
 

  

ÜSKÜDAR “ŞEHİR KİMLİĞİ“ ÇALIŞTAYI 
TAMAMLANDI 

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin tamilatı ile Türkiye genelinde 
yapılacak olan “Şehir Kimliği” çalıştayının ilki Ordu’da, ikincisi de Üsküdar 
Belediyesi işbirliğiyle yapıldı. Çalıştaya, Akademisyenler, STK’lar, kanaat 
önderleri, iş adamları, esnaf ve muhtarlar katıldı. Çalıştay’da, Üsküdar’ın 
tarihi dokusu muhafaza edilerek, başta Kentsel Dönüşüm olmak üzere 
şehrin kimliği yeniden yapılandırılması gündeme geldi. 

GÜNDEM Haberi - 24 Haziran 2014 Salı - 11:17 

 

 
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın... 

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla 81 il’de yapılacak olan 
“Şehir Kimliği” çalıştayının ilki Ordu’da, ikincisi de Üsküdar’da düzenlendi. Bakan 
Güllüce’nin danışmanları Zekeriya Erdim ve İbrahim Acar’ın organize ettiği 
çalıştayın Proje Başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan yürütüyor. Erdoğan, yaptığı konuşmasında, 
“Bu çalıştayın amacı şehrin geleceğini halkla birlikte belirleyip, yapılacak projeleri 

http://www.uskudargazetesi.com.tr/kategori-33-gundem.html


birlikte oluşturmaktır. Benim üniversitede staj ve doktora yapan öğrencilerim bu 
çalıştayı Türkiye genelinde yürütmekle görevlidir” diye konuştu. 

Çalıştay'da bir konuşma yapan eski Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı ve Bakan 
Danışmanı Zekeriya Erdim, “81 il’de yapacağımız ‘Şehir Kimliği’ çalıştayının ilkini 
yeni büyükşehir olan Ordu’da düzenledik. ikincisini de sayın Başbakanımızın ve 
Bakanımızın da ikamet ettiği tarihiyle, kültürüyle İstanbul’da ayrı bir özelliğe 
sahip olan Üsküdar’da yapmayı uygun gördük. Katılımcılara gösterdikleri ilgi ve 
alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Şehir Kimliği” Çalıştayları Yönergesi’nin gerekçesi, 
insanın ve onu kuşatan çevrenin ‘dün-bugün-yarın’ denklemi içinde ele alınması; 
dünün ‘hatıra’larının, bugünün ‘gerçek’lerinin ve yarının ‘hayal’lerinin birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. Ülke, bölge, şehir ölçeğinde yapılacak tüm planlar, 
programlar; kaybedilmiş değerleri geri kazanma, kazanılmış değerleri koruma ve 
bizi bir adım daha ileri, bir basamak daha yukarı taşıyacak yeni değerleri üretme 
esasına göre sistematize edilmelidir. Giderek yaygın bir anlayış ve işleyiş haline 
gelen çoğulcu, katılımcı demokrasi modeli; doğru bir tanımlama ve iyi planlama 
yapabilmek için, her yaşam biriminin tüm paydaşlarının ortak akıl ve ortak irade 
potansiyelini organize etmeyi gerektirmektedir. İşte bu noktalardan hareketle, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geleceğin algısını ve altyapısın oluşturmak 
anlamına gelen mekansal planlama sürecini yönetirken; şehre şehirlinin 
gözünden ve gönlünden bakmayı sağlayacak çalıştaylar organize etmeyi zaruru 
bir ihtiyaç olarak görmüştür.  
İçerik olarak; şehir kimliği (şehrin tarihi, kültürel, coğrafi, ekonomik, sosyal vb. 
açılardan sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi; kısa, orta, uzun vadede 
olması ya da gelmesi gereken konumun, durumun öngörülmesi). Çevre bilinci 
(şehrin havasının, suyunun, toprağının, bitki örtüsünün, hayvan türlerinin, kültür 
ve tabiat varlıklarının çevresel açıdan değerlendirilmesi; kısa, orta, uzun vadede 
olması ya da gelmesi gereken konumun, durumun öngörülmesi). 
Mekansal planlama (Fiziki alt ve üst yapısı, konumu, durumu, kimliği ve çevresel 
unsurları da göz önünde bulundurularak şehrin geleceğinin tasarlanması; bu 
tasarıya uygun olarak büyük, orta, küçük ölçekli mekansal planların yapılması). 

Üsküdar’ın 3 ana sorunu var 
Çalıştay  heyetinde görev alan Kariyer Akademisi Üsküdar ve Hergün Gazetesi 
Sahibi Dr. Adnan Odabaş, “Üsküdar’ın birinci sorunu halkın %40’nın yaşadığı, 
hatta Başbakanın da ikamet ettiği Boğaz Geri Görünüm bölgesinde Kentsel 
Dönüşüm’ün önündeki yasal engelin kaldırılması; ikincisi, tarihi dokusunu 
muhafaza ederekmerkezdeki çarpık yapılaşmanın yeniden düzenlenmesi ve 
turist akışının sağlanması; üçüncüsü, her yıl yaklaşık 3 bin vergi mükellefinin 



kapanış verdiği ve yerine bir o kadar yeni işyerinin açıldığı, ekonomik istikrarın 
düzeltilmesi için esnafın gelir düzeyini artıracak bir takım yatırımların yapılması 
gerekmektedir” dedi. 
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