan, 
felsefi, sosyal, politik bir bilinç
ten bahsediyorum. 

Biz, bu tespitten hareketle iki 
aşamalı bir tanıtım planladık. 

Birinci aşama, Habitat tanıtımı 
ve bilgilendirmesi yapmak; 
ikinci aşama ise Habitat II Kon
feransı tanıtımı ve bilgilendir
mesini gerçekleştirmek. 

Bizim alanımızda, iletişimde

önce merak ve ilgi uyandırmak 
ve bilgiyi öyle vermek söz ko
nusudur. Hedefimiz bir yaşam 
ortamı bilinci yaratmaktı. 

Kasım ayında yaptığımız ilk ça
lışmada hedefimiz, ikinci aşa
ma, yani Habitat il Konferansı 
konusunda merak ve ilgi uyan
dırmak ve bilgi vennekti. 

KOf ıqıuna1ı bir tanıtım 
luunpanyası siiz. konusu? 
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Kampanyayı ii�· cıapta yapmayı 
planladık. Bildiğiniz gibi Kasını 
ayında. Konfcrans·ıa ilgili kam
panya ba�ladı. Şimdi ikinci 
etap. Mart ayında ba�ladı. 
Üçiincii etap ise. Mayıs ayında 
gerçcklqecek. 

Mart kampanyasında ana tema 
nedir? 
Bu ayki kampanyada hedefimiz. 
kent ortamı ve kentlilik bilinci 
yaratmak. 

Üç tema etrafında yoğunlapcak 
bu kampanya: birincisi "Kentli 
olmak sorumluluğu ve bilinci'"; 
ikincisi "Çözümde ortaklık. Ya
ni şehirde yaşayan insanların 
karşılaştıkları sorunlarda. ortak 
çözüm üretme sorumluluğu ve 
bilincini geliştim1ek". Üçüncüsü 
ise "Aktif katılım. Her ilgili bi
reyin, ya da topluluğun çözüme 
yönelik aktif katılımının gerek
liliği." 

Dolayısıyla Mart ayındaki kam
panyada ağırlık ve vurgu, Habi
tat kent ortamı ve kentlilik bi
linci olacak. 

Kampanyanın üçüncü aşama
sında, yani Mayıs ayında ana 
tema ne olacak? 
Mayıs ayındaki kampanya, 
Konferans 'tan hemen önce. Bu 
nedenle tamamen İstanbul'a dö
nük planlandı. İstanbul halkının 
Konferans'a yönelik ilgisinin 
katılımla da pekiştirilmesini 
amaçlıyor. Katılımdan kastım, 
tabii ki Konferans'a doğrudan 
katılım değil, ancak kentli olma
ya katılımın sağlanmasını kaste
diyorum. 

Yıırtılışuula da benzer bir kam
panya yfJrlililliiyor mu? 
Evet, ancak yurtdışında yüriltü-

Habitat ıı Kent Zirvesi ile 

Yeni Bir Anlayış: 

Daha İyi Ya1anacak Kentler İ�in 
Artık, Herkes Bir Araya Gelmeli. 
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len kampanya kitle haberleşme 
mecraları kullanılarak değil, da
ha çok, halkla ilişkiler, basınla 
ilişkiler düzeyinde. Küresel bo
yutta bu kampanyayı, Burson
Marsteller yürütüyor. 
Ancak kısa bir zaman önce, Bir
leşmiş Milletler, bizim Türki
ye' de yaptığımız tanıtım filmle
rini, CNN ve benzeri mecralar
da kullanmak üzere istedi.
HabiJat il Konferansı'na yöne
lik yaptığınız kampanyada iste
diğiniz. etkiyi yaratabildiniz. mi?
Evet, çok iyi bir etki olduğunu
söyleyebilirim. Konu, çetrefil
görünmesine rağmen müthiş po
piller oldu. Ulaştığımız sonuç,
konunun gtlncel söyleme ginne-

si oldu. Habitat 11, sanki halkın 
doğuştan bildiği bir şey haline 
geldi. 

Bu tanıhm çalışma/annın yam 
sıra farklı kesimlere yönelik ta
nıhm faaliyetlerinde de bulu· 
nuyor musunuz? 
Biz Habitat'la ilgili bu tür çalış
maların duyurusunu yapıyoruz. 
İletişim, tanıtım danışmanlığını 
da yaptığımız için, fikri olgun
laştırma konusunda işbirliği ya
pıyoruz. 

Aynca Habitat'la ilgili bu faali
yetlerin hepsinin tek merkezli 
olmadığını söyleyebilirim. Ana 
tanıtım faaliyetinin yanı sıra, 
yerel yönetimlerin, STK'lartn 
çok yönlü faaliyetleri ve çalış-



malan da sürüyor. Bu tür büyük 

bir organiza -yon. ülkeye elle tu

tulur kazanımlar sağlı_ or. 

Ev sahibi ülke olar.ık. Ulusal Ra

por'un çok zengin katılımla ha

zırlanması ve olayın pişirilmesi. 

Konferans sürecini. Konfe-

·rans · ın kendisi kadar verimli ve

önemli kıldı. Hazırlık süreci or

taya çıkan rapor kadar önemli

hale geldi. Bu konuda görev al

mış ülkenin küresel boyutlarda 

organiza ·yon yeteneğini geliştir

mesi ve bu konudaki kabiliyetini 
onaya koyması. aynı zamanda 

kendi tanıtımını yapması olanağı 
da var. 

Si::.iıı açımzdaıı. Habitat il 

tamtım kampaııyasıııııı mesleki 

tatmiıı olarak bııgiiııe kadar 

yaptığıııız işlerden farkı ı•ar ım? 

Ben yaklaşık 25 yıldır bu alanda 

profesyonel çalışma yapıyorum. 

Hiçbir dönemde yaşamadığım 

ölçüde bilgili. bilinçli. işbirliği 

ve dayanışmaya dayalı bir çalış

ma yürüyor. 

Bizim yaptığımız tanıtım kam

panyasına e� zamanlı olarak 

medya kurulu�ları büyük ölçüde 

imkanlarını seferber ettiler ve 

olanak tanıdılar. Medyanın 

Kasım ayında yapılan kanıpan

yaya katkısının mevcut tarifelerle 

rakamsal ifadesi 7.88 milyon 

dolar civarında. Bu da, Tür-

kiye 'de medyanın böyle bir or

ganizasyonda katkı gücünü ve 

niteliğini oraya koyuyor kanısın

dayım. 

HABITAT il ETKİNLİK PROGRAMI 

11-1 5 Mar.t
Dördüncü Uluslararası Habitat 

Kolombiya Kurultayı 

Yer: Medellin, Kolombiya 
Düzenleyen: Habitat Kolombiya 
Vakfı 

Yerel irtibat Noktası: Mr. L. Betancur 
Balazar 
P.O. Box 251716 Santafe de 
Bogota D.C. 
Kolombiya 
Tel: 312 7964/312 7985 
Faks: 249 4629 A.A. 

11-15 Mar t
ikinci Asya-Pasifik Kent 
Forumu 

Yer: Bang kok, Tayland 
Düzenleyen: ESCAP 

Yerel irtibat Noktası: 
Mr. Jens Overgaard ESCAP 
United Nations Building 
Rajdamner n Avenue Bangkok, 
10200 Tayland 
Tel: 66-2288-1234 
Faks: 66-2288-100 

17-21 Mar t 
Recife Kentsel Yoksulluk 

Uluslararası Toplantısı 

Yer: Recife, Pernambuco, 
Brezilya 
Düzenleyen: UNHCS (Habitat) 

Habitat irtibat Noktası: Mr. D. Biau 
UNCHS (Habitat) 
P.0. Box 30030, Nairobi, Kenya 
Tel: 254-2-62 3210 
Faks: 254-2-62 4264 
E-mail: Daniel.BiauOunep.no 

18-21 Mart 
Arap Kentlerinin Gelece§I 

Hakkında Uluslar_, 
Konferans 

Yer: Amman, Ürdün 
Düzenleyen: UNHCS (Habitat) 

Düzenleyen: · Amman Anakent 

Belediyesi, Ürdün Habitat Ulusal 

Komitesi, 

UNDP/TCDCJHabitat Bölgesel 

ULUSLA.RARASI ETKiNLiKLER 

Bürosu/UNDP/UMP 
Habitat irtibat Noktası: Mr. Ali 
Shabou 

UNCHS Regional Office for Arab 
States 
P.O. Box 35286, Amman, Ürdün 
Tel: 962-6-668171-76, 
Faks:962-6-676582 

18-22 Mart
Büyük Kentlerde Su 
Kaynaklarının Yönetimi 
Uluslararası Kolokyumu 

Yer: Beijing, Çin 
Düzenleyen: UNCHS 
{Habitat)/UNEP 

Habitat irtibat Noktası: Mr. K. Ray 
UNCHS {Habitat) Research and 
Developmerit Division 
P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya 
Tel: 254-2-621234/623039 
Faks: 254-2-624265 

22 Mar t  
Dünya S u  Günü Atölyesi 

Yer: Beijing, Çin 
Düzenleyen: UNCHS (Habitat) 

Habitat ir tibat noktası: Mr. K. Ray 
UNCHS {Habitat) 
P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya 
Tel: 254-2-62 3039 
Faks: 254-2-62 4265 

21-23 Mart
Geçiş Döneminde Kent Ekonomisi 
Yönetimi ve Hizmetlerin 

Saj)lanması 

Yer: Nida, Litvanya 

Düzenleyen: Yerel Ôzyônetim 

Araştırmaları Merkezi (SPTC), 
Klaipeda ve Demokrasi ve Yöne

tim Okulu, Nida 

Yerel irtibat noktası:: Mr. A. 

Gazaryan 

SPTC 
P.O. Box 94, 5800 Klaipeda, 

Litvanya 

Tel: 370-6-255324 

Faks:37o-6-210596 

Habitat irtibat Noktası: T. Sudra 

P.O. Box 30030 
Nairobi, Kenya 
Tel: 254-2-623034 
Faks:254-2-624265 

27-28 Mart
insan Yerleşimleri, Yoksulluk ve

Cinsiyet Uluslararası Konferansı 

Yer: Santiago, Şili 
Düzenleyen: CEPAL, The Br itish 
Council, MINVU, FORO HABITAT 
(Habitat il STK Forumu), DPU 
University of Landon ve Catholic 
University 

Habitat irtibat Noktası: 
Mr. J Ottolenghi 
UNCHS 
P.O. Box 30030 Nairobi, Kenya 
Tel: 254-2-623177 
Faks: 254-2,624263 
E-mail 
Roberto.Ottolenghi@unep.no 

Yerel irtibat Noktası: Asentamientos 
Humanos, Pobr eza y Genero 
COBIJO, Habitat y Desarrollo 
Miguel C laro 2334- Nunos 
Santiago, Şili 
Tel: 562-2050998 
Faks:562-2048827 

Mart-Nisan 
Savaşta Tahrip Olmuş 

Toplumların Yeniden 

Yapılanması 

Yer: Zagrep, Hırvatistan 
Yerel irtibat Noktası: Mr. D. Biau 

UNCHS (Habitat) 
P.O. Box: 30030 
Nairobi, Kenya 
Tel: 254-2-62 3210 
Faks:254-2-62 4264 

E-mail:Danlel.BlauOunep.no 

8-10 Nisan
Hııbltat il i>otu ve Orta Avrupıı

861gesel Forumu

Yer: Budapeıte, Macaristan 

Düzenleyen: Macar 
Hükümetl/VSAIDIHabitat 

19-24 Nisan
Küreselleşen Dünyada insanlar 

için Kentler 

Yer: Marmaris, Türkiye 
Düzenl eyen: UNDP/UNCHS/ 
Türkiye Hükümeti 

23-26 Nisan
insanlar için Metropolis-Dünya 

Yurttaşları Arasında Dayanışma 

Arayışı 

5. Dünya Metropolis Kongresi 
Yer: Tokyo, Japonya 
Düzenleyen: METROPOLIS, 
Temel Metropolisler 
Dünya Derne�i, 
Tokyo Metropolitan Hükümeti 

Yerel ir tibat Noktası: Mr. M. Torikai 
Genel Müdür, METROPOLIS '96 
Düzenleme Komitesi Sekreteri 
Tokyo Metropolitan Government 
8-1 Nishishinjuku 2-chome
Shinjuku-ku 
Tokyo 163-01 Japonya 
Tel: (81-3) 5388 3218 
Fax: (81-3) 5388 1358 

irtibat Noktası: Ms. Marianne Anache 
METROPOLIS 

Paris, Fransa 
Fax: 33-1 40 43 7985 

N i san 

Dünya De§işlmine Do§ru: 

Mahalle Güvenlij)I için Hazırlık 

Uluslararası Uygulamacılar 
Konferansı 

Yer: Vancouver, Kanada 
Düzenleyen: Uluslararası Suç 

işlemenin ônlenmesi Merkezi 

(ICPC) 

Yerel irtibat Noktası: 

Mr. lrwin Waller 
(ICPC) 

Montreal, Kanada 

Tel: 1-514-288 0731 
Fax:1-514-987 1567 
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kentlerin geleceği

1- istihdam ve üretim
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3- Ulaşım
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ÖZEL ETKiNLiKLER 

1- film şenliği 
2- STK forumu açılışı 
3- Otel TV'si/Habitat il 
+ Açılış ve ödüller 
S- Kitap sergisi ve saaşı 
6- Fotoğraf sergisi 
7- Açıkhava afiş sergisi 
8- En iyi uygulamalar sergisi 
9- Anadolu ve lstanbul konulu sergiler 
1 O- Açılış gösterisi 
1 1- Tıcarec Fuan: "Daha iyi kentler 
için fikirler" 
12- Video gösterileri 
13- G ünlOk elektronik danışmalar
1 + En iyi uygulamalar ödül töreni 

1 S- Çocuklar yanşması ödülleri 
16- Fotoğraf ve I dakikalık video festi
vali ödülleri 
17- Genç kendiler meclisi 
18- Yaşlı kendiler meclisi 
19- Çevre günü ödülleri 

20- Sokak gösterileri: "Kentinizin 
keyfini çıkann" 
21- Pop mozık konseri 
22- Dayanışma çeşmesi 
23- Kapanış g6sterileri 
2+ Kapanış resepsiyonu 
25- Açılış öncesi 
26- Ôzel sekt6r forumunda en iyi 
uygulamalar ödwterı 
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TOPLANTI VE 

GÖSTERi YERLERi 

LKM Lütfi Kırdar Konferans Merkezi 
CRR Cemal Reşit Rey Konser Salonu 
AKS Askeri Müze Kültür Sitesi 
TAŞ ITO T aşkışla Kampüsü 
AKM Atatürk Kültür Merkezi 
AHT Açık Hava Tıyatrosu 
HCC Hilton Convention Center 

DBS Dolmabahçe Sarayı 
MAR The Marmara 
MES Muhsin Ertuğrul Sahnesi 
BÜ Boğaziçi Üniversitesi 
GÜM ITO GOmüpuyı.ı Kampüsü 

SA8 Sabancı Center 




