
 

DEĞERLİ TMMOB BAŞKANIM, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANIM, 

SİYASİ PARTİLERİMİZİN, SENDİKALARIMIZIN, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN DEĞERLİ 

BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİ 

DEĞERLİ KOCAELİ HALKI, 

Sizleri TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ve şahsım adına saygı ve dostlukla 

selamlıyorum.  

3’üncüsü yapılan Kocaeli Kent Sempozyumumuza hoş geldiniz. 

TMMOB’NİN 2006 yılında aldığı karar sonrasında, bildiğiniz üzere ilimizde  ilki “Kimlikli ve 

Yaşanabilir Kocaeli” temasıyla 6-7-8 Aralık 2007 tarihlerinde, ikincisi “Kaotik Sanayi Kenti 

Yerine Yaşanabilir Sanayi Kenti” temasıyla 6-7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde Kent 

Sempozyumları yapılmıştı. Her iki sempozyumumuzun bildiriler kitabı ve sonuç bildirgeleri 

Kent Kamuoyuyla paylaşılmıştı. 

Sınırlar, siyasi ve coğrafik özellikleri ortaya koysa da, aslında günümüz kentleri birbirine 

girmiş bir yaşamı paylaşmaktadır, artık yaşamsal ve işlevsel olarak kentlerin sınırları 

bulunmamaktadır. 

Gerek yapısal ve gerekse yaşamsal anlamda olumlu olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan 
kentsel değişimler ile; yerleşim alanları aşırı betonlaşmaya; tarihi miraslar tahrip olmaya; 
tarım alanları yok olmaya; meydanlar, yeşil alanlar, kıyılar, denizler ise kent yaşamının ortak 
alanları olmaktan çıkmaya başlamıştır. Rant yaratma baskıları ile kentin değerleri, doğal 
varlıkları, kamusal kullanım alanları kentliye yeteri derecede hizmet etmeyen işlevlere 
dönüşmeye devam etmektedir.  

Asya ve Avrupa‘yı birbirine bağlayan karayolu-demiryolu ve denizyolu ulaşım ağlarının 
kesiştiği  stratejik bir noktada yer alan Kocaeli, “Küresel Kent Vizyonu” hedefindeki İstanbul 
Metropolünün komşusu olmasından kaynaklı olarak kendi planlamasına menfi etki eden bir 
değişim yaşamaktadır. Sanayi kenti olan Kocaeli, endüstriyel üretime bağlı çevresel ilişkilerini 
kurgularken bir yandan etkileşimde olduğu kentlerin, diğer yandan küresel finans ilişkilerinin 
baskısı altında negatif etkenlere maruz kalmaktadır. 

Günümüzde kentlerimiz, neoliberal politikalar ve küreselleşme ile, mekansal, ekonomik, 
siyasal ve sosyal açıdan başlayan değişim sürecinde, potansiyellerinin kamu yararına 
dönüşmesi yerine, sermaye odaklı ekonomik yapılanma öncelik almış ve kentsel alanlar 
sermaye üretim aracı olmaya başlamıştır.  

TMMOB’a bağlı Kocaeli bileşenlerinin, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 
uzmanlık alanlarından bilimsel verileri ve önerileri ortaya koyacağı, diğer toplumcu yapıların 
kendi düşünce ve çalışmalarından katkılar sunacağı bu sempozyumda kentin yapısal ve 
yaşamsal tüm sorunlarını tartışırken; 

 Kocaeli’ yi sınırlarındaki iller ile birlikte küresel ölçekten değerlendirmeye,  

 Kentsel rantın kamu yararına dönüşmesi amaçlı planlama ve uygulama fikirlerini 
ortaya koymaya, 



 Yönetim politikalarında daha iyisi için çözümler ararken, diğer yandan kent 
potansiyellerinin canlanması için katkı sunmaya, 

 Kentin yapılı ve doğal çevresinin rant baskısı ve sermaye aracı olmaksızın kamusal 
değere dönüşümüne yönelik önerilere,  

 Sağlıklı ve bilimsel bir gelişme içinde, yaşanılabilir bir kentin oluşturulmasına yönelik 
projeler üretmeye, çalışacağız. 

Bu kurguyla  “KOCAELİ, KOCAELİ KADAR MI?” ana temasıyla üçüncüsünü yapıyor 
olduğumuz Kocaeli Kent Sempozyumunun gerçekleşmesine büyük emek koyan Sempozyum 
Sekreterleri Mimar Nilgün AKCAN ÖZCAN ve Elektrik Mühendisi Sevil BULUTLAR ŞEN ile adı 
Sekreteryada geçmemekle birlikte büyük katkıları olan Mimar Doç. Dr. Gülhis DUYGUN 
GÜRKIVRAK’a, Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Birimlerine, sunum yapacak tüm konuşmacılar 
ile oturum başkanlarına ve benden önce Kocaeli İl Koordinasyonlarında, TMMOB’ye, 
Kocaeli’ye ve ülkemize değer katan tüm İKK sekreterlerine teşekkür eder, başarılı ve verimli 
bir sempozyum dilerim. 19 Aralık 2019 
 

Murat KÜREKCİ 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 

 

 

 

 

 

 

 


