ŞEHİRLEŞME MASASI RAPORU
Şehirleşme masasında;
•

Şehirleşme Sorunları

•

Kötü Sanayileşme

•

Şehirleşme Estetiği

•

Kırsal Şehirleşmeler İçin Yürütülen Projeler

•

Şehirleşmede Kadının Rolü

•

Kent ve Dış Göç

•

Kent, Kimlik ve Küreselleşme

•

Kentsel Dönüşüm

•

Kent ve Sanat

Başlıkları ele alınmıştır. Bu başlıklar altında uluslararası düzeyde sorunlar tartışılıp yeni ve sürdürülebilir
çözümler üretmeye çalışılmıştır.
Şehirleşme sorunlarında büyük şehirlerde yoğun nüfusun sebep olduğu sorunlar ele alındığında
Türkiye, Mozambik, Kırgızistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan bir araya gelen
katılımcılar tarafından; gecekondulaşma, ulaşım sorunu, çevre kirliliği, eğitim ve sağlık hizmetlerinin
aksaması, tarım alanlarının azalması ve işsizliğin bu coğrafyalarda ortak bir sorun olduğu dile
getirilmiştir.
Kötü sanayileşmenin şehirleşmede sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve doğru
şehirleşmeyi sağlamak adına, sanayi merkezlerinin kırsal alanlara taşınması, çevre kirliliğine sebep olan
ve doğal yaşamı tahrip eden sanayi kuruluşlarına denetimlerin arttırılması, cezai yaptırımların
ağırlaştırılması ve devletlerin bu tutumu politika olarak benimsemesi gerektiği vurgulanmıştır.
Şehirleşme estetiğinde, şehre kazandırılan yeni yapılarda kent kimliğini göz önünde bulundurarak
yapıların estetize edilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm gibi devlet politikalarının yanı sıra şehir
estetiğini korumak adına STK’ların siyasetten bağımsız, gönüllülüğü esas alarak toplumu
bilinçlendirmesi gerekmektedir.
Kırsal şehirleşmeyi teşvik edecek projelerin üretilmesi, uygulanması ve şehirlerin nüfus yoğunluğunun
azaltılması ile şehirlerin kimliklerini korumaları gerekmektedir. Türkiye’de kırsal şehirleşmeleri teşvik
eden DAP, GAP, TKDK projelerinin yanı sıra, kırsal bölgelerin şehirleşmeleri için terör gibi güvenlik
sorunlarının çözüme kavuşturulması doğru şehirleşmesine ortam sağlayacaktır.

Şehirleşme ile birlikte kadının kent yaşamında daha aktif olmasını sağlayacak, karar mekanizmalarına
katılımını arttıracak politikaların gerekli olduğu görülmektedir.
Şehirlerin yoğun dış göç alımında devletlerin izlediği entegrasyon politikalarının eğitim ile birlikte daha
da iyileştirilebileceği düşünülmektedir. Bu iyileştirme politikaları sayesinde dış göç ile şehre dâhil olan
topluluğun şehir ve şehir halkı için tehdit olmaktan çıkmasıyla kültür çatışması yerine kültür zenginliği
olacağı düşünülmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık dramı büyük bir mülteci
sorununa dönüştüğünden, mültecilerin Avrupa ülkelerine göç etmek istemelerinin Avrupa ülkelerinde
islamafobiyi tetiklediği ortaya çıkmıştır.
Kent kimlikleri küreselleşme ile değişime uğramış, bunun sonucunda modern kent ile yeni kavramlar
oluşmuştur. Farklı ülkelerden bir araya gelen arkadaşlarımız küreselleşme ile kimlik değişimine uğrayan
şehirler için bu şehirleri tanımlayan yeni kavramlar tartışıldı. ‘’Siber güç, toplumsal bunalım, çöküntü
kent’’ tartışılan kavramlar olmuştur.
Kentsel dönüşüm projelerinde şehir kimliğini koruyan, hiçbir toplumsal grubu dışlamayan, çevre ile
barışık yapıların planlanmasının gerektiği gözler önüne serilmektedir.
Şehir ve sanat başlığında, şehrin ruhunun ve toplumun demografik yapısının sanatta doğal olarak yer
edindiği düşünülmektedir.

