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Sunu
Son yıllarda bölgesel geli me ve kalkınma arayı ları kent ekonomileri olgusun
ortaya çıkarmı tır. Kentlerin fiziksel artlarının ve toplumsal dokusunun
iyile tirilmesi kadar ekonomisinin de rehabilite edilmesi ihtiyacı dikkatleri
yerel kalkınma projelerine çevirmi tir.
Kent ekonomilerinin küresel ekonomide birer aktör olarak belirmelerini not etmek
gerekir. Bu yeni geli me yerel yönetimlere bakı ımızı temelinden de i tirecek
kadar güçlüdür. Türkiye, 1999 yerel yönetimler seçimlerinde nasıl ki yerel
siyaseti kentin ihtiyaçlarıyla sınırlamayı ba ardıysa 2004 yerel seçimleriyle de
bu yeni yerel yönetimler anlayı ının yerle mesine imkan sa layacaktır.
Dünya ekonomisinde kentlerin yarı ının öne çıktı ı bilinmektedir. Kentler,
belirlenmi kriterler üzerinden kar ıla tırmalı olarak birbiriyle rekabet
etmekte ve kendisine daha fazla kaynak akmasını sa lamaya çalı maktadır.
Yerel giri imcilik, yerel kaynakların harekete geçirilmesi, bilgi ve beceriler
stoku ve di er yerel potansiyellere de ba ımlı olarak belirli sektörlerde
uzmanla ma becerisi gösterebilen yöreler, dünya ekonomisi içerisinde
kar ıla tırmalı bir üstünlük ve beraberinde rekabet avantajı elde
edebilmektedirler. Yerel giri imcilik kabiliyeti yüksek yöreler, daha da
önemlisi kamu, özel ve gönüllü kurulu lardan olu an yerel kurumların organize
olabildi i ve belirli stratejiler ve politikalar do rultusunda ortak hareket
etti i kentler, di erleri ile olan rekabette öne çıkmaktadırlar.
KOB kümelerinin olu turdu u birimler, yeni yerel ekonomi odakları olarak da
tanımlanmaktadır. Bunlardan ba lıcaları; talya'da Üçüncü talya olarak bilinen
Emilia-Romagna Bölgesi, Almanya'da Baden-Württemberg, Fransa'da Oyonnax,
Belçika'da Güneybatı Flanders, Danimarka'da Batı Jutland, sveç'te Smaland,
spanya'da Barcelona çevresi, ABD'de Silicon Vadisi, Route 128 ve Los Angeles
çevresi, ngiltere'de M4 Koridoru ve özellikle Cambridge civarı, Kore'de Kumi ve
Ansan'dır.
Yakın bölgemiz olarak AB bünyesindeki bu olu umlar arasında henüz yer alamamı
olmayı de erlendirmemiz gerekiyor. Pendik’te gerçekle tirdi imiz Pendik Yerel
Kalkınma Platformu’nun ilk örnek olarak bu kapıyı aralamaya katkı sunaca ını
umuyorum.
Elinizdeki kitap, Pendik’te gerçekle tirdi imiz Yerel Kalkınma Platformu’nun
kurucu toplantısının konu malarından olu maktadır. Daha önce yayınladı ımız
“Yerel Yönetimler Uluslararası Proje Finansman Kaynakları” kitabından sonra bu
çalı manın da belediyelerimiz için yol gösterici olaca ını dü ünüyorum.
Pendik Yerel Kalkınma Platformu kitabının yararlı olması dile iyle.
Erol Kaya
Pendik Belediye Ba kanı
Türk Dünyası Belediyeler Birli i Ba kanı

Erol KAYA
Pendik Belediye Ba kanı
Dünyada ve ülkemizde hızlı de i imlerin ya andı ı bir süreçten geçiyoruz.
Küreselle me ile dünya hızla global bir köy olma yolunda ilerlerken, ulusal
sınırlar önemini yitirmekte, yerel de erler ve dinamikler ön plana çıkmaktadır.
Bilgi toplumunun tetikledi i bu hızlı de i im, her alanda oldu u gibi kamu
yönetimi alanında da klasik bakı açılarının de i imini kaçınılmaz kılmakta,
insan ve yerel de erler üzerinde yükselen yeni bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Bu topraklar, tarihte birçok medeniyetlere merkez olmu , birlikte, refah ve
barı içinde ya anılan örnek kentlere be iklik etmi tir. Fakat, sanayi devrimi
ile ba layan sürece uyum sa lanamadı ından, öncü ve örnek konumunu hızla
yitirmi , ekonomik geri kalmı lı ın sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki
yansımasını en a ır biçimde ya amı tır.
Bugün önümüze yeni bir fırsat çıkmı tır. Bilgi toplumu-küreselle me-yerelle me
üçgeninde ya anan yeniden yapılanma sürecinde, geçmi te kaybettiklerimizi geri
alabilme ve tekrar bu topraklarda refahı, barı ı ve huzuru temin etme imkanını
kazanmı bulunmaktayız. Bu fırsatın iyi de erlendirilmesi, bu süreçten
güçlenerek çıkılması için toplumun her kesimi arasında güçlü ve sa lıklı
i birli inin temin edilmesi gerekmektedir.
Günümüzde uluslararası rekabet artık devletler arasında de il, kentler arasında
sürmektedir. Bunun tabi sonucu olarak da kentler ekonomik, kültürel ve sosyal
geli imin dinamosu olarak farklı bir i lev yüklenmi tir. Kentlerin üstlendi i bu
yeni i lev, kent yönetimlerinin de sorumluluk alanlarında köklü de i imi gerekli
kılmaktadır. Kent yönetimleri artık sadece altyapı, rekreasyon, planlama ve imar
gibi klasik belediyecilik hizmetleri ile sınırlı kalamaz ve kalmamalıdır. Bu
hizmetlerin yanısıra kültürel, sosyal ve siyasal alanda da sorumluluklar
üstlenmek, koordine edici, yol gösterici ve i birliklerini temin edici anlayı la
çalı mak zorundadırlar.
Bugün burada, kent yönetimleri için kaçınılmaz olan yeni yönetim anlayı ının
ekonomik alanda uygulamasının ilk örne ini gerçekle tirmek üzere toplanmı
bulunmaktayız. Pendik Yerel Kalkınma Projesi, kent yönetiminin ekonomik alanda
yüklenece i yeni sorumlulu un gerçekle tirilmesi noktasında ülkemiz için ilk ve
pilot uygulama olmaktadır ve ba arısı di er kentlerimiz için de örnek model
olarak de erlendirilecektir.
Projemizin genel tanıtımını ve beklentilerimizi açıklamadan önce, projemize
destek veren sizlere te ekkürü bir borç biliyorum. Pendik Belediyesi; Sabancı
Üniversitesi, i dünyası ve yerel yönetimlerle i birli ini gerçekle tirdi i bu
proje ile ülkemizde yıllardır özlenen bir tablonun ortaya çıkmasına vesile
olmu ; farklılı ını ve ça da yakla ımını sergilemi tir.
dünyasının örgütlü
temsilcileri olarak görev yapmakta olan TOBB, TO, SO, TÜS AD, MÜS AD ve KOSGEB
ile finans sektöründen Koç-Lesaing’in alanında ilk ve örnek bir çalı ma olan
Pendik Yerel Kalkınma Meclisi’ne birer temsilci ile katılmaları bu alanda
radikal bir dönü ümün göstergesidir.
Kamu yönetimi, üniversite ve i dünyası arasında gerçekle tirilen bu
birliktelik, günümüzde iyi yöneti im olarak tanımlanan ça da yönetim
anlayı ının ülkemizdeki ilk kapsamlı uygulaması olma özelli ini de ta ımaktadır.
Bu yakla ım, “payda ların yönetime aktif katılımını” öngörmektedir. Kentlerin
payda ları, bu kentte ya ayanlar ve bu kente hizmet sunan kurum ve
kurulu lardır. Bir ba ka ifade ile kent yönetiminin ba arı ya da
ba arısızlı ından etkilenen herkes o kentin payda ıdır. Dolayısıyla “Yerel
Yöneti im”, kent payda ları arasında sa lıklı ili kilerin tesisi ve payda ların
mutlulu unu esas almalıdır. Bu da fiziksel, sosyal ve kültürel alanlarda oldu u
gibi ekonomik alanda da “Birlikte Yönetim” anlayı ını gerektirmektedir.
Yakın gelecekte üyesi olmayı hedefledi imiz Avrupa Birli i’nde yerel
yönetimlerin kentlerin ekonomik geli iminde aktif rol almaları anlayı ı
benimsenmeye ve hızla yaygınla maya ba lamı tır. Ülkemizde ise u ana kadar
sınırlı ve bütünsellikten uzak bazı giri imler sözkonusudur. Pendik Yerel
Kalkınma Projesi kapsamında bugün ilk toplantısını gerçekle tirdi imiz Yerel
Kalkınma Meclisi, kapsamı ve uygulama formatı olarak olması gereken ölçülere en
yakın yapılanmadır.
Pendik Yerel Kalkınma Projesi, ilçemizdeki ekonomik hayatın geli tirilmesi
yoluyla istihdam artı ı sa lamayı ve sonuçta refah ve sosyal barı ın teminine
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde oldu u gibi ilçemizde de
i letmelerin % 97’sini küçük ve orta boy i letmeler olu turmaktadır. Dolayısıyla

yerel kalkınmanın özellikle bu tür i letmeler üzerinde odaklanması
sa lanmalıdır. Bu tür i letmelerin büyük bir bölümü kıt imkanlarla ve alı ılmı
yöntemlerle idare edilmektedir.
Piyasa artlarına ayak uydurabilmeleri, katma de eri yüksek üretimler
gerçekle tirebilmeleri için i letme, finans, pazarlama, dı ticaret gibi
konularda e itim ve danı manlık hizmetlerine ihtiyaçları vardır. Bu alanlarda
gereken destek verildi inde sayıları binleri a an i letmelerde üretim ve
istihdam artı ı sa lamak mümkündür. Bu proje kapsamında giri imcilerimizin
ihtiyacı olan her alanda e itim ve danı manlık hizmetlerinin Sabancı
Üniversitemiz ile birlikte örgütlenmesi amaçlanmaktadır. Yine bu proje
kapsamında bilgi ve tecrübelerin payla ılması ortak giri imlerin
gerçekle tirilmesi proje sahiplerine ihtiyaç duydukları hizmetlerin sunulması
amaçlanmaktadır. Bunlar gerçekle tirilebildi i takdirde ilçemizde ticari hayat
zenginle ecek, istihdam ve refah artı ı sa lanacak ve sonuçta tüm Pendikliler
kazanmı olacaktır.
Bu güzelli i el birli i ile gerçekle tirmemize katkılarınızdan dolayı hepinize
bir kez daha te ekkür ediyorum.
Projemizin ve meclisimizin çalı ma konsepti hakkında gereken bilgileri de erli
hocamız Korel Göymen Bey anlataca ından, ben size sadece bu çalı ma ile neler
yapabilece imizin somut göstergesi olacak bir proje hakkında bilgi vermek
istiyorum.
Ülkemizde ekonomik alanda faaliyet gösteren bireylerin, kurumların ve hatta
sektörel bazda de erlendirildi inde örgütlü giri imlerin her alanda gereken
yo unlu u ve performansı sergilemeleri beklenemez. Ara mekanizmaların ve
platform görevi yapacak olu umların bulunması bir gerekliliktir. Özellikle
giri imcilerle merkezi ve yerel idareler arasında sa lıklı ileti imin tesisi ve
akademik camianın katılımının sa lanması gerekmektedir. Biz bugün burada i te
böyle bir olu umu gerçekle tirmek için bulunuyoruz.
Özellikle ulusal ve uluslararası boyutta gerçekle tirilecek çalı malar için bu
olu umlar kaçınılmaz bir zarurettir. Bu tür olu umlar sayesinde dünya ölçe inde
projeler hayata geçirilebilir. Müsaadenizle bu konuda meramımı daha iyi
anlatabilece ine inandı ım bir projeden bahsetmek istiyorum.
Kısa adı AKTAP olan “Avrasya Kültür ve Ticaret Alanları projesi” Pendik-Tuzla
ve Kartal ilçelerini kapsayan; ticari, sosyal, kültürel ve turistik tesis ve
alanların yeralaca ı bir konsept projedir.
Bildi iniz gibi ülkemizde bütün bu fonksiyonları geni ölçekte bünyesinde
barındıran bir yapılanma sözkonusu de ildir. Mevcut yapılanmalar birbirinden
ba ımsız, plan bütünlü ünden uzak fiili yapılanmalardır. Bunun neticesinde de
ba ta ula ım olmak üzere birçok alanda ciddi problemlerle bo u maktadır. Bu tür
fonksiyonlar genelde Ye ilköy Havalimanı aksında yer almaktadır. Birbirleriyle
entegrasyonu sa lanamadı ı için de ciddi altyapı ve koordinasyon sıkıntıları
ya anmaktadır.
AKTAP Projesi, stanbul’un geli imi gözönüne alınarak, planlı, entegre biçimde
do u bölümünde yeni bir yapılanmayı öngörmektedir.
AMAÇ
1. Genelde Türkiye’nin, özelde ise stanbul’un, Ortado u-Ortaasya (Türki
Cumhuriyetler) ve Avrupa arasında stratejik kav ak noktası özelli ine sahip
oldu u bilinciyle,
2. Kendi medeniyet özelliklerimizi de nakı nakı i lemek artıyla,
3. Bu özelli i ekonomik pazar fonksiyonuna dönü türerek,
4. limizin, uluslararası ili kilerden daha fazla pay almasını sa lamak,
5. Geni ölçüde istihdam imkanları olu turmak,

6. Öz geliriyle kendisine yeten bir belediye olu umuna katkı sa lamak
7. Prestij projesi geli tirmektir.
ETK ALANI
1. PEND K
2. TUZLA
3. KARTAL
UYGULAMA ALANI BAZINDA
1. Pendik Fuar alanı
2. Tuzla Fuar alanı
3. Yanıcı Patlayıcı Deposu
4. Kurtköy Toplu Konut alanı
5. TEM Pendik Gi eleri arası
6. Kartal SET Ç MENTO
7. Havza alanı
8. Aydos Ormanı
9. Devralınabilecek Askeri alanlar
TOPLAM ALAN
Yakla ık 13.000.000 m2
GET R S
a- Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı için portföy olu turulması
b- Yıllık kira geliri
c- Kentsel Dönü üm kapsamında yapılacak konutlardan elde edilecek gelir
d- Ticari ünitelerden alınacak belediye harçları ve vergileri
e- Onbinlerce ki ilik istihdam imkanı
f- Türkiye’nin bölge siyasetindeki denge konumunun peki tirilmesi
g- stanbul’un globalle en dünyaya uyumlu bir metropol haline dönü mesi
h- Aktif ye il alanların olu turulması neticesinde, rekreasyon alanlarının
bakımlı ve faal hale gelmesi
i- Kongre ve fuar turizmi yanı sıra kültürel faaliyetler sonucunda da turizm
gelirlerinin arttırılması
j- stanbul’un do u kanadında olu turulacak yeni cazibe merkezi sayesinde
yo unlu un merkezden kanatlara yönelmesinin sa lanması
k- stanbul için vaat edilen Mega Projeler kapsamındaki birçok projenin bu
bölgede gerçekle tirilmesi
ÜN TELER
1- ULUSLARARASI FUAR
a) KAPALI FUAR ALANI
b) AÇIK SERG ALANI
c) DA M OTO FUARI (Show-roomlar, oto aksesuar satı reyonları, servis
istasyonları)
d) KONGRE MERKEZ
e) ALI VER
MERKEZ (Gıda, tekstil, kırtasiye, yapı malzemeleri, elektronik)
YER : Pendik Fuar Alanı ve TEM Gi eleri arası
2- DÜNYA T CARET MERKEZ
a) OF S VE BÜROLAR
b) SOSYAL ve DAR BÖLÜMLER
c) F NANS MERKEZ
d) LET
M MERKEZ
e) ALI VER
MERKEZ
YER : Tuzla Fuar Alanı / Yanıcı Patlayıcı Maddeler Depolama Alanı
3- BELED YEC L K ENST TÜSÜ
YER : Kurtköy Toplu Konut Alanı
4- OTELLER

a)
b)
c)
d)

Kurtköy Toplu Konut Alanı
Kartal Set Çimento Alanı
Tuzla Fuar Alanı
Pendik Fuar Alanı

5- TIR - KONTEYNIR PARKI
YER : TEM üstü, Tepeören mevkii, TEM ile Eski

zmit Yolu Arası

6- TOPTANCI HAL
YER : TEM üstü, Tepeören mevkii, TEM ile Eski

zmit Yolu Arası

7- AKTARMA STASYONU
YER : TEM Pendik kinci Gi e do usu
8- SPOR VE REKREASYON
a- Golf Sahası
b- Tenis, basketbol, voleybol sahaları ve ko u-yürüyü
c- Mesire alanları
d- Binicilik
e- Planör ve amatör havacılık
f- Su sporları
g- Atı poligonu
h- Diyet-spor sa lık merkezi ve huzur evi
YER : Havza alanı

parkurları

9- MAR NA
YER : Pendik
10- D SNEYLAND
YER : TEM Pendik Gi esi üstü, Kurna Yolu do usu
11YER
12YER

BOTAN K BAHÇES ve Ç ÇEK FUARI
: TEM Pendik Gi esi üstü, Kurna Yolu batısı
AÇIK HAVA GÖSTER MERKEZ
: Kurtköy Toplu Konut Alanı

13- PLANETARIUM vb E T M AMAÇLI E LENCE MERKEZ
YER : Kurtköy Toplu Konut Alanı
14- MAKET DÜNYA KÜLTÜR AKSI
a) Maket Ülkeler : Avrasya a ırlıklı olarak, de i ik ülkelerde bulunan önemli
yapıların maketlerinin yeralaca ı ve her ülkenin ba ımsız olarak
projelendirilece i alanlar. Bu alanlarda, maketlerin yanı sıra söz konusu
ülkenin mutfak kültürünün sunulaca ı lokantalar, söz konusu ülkeye has hediyelik
e ya standları ve kültürel faaliyetlerin icra edilece i çok amaçlı salonlar.
b) Medeniyetler Platosu : Dünya tarihinde önemli konumu bulunan Anadolu,
Endülüs, Roma, Aztek-Maya, Ortaasya ve benzeri medeniyetlerin tarihi eserlerinin
maketlerinin yer alaca ı bölgede, aynı zamanda her medeniyete ait hediyelik e ya
standları ve çok amaçlı gösteri salonları yer alacak.
c) Dinler Platosu : slamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm gibi
belli ba lı dinlerle ilgili önemli mabetlerin maketlerinin yer alaca ı bir
bölge.
d) El Sanatları Çar ısı ve Bedesten : Cam e ya, bakır, gümü , kilim, oymacılık,
antika, sepetçilik, dantel-oya, maket hediyelik e ya, el i i oyuncak gibi el
sanatlarının icra edilece i çar ının olu turulması. (Bakırcılar çar ısı gibi)
e) Masal Bahçeleri : Masal kahramanlarının maketlerinin yer alaca ı e lence
parkı.
YER : TEM üstü
15- KONUT
1. Kentsel dönü ümün gerçekle tirilmesine ve konut talebinin kar ılanmasına

yönelik yeni toplu konut alanlarının üretilmesi ve aynı çevredeki gecekondu
tasfiyesinin gerçekle tirilmesi.
YER :
Tuzla ve Kartal’daki kamusal alanlar
Pendik-Ertu rulgazi G.Ö.B.
Hilal Konutları 2. Etap
2. Özellikli Türk Evlerinden (Safranbolu, Tokat, Bodrum, Akçakoca, Amasya,
Akçaabat, Kula evleri...) mahalleler olu turulması
YER : Tem Üstü
16- AYDOS M LL PARKI
Böyle bir konsept stanbul’umuz ve ülkemiz açısından gerçekten de önemlidir ve
bölgesel ölçektedir. Bu veya buna benzer projelerin gerçekle tirilmesinde iki
temel sorun vardır: Bunlar i birli i ve projenin rantabl olarak
projelendirilmesidir.
Böyle bir projenin belediye kadroları tarafından yapılması gerçekçi de ildir.
dünyasının gerçeklerini i dünyasının kendisi daha iyi bilecektir. Dolayısıyla
bu projenin hangi kısımlarının olması, hangilerinin iptal edilmesi, nelerin
ilave edilmesi veya hangi fonksiyonların ne gibi de i ikliklere u ratılması ve
ölçe inin ne olması gerekti i konusunda i dünyasının aktif katılımı gereklidir.
Yine, böyle bir proje tek ba ına ne i dünyası, ne de kamu tarafından
gerçekle tirilemeyecek kadar büyüktür. Yapılması gereken; merkezi idare, yerel
idare, i dünyası ve akademik camianın i birli i yapmasıdır.
Ülkemizde kalkınmanın kentlerden ba latılması, i dünyasında dönü üm ve
geli imin artırılarak sürdürülebilmesi, yatırımın önündeki engellerin
kaldırılması, bireysel giri imcili in özendirilmesi, sektörel bazda etkin
çalı maların gerçekle tirilmesi ile uluslararası alanda iddia sahibi olacak
projelerin hayata geçirilebilmesi için kamu, i dünyası ve akademik camianın
biraraya gelece i çalı malar yapılmalıdır.
Bugün burada meclisimizin ilk toplantısını gerçekle tiriyoruz. Bu toplantıda
yürütme kurulu ve komisyonlarımızın seçimini yapaca ız. Yürütme kurulu ve
komisyonlarda üniversite, belediye, i dünyası ile meslek te ekküllerinin
temsilcileri yer alacak ve meclisimizce belirlenen konularda çalı maları
yürüteceklerdir.
E itim, koordinasyon, dı ticaret, AB, kobiler, esnaflar ile sanayi ve ticaret
alanında kurulması dü ünülen komisyonlar yaptıkları çalı maların sonuçlarını
yılda 2 kez toplanacak olan yerel kalkınma meclisimizin de erlendirmesine
sunacaklardır.
Umut ediyorum ki, Pendik Yerel kalkınma Konsepti bu güzel birlikteli in
gerçekle tirilmesini sa layacak ve bu gün hayal bile edilemeyen ba arıları
sa layarak ülkemizin kalkınmasında önemli ve öncü bir rol üstlenecektir.
Prof. Dr. Korel Göymen
Sabancı Üniversitesi Ö retim Üyesi
Pendik Yerel Kalkınma Platformu, hem hayırlı, hem de öncü bir i sayılmalıdır.
Çünkü dünyanın bir çok bölgesinde belirginle meye ba layan stratejik bir kararla
üyesi olmayı hedefledi imiz Avrupa Birli i’ndeki egemen e ilim olan bir
giri imin ba langıç noktasındayız. Bu toplantıya katılanlar bu ba langıcın
orta ı ve sahibi konumundadır. Zaman içinde herkeste böyle bir duygu
yaratabilirsek bu giri imin ba arılı olmaması için hiçbir neden yoktur. Avrupa
Birli i’nde egemen olan birtakım temel kavramlar ve yakla ımlar var. Bunlardan
en belli ba lısı, Sayın Ba kan’ın biraz önce ifade etti i gibi, “yöneti im”
kavramıdır. Kavramın kendisi, içeri indeki kimi özellikleri gayet yalın olarak

ifade ediyor. Fakat bizi ilgilendiren yönüyle ve boyutuyla yöneti im,
birilerinin kendi ba larına planlayarak, kayna ını bularak, kendi ba ına
talimatlarını vererek i yapması de il, herkesin kendi uzmanlık alanını kendi
birikimini devreye sokmak suretiyle ortak karar alınan noktalarda belirli bir
hedefe varma konusunda çaba göstermesidir. Avrupa Birli i’nde yaygın olarak
kullanılan ikinci bir kavram daha vardır: “yerindenlik”. “Yerindenlik”, i lerin,
kararların merkezden de il, mümkün olan en alt düzeyde hizmetin tüketicisine ve
kullanıcısına en yakın düzeyde alınması demektir. Bu iki kavram beraber
kullanılmasının bizim açımızdan önemi uradadır: Türkiye Cumhuriyeti
hükümetleri, 50 yıldan beri bir idari reformu gerçekle tirmeye çalı ıyor.
Her eyin Ankara’da halledilmemesi gerekti ini söyleyip duruyor. u anda da onun
yeni bir evresindeyiz, yeni bir noktasındayız. Mevcut Cumhuriyet hükümeti de bir
kamu reformu yasa tasla ı hazırladı. Önümüzdeki günlerde mecliste konu ulacak.
kisi arasındaki ba lantı nedir diye sorabilirsiniz. kisi arasındaki ba lantı
udur: Avrupa Birli i’ne u anda egemen olan temel yakla ım diye ifade etti im
“yöneti im”, devletin kendi içinde yeni bir i bölümü gerçekle tirmesi demektir.
Buna göre devlet, toplumun di er kademeleri ile özellikle de özel sektörle,
gönüllü kurulu larla, sivil toplum kurulu larıyla, meslek kurulu larıyla,
odalarla, kooperatiflerle, sendikalarla yeni bir toplumsal i bölümüne
gidecektir. Bu uygulamada kararlar birlikte üretilecektir. Yöneti im, yaygın
i birli i anlamına geliyor. Bunlardan bazıları ülkemiz açısından çok yabancı
kavramlardır. Kendi ba ımıza birçok i i, inandı ımız zaman güçlü bir ekilde
yapabiliyoruz, olumlu sonuçlar da alabiliyoruz.
yatay ili kilere gelince
i birli ine gelince ilk heyecan öldükten sonra arkasını getirmekte biraz
zorlanıyoruz. Bu özellik yalnız Türklere veya Türkiye’ye özgü de de il. Avrupa
birli ini olu turan bütün ülkelerde yöneti im mantı ına göre bu tür
i birliklerini yapmak hiç kolay de il. Kurumlar birbirlerini zaman zaman
kıskanıyorlar. Kurumlar zaman zaman kendi kafalarında bir kurumlar hiyerar isi
kuruyorlar. O hiyerar iye uygun görmedikleri eylere biraz yabancıla ıyorlar.
Çok olumlu bakmıyorlar. Bu yalnız bize özgü bir sorun de il. Ama a ılması
gereken de bir sorun.
Yeni kamu reform tasarısının mantı ı, özü, ayrıntıları ele tirilebilir,
be enilir, be enilmez o ayrı bir nokta, ama özü Avrupa Birli i’nde yaygın bir
ekilde uygulandı ını söyledi im yöneti im mantı ına uygundur. Yerindelik
mantı ına da uygundur. Desantralize, yerinden yönetim, yeni kadroları devreye
sokmak, il özel idarelerine yeni i levler vermek belediyelerin önemini daha da
vurgulama konusunda uygundur.
Bunun bizim açımızdan önemi uradan kaynaklanıyor: Türkiye’de anketler
gösteriyor ki halkımızın önemli bir bölümü Avrupa Birli i’ne olumlu bakıyor.
Avrupa Birli i’ne olumlu bakan iki kesim var benim görebildi im kadarıyla. Bir
kesim, Birlik’ e egemen olan demokratik anlayı , Avrupa’yı Avrupa yapan ortak
de erler, insan hakları ve benzer kavramların Türkiye’de de yerle mesi;
demokrasimizin kökle mesi ve artık geriye dönü ler, zikzaklar olmaması
konusunda Avrupa Birli i’ne adaylı ımızı bir güvence olarak görüyor. Bu kesim
elbette azınlıktadır. Halkımızın çok önemli bir kısmında ise öyle basit ve
yalın bir mantık var: Avrupa Birli i’ne girdikten sonra bütün sorunlarımız büyük
ölçüde çözümlenecek, paralar akacak, kaynaklar akacak, i sizlik son bulacak..
Bunlar tabii ki fazla gerçekçi olmayan beklentilerdir.
imdi buraya kadar söylediklerimle Pendik Yerel Kalkınma Platformu giri imi
arasındaki ba lantı nedir? Ba lantı noktası u de erli konuklar: Avrupa
Birli i’nden akaca ı söylenen fonlar belirli araçlar kullanılarak akıtılıyor.
Kimi fonlar projelere gidiyor. Kimisi genel olarak belirli ilkelere göre
da ıtılıyor. Bu kaynakların da ıtımında en önemli ilkelerden bir tanesi, bu
kaynakların Brüksel’den ilgili üye ülkelerin merkezlerine, ba kentlerine,
bakanlıklarına gitmemesidir. Kaynakların çok büyük bir bölümü ulusaltı denen
kurumlara gidiyor. Yani ulusal kurumların altındaki kurumlara gidiyor. Özellikle
de bölgesel yönetimlere ve yerel yönetimlere gidiyor. Yani u anda konu u
oldu umuz Pendik Yerel Kalkınma Platformu benzeri kurumlara gidiyor. Bu
kaynaklar da ıtılırken “buyurun Pendik Belediyesi u kadar parayı alın”

denmiyor. Ko ullar aranıyor. Pendik Belediyesi bu i te tek ba ına mı davranıyor
yoksa Sayın Ba kan’ın giri konu masında söyledi i payda lar diye nitelendirilen
kesimlere, yani sizlere danı ılıyor mu? Sizlerin ne arzu etti inizi saptamaya
çalı mı mı? Çe itli payda lar biraraya gelip ortak hedefler saptamı lar mı?
Demokratik bir ortamda ortak bir karar alma mekanizmasına göre birilerinin
direktif verip öbürlerinin uygulaması biçiminde de il, yöneti im ilkesine uygun
olarak birtakım i ler kotarılmı mı? Ticari ve teknik mantı ı olan bir proje
hazırlanmı mı? Evet i te bu ve benzeri bütün konulara bakılıyor. Avrupa
Birli i’ne üye olsak bile durduk yerde bu kaynakların akaca ını beklememeliyiz.
Fonlar, Pendik Yerel Kalkınma Platformu veya benzeri giri imler olmadı ı ve
bunun hazırlıkları imdiden yapılmadı ı takdirde bize gelmeyecektir. Çünkü bu
fonların önemli bir kısmı yarı macı bir ekilde da ıtılmakta; devlete ve nüfus
esasına göre fon kullandırılmamaktadır. Öyleyse imdiden hazırlıkları tamamlamak
gerekiyor.
te “yöneti im” denilen ilke çok ortaklılı ı, bizim i birli imizi gerektiriyor.
Yerindenlik denilen ilke ise belediyelere avantaj sa lıyor. Çünkü bu ilke
sayesinde planlama yalnız merkezde ve ba kentlerde de il tam tersine hizmet
sunulan halka en yakın olabilecek kademede dü ünülüp yapılmı oluyor.
te bu
iki gerekçe Pendik Kalkınma Platformu olarak isimlendirdi imiz giri imin Sayın
Ba kan ve çalı ma arkada ları tarafından dü ünülmesini ve kotarılmasını, arkadan
da biz payda ların biraraya getirilmesini sa lamı durumdadır.
Giri imin kısa vadeli önemi de var. Avrupa Birli i’nin Türkiye’deki
temsilcili i, biliyorsunuz yeni bir stratejiye geçti. Bu yeni strateji üyelik
öncesi destek programlarını içeriyor. Buna, üyeli e hazırlık destek programları
da denebilir. Önümüzdeki yakla ık üç yıl içinde Türkiye’de kullandırılması
sözkonusu olan rakam, bazı özel projeler dı ında yakla ık 1 milyar 50 milyon
Euro’dur. 1 milyar 50 milyon Euro’nun yakla ık üçte biri imdiden bölgeler,
bölgesel kalkınma ve yerel kalkınma ve bununla ilgili projeler için ayrılmı
durumdadır; yani belediyelerin, kobilerin ve sivil toplum kurulu larının (STK)
imdiden gerekli hazırlıklar yapıldı ı takdirde kullanabilecekleri rakamlardır
bunlar. kinci bir noktayı daha dikkatinize sunayım. Avrupa Birli i açıkça ifade
etmese de her zaman büyük bir yarı , büyük bir rekabet içindedir. Kimle rekabet
içinde? Bir yandan Japonya, di er taraftan da Amerika Birle ik Devletleri ile
rekabet içindedir. AB, bu rekabeti kazanmanın, öne geçmenin önko ulunun bilim ve
teknolojide ileri adımlar atmak, bilim ve teknolojide kaynakları rasyonel
kullanmak ve buna daha fazla kaynak ayırmaktan geçti ini gördü. Onun için uzun
yıllardan beri çerçeve programları diye adlandırılan programlarda bilim ve
teknoloji çalı maları yapılıyor. Bunun bizim açımızdan önemi nedir? Bizim
açımızdan önemi u: lk defa geçen yıl Türkiye 6. Çerçeve Programı diye
nitelendirilen programa yılda yakla ık 30 -35 milyon Euro ödeyerek katıldı.
Üstelik bu paranın geri gelmeme ihtimali de çok kuvvetli. Yani ba ka eylerde
oldu u gibi, nüfus ve ba ka kriterlere göre a ülkesine u kadar Euro, b ülkesine
u kadar Euro diye ayrılan bir kaynak da yok. Kobiler yarı ıyorlar. STK’ları
yarı ıyorlar, belediyeler yarı ıyorlar, payda lar yarı ıyorlar, özel sektör
kurulu ları firmalarımız yarı ıyorlar. Nasıl yarı ıyorlar? Yöneti im mantı ına
göre, yani bu çok ortaklılık mantı ına göre yarı ıyorlar. Avrupa’nın mevcut üye
ülkeleri ve katılan birkaç tane daha ülke var. Oralardaki benzer yapılarla,
üniversitelerle, STK ile, özel sektör kurulu ları ile biraraya geliyorlar,
çalı ma gurupları olu turuyorlar. Konsorsiyumlar kuruyorlar. Ve bu kaynaklara
talip oluyorlar. Bu paraların kullanılması ancak bu ekilde mümkündür. imdiden
bu hazırlıkları yapmadı ımız takdirde, para ödeyerek katıldı ımız Avrupa Birli i
6. Çerçeve Programı’ndan hakketti imiz kaynakları alamayız. Yarın tam üye olsak
bile Avrupa Birli i’nin kaynaklarından yeterince yararlanamama ihtimalimiz çok
yüksektir. E er bu tür giri imleri birlikte imdiden dü ünüp yapmazsak sonuç
alamayız.
Burada bulunan tüm katılımcılar bunun sorumlulu unu ta ıyor. Ama ba arılı
oldu umuz takdirde de bunun gururunu payla ma durumunda olan payda larsınız.
imdi fazla ayrıntıya girmeden proje ile ilgili biraz bilgi vereyim. Ondan sonra
söz tabii ki sizlerin olacak.

u anda giri imin birinci safhasındayız. Henüz Platformu kurma a amasındayız.
Platformu kurma safhasından sonra bütün bu olayları takip edecek, birlikte
planlayacak daha yakından ve daha sık izleyecek olan bir mekanizmaya ihtiyacımız
var. Bu mekanizma bir Yürütme Kurulu olacaktır. Adının ne oldu u önemli
de ildir. Bu kurul aynı zamanda Pendik’in stratejik planının hazırlanması
konusunda da önayak olacak olan kuruldur. Çünkü bir kentin, bir bölgenin
geli ebilmesi için her eyden evvel u kararı üretmesi gerekiyor: Pendik ne
yönde geli meli? Pendik’in kimli i ne olmalı? Pendik sözü edildi i zaman,
insanların kafasında nasıl bir imaj uyanacak? Bir sanayi kenti mi Pendik, bir
ticaret merkezi mi Pendik, bir tersaneler merkezi mi Pendik; bir yarı pisti ile
mi anılacak, bir turistik merkez olarak mı anılacak veya bunlardan bir kaçının
biraraya gelmesiyle mi anılacak ? Ona uygun bir sloganla mı anılacak?
Kentlerin kimli i önemlidir. Çünkü Sayın Ba kan’ın ifade etti i gibi, artık
yarı anlar yalnız devletler de il, bölgelerdir; yalnız firmalar da de il,
bölgeler yarı ıyor. Kentler yarı ıyor. Alt merkezler yarı ıyor. Avrupa’da mesela
100 kadar bölge biraraya gelip bir birlik kurmu vaziyetler, niçin? Brüksel’
deki olayları takip edebilmek ve daha fazla pay alabilmek için. Bazı bölgelerin
Brüksel’de müstakil merkezleri var. Aynen yakın zamanda TOBB’un ve aynı zamanda
TÜS AD’ın ve bazı bir iki di er kurulu umuzun Brüksel’de merkez açma konularında
oldu u gibi.
Pendik’in kimli i ne olmalıdır ? Buna göre bir stratejik plan nasıl
hazırlanmalıdır? Bunları sizler belirleyeceksiniz. Sizlerin
de erlendirmelerinize, saptamalarınıza uygun bir stratejik planın ortaya
çıkması, amaçlanan eylerden bir tanesidir. Platform bünyesinde elbette ilgili
komisyonlar olu turulacaktır; fakat açıkça söyleyeyim, bu komisyonların
olu turulması, i lemesi, ba arılı olup olamayaca ı tamamen gösterece iniz ilgiye
ba lıdır. Sizler bu i i önemsemedi iniz ve ciddi katkı koymadı ınız takdirde
giri imin tümünün de, komisyonların da ba arılı olma ansı yoktur. Komisyonlara
katılırken temel mantı ımızın “Pendik Belediyesi bize ne verecek” veya “buraya
katılacak olan hocalar bize ne ö retecekler” biçiminde olmaması gerekir.
Birbirimizden ne ö renece imiz mantı ı ile yakla malı ve e it payda lar olarak
orada bulundu umuzun bilincinde olmalıyız. Yani bu i in ba arası tamamen sizlere
ba lı. Yoksa bu toplantı sadece sohbet etmi olmamızdan öteye yarar sa lamaz.
Bir açıdan daha ortak sorumlulu umuz var. Türkiye’de bu konuda çok az giri im
var. Tek giri im burası de il elbette ama çok az giri im var. Pendik Yerel
Kalkınma Platformu ise belediye ölçe inde, hele de bir büyük kent sınırları
içindeki bir ilçe belediyesi ölçe inde yapılan ilk ciddi giri imdir. Önümüzdeki
dönemde, halen çalı ması Devlet Planlama Te kilatı’nca yapılan “bölgesel
kalkınma ajansları” yasası çıkacak. O yasa belki Türkiye’nin ba ka bölgelerinde
benzer giri imlerin ortaya çıkmasını kolayla tıracak; onun bir hukuki
çerçevesini, yasal çerçevesini ortaya çıkarmı olacak. Bana göre yararlı da
olacak Size Londra’dan bir örnek verece im. Örnek için ngiltere’yi seçme
nedenim, ngiltere’nin çok köklü bir yerel yönetim gelene ine sahip olmasıdır.
Ama bununla birlikte ngiltere bir çoklarının tahmin etmedi i kadar merkeziyetçi
bir yapıya da sahiptir. Aynen bizimki gibi. ngiltere’de merkeziyetçilik son
derece önemlidir, fakat bu merkeziyetçi ngiltere son 5-6 seneden beri Blair
hükümetinde tavrını de i tirdi. Bu dönemde ngiltere 8 tane bölgeye ayrıldı.
Londra da 9’uncu bölge olarak buna eklendi. imdi Galler ve skoçya da özerk
bölgeler olarak ekleniyor.
Londra’daki mekanizmayı anlatmaya geçmeden unu belirteyim: -eminim ço unuz
biliyorsunuz- ngiltere de belediye ba kanları do rudan seçimle gelmiyor. Evet,
Londra’ya, ngiltere’de de belediye ba kanlarının do rudan seçilmesini mümkün
kılan bir seçenek tanındı. lk defa Londra da uygulandı. Londra’nın u anda
do rudan seçilmi bir belediye ba kanı var. Konumuza dönersek mekanizma gere i
bu belediye ba kanına ba lı bir Londra Kalkınma Meclisi var, aynen bizimki gibi.
Londra, bir bölge olarak nitelendiriliyor, bir “bölgesel kalkınma ajansı” var.
Ajansın seçilmi bir ba kanı var, profesyonel bir ki i, altında da aynen burada

yönetim/yürütme kurulu altında olu turmayı planladı ımız gibi 15 ki iden olu an,
aynen u masanın etrafında oldu u gibi toplumun, ngiltere’nin ve Londra’nın çok
saygın kesimlerini, STK’larını, meslek kurulu larını ve i dünyasını temsil eden
temsilciler var. Onlara ba lı bir “proje ofisi” var; bizim bu platformda kurmayı
amaçladı ımız gibi bir birim “proje ofisi”. Burada temsilcileri ve yetkilileri
bulunan birçok kurulu umuzun bünyesinde bu ofislerden var. Bunlar Avrupa
Birli i’ni ve projeleri izliyorlar; proje yapım ve destek verme konusunda da
gayet deneyimliler. Tabii ki onlardan büyük ölçüde yararlanaca ız. Sabancı
Üniversitesi’nin bünyesinde de ço u üniversitede bulunmayan, yalnız yüksek
lisans programları ve ara tırmaları için kurulmu özel bir büro var. Bu özel
büroda e itilmi olan ki iler var. Bizler her gün odamıza girdi imizde
bilgisayarın ba ına geçiyoruz ve çalı maya ba lıyoruz: Avrupa Birli i’nde 6.
Çerçeve Programı’nda ve di er konularda ne gibi geli meler var? Yedi tane
tematik alanda ne gibi yeni proje önerileri var? Bunlarda kimlerin ortaklı ı
dü ünülüyor? Konsorsiyum nasıl kurabiliriz? Kimlerle girebiliriz?... Bu ve
benzeri konuları sürekli ara tırıyoruz. Bu büroda çok sayıda da doktora ve
yüksek lisans ö rencisi var.
imdi bu olana ı hatırlatarak diyorum ki, bu toplantıda temsilcileri bulunan
küçük ve orta ölçekli
letmeler büromuzdan yararlanabilirler. Bu kurulu lar bir
yandan KOSGEB’ den destek alırken; odalarımız ve meslek kurulu larımız bu
deste i üyelerine verirken; mesela TÜB TAK, benzer yönde çaba gösterirken aynı
anda bizden de destek alabilirler. Hem fiziki yakınlı ımız nedeniyle, hem de
esas i imiz bu oldu u için arzu eden ihracatçılar gerek Türkiye’ye özgü
fonlardan yararlanmak, gerekse de yarı macı biçimde bu konsorsiyumlara katılmak
amacıyla bizden kaynak, bilgi ve beceri deste i alabilirler. Projelerine
Avrupa’da muhatap ve ortak bulmak isteyen kurulu lara arabuluculuk yapabiliriz.
Pendik Yerel Kalkınma Platformu giri iminin amaçlarından bir tanesi de bu. Bunu
yalnız ba ımıza yapmak gibi bir niyetimiz, e ilimimiz de yok. Ne belediye
açısından ne de Sabancı Üniversitesi açısından bu tek ba ına üstesinden
gelinebilecek bir ey de il. Bu bizim boyumuzu a ar. Burada uzman kurulu larımız
var. Bizim yapabilece imiz, uzman kurulu larımızın de erli yetkilileri ile
sürekli temas halinde olarak onların bu konudaki engin bilgi ve deneyimlerini,
kaynaklarını Pendik kimli i ve Pendik kimli i bünyesindeki bazı projelerin
gerçekle tirilmesi için kanalize etmek, onların deste ini almak, koordinasyonunu
sa lamak ve sizlerin çabaları ve kendi imkanlarımızla paralel bir çaba
sürdürmektir.
Londra’da bakın bu i nasıl i liyor? Orada geni bir payda lar meclisi var. Bu
payda lar meclisinin de üyeli i açık. Yani bugün burada bulunanlar payda oldu,
bundan sonra imkan kaçtı, fırsat kaçtı gibi bir yakla ım yok. Payda lar her
a amada katılabilirler. Belirli sorumlulukları üstlenmek ko uluyla aidat ödemesi
de gerekmiyor. Bu komisyonlarda fikir kotarılıyor. Herbirinizin zihninde kendi
kurulu larınızla, Pendik’le, stanbul’la ilgili eminim parlak fikirler vardır.
Hiçbir ey olmasa ve hiçbir dayanak sa lanmasa bile bu tür mekanizmalar
sayesinde benzer dü ünen insanlar ba ka ülkelerdeki muhataplarıyla biraraya
gelip görü alı veri inde bulunma imkanı buluyorlar. nsanın vizyonu
geni liyor, ufku geni liyor. Bırakınız kaç para geldi, kaç para gitti meselesini
Avrupa Birli i’nde yenilikçi politikalar denilen politikalara büyük kaynak
ayrılıyor. Her alanda yenilikçi politikalar var. Bu yenilikçi politikalar nedir?
Kendi ilgili alanımızla ilgili olarak kimya sektöründe olalım, tekstilde olalım,
in aatta olalım, dericilikte olalım. En azından bilgi payla ımı imkanı var.
te
bütün bunları beraber kotarıp helva yapmak için buradayız. Bu giri imde ciddi
bir fırsat bulundu unu görüyoruz. Ama dedi im gibi, ba arı olacaksa sizin bu i e
inanmanız ve zaman ayırmanız gerekecek. Bu i in sahipleri olarak bu i i
götürmeniz emek vermenize ba lı. lgiliniz için çok te ekkür ediyorum.

Hulusi entürk
Pendik Belediyesi Ba kan Danı manı

Pendik Yerel Kalkınma Platformu Toplantısı Divan Ba kanı
Sayın Milletvekillerim, Sayın Müste arım, Sayın Ba kanım, üniversite ve meslek
te ekküllerimizin de erli yöneticileri ve temsilcileri, de erli misafirler ve
basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyor, meclisimizin
gündem maddelerine devam ediyoruz.
Öncelikle Sanayi Bakanlı ımızı temsilen aramıza bulunan Sanayi Bakanlı ı
Müste arımız Doç Dr. Sayın Adem ahin’i kürsüye davet ediyorum.
Doç. Dr. Adem ahin
Sanayi Bakanlı ı Müste arı
Saygıde er Pendik Belediye Ba kanı, de erli Milletvekilleri, de erli misafirler
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gerek Sayın Belediye Ba kanı ve gerekse Sayın Hocam böyle güzel bir giri imin
hangi dü üncelerle meydana getirildi ini, böyle bir giri imden neler
beklendi ini ve bu projeden neler arzu edildi ini ayrıntılı olarak ifade etmeye
çalı tılar. Bu tür giri imlerin ne tür faydalar sa layaca ını uzun uzadıya
anlatmayaca ım. Fakat önemli buldu um bir konuya de inmek istiyorum.
Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı olarak, merkezi idarenin bir temsilcisi sıfatıyla
aranızdayım. Merkezi idarenin birtakım yetkilerini ve i görme biçimlerini yerel
yönetimlerle olgunla tırma çabasına nasıl baktı ına, kamunun bu yeni yönetim
anlayı ını nasıl destekledi i veya yorumladı ına ve Türkiye için bu tür
giri imlerin ne tür faydalar ortaya koyabilece ine çok kısa olarak temas
edece im.
Öncelikle unun bilinmesini arzu ediyorum. Bu tür arayı lar, mevcudu be enmeyen
ve ondan memnun olmayan anlayı ın yeni ihtiyaç tespiti sonucunda ortaya
çıkmı tır. Böyle güzel dü ünceler bu ülkede ya ayan her kesimin bu ülke için her
ne yapılacaksa beraber dü ünülmesi, beraber geli tirilmesi, sonucuna da beraber
katlanması anlayı ından ortaya çıkmı tır. Dolayısıyla bu tür dü üncelerin belki
ortaya koydu u en önemli vurgu, birlikte ya amanın gerektirdi i yeni ya ama
biçimini anlama halidir. Bunu bizim ortaya koymamız gerekiyor. Biz Bakanlık
olarak, Türkiye’nin kamu yönetiminde yeni ortaya koymaya çalı tı ı yönetim
anlayı ına Kamu Yönetimi Reformuna çok ciddi destekler sa lamaya çalı an ve
hatta Kamu Yönetimi Reformu gerçekle meden kendi reformunu tamamlamaya çalı an
bir anlayı la yakla ıyoruz.
Bu projenin payda ları arasında gözüken KOSGEB daresi Ba kanlı ı bakanlı ımızın
bir ba lı kurulu udur. Asıl itibariyle kurulu konu gere i Küçük ve Orta Ölçekli
letmelere geli tirme ve destekleme deste i vermeye çalı an, onları bir anlamda
ça da rakipleri ve dünyadaki di er örnekleri ile aynı kulvarda ko turmaya
çalı an bir kurulu tur. Bu kurulu umuzun buradaki Platform giri imi içnide
yeralmasının yararlı olaca ını dü ünüyorum.
Bakanlık adına sizlere söyleyece im udur: Öncelikle Böyle bir giri im
dolayısıyla bu ortamı biraraya getiren, u an bu salonda bulunan ve bu giri ime
icabet eden bütün taraflara Sanayi ve Ticaret Bakanımız Ali Co kun’un çok samimi
dileklerini ve selamlarını iletiyorum. kincisi, Bakanlık olarak ba lı
kurulu larımızla birlikte bu giri imin her neresinde olacaksak bu pilot ve öncü
uygulamaya bütün deste imizi sa layaca ımızı arzetmek istiyorum.
Bu toplantıda bulunan hepimiz, Türkiye’nin en azından son otuz, kırk yılını
bilen insanlarız. Açıkçası hiçbirimiz ehirdeki belediye hizmetlerinden,
yargıdaki adalet hizmetlerinden, nüfustaki vatanda lık hizmetlerinden,
toplumdaki ba ka hizmetlerden memnun de iliz. Aldı ımız hizmetin kalitesini de
yeterli görmüyoruz. Hatta bize sorsalar, “ben olsaydım öyle yapardım” diyoruz.
Ama hiç de biz olmaya çalı mıyoruz. Yani hep o görevi bizim adımıza birileri
yapsın diye bekliyoruz. Bizim adımıza birileri bir eyleri düzgün yapsın, biz de

ondan memnuniyet veya memnuniyetsizli imizi ortaya koyalım diye bakıyoruz. Ama
sonuçta hepimizin bir ortak talebi var: Türkiye de i meli! Ülkemiz ça da
medeniyet seviyesine ula malı. Türkiye aday oldu u Avrupa Birli i ile en azından
bu flört devresini e it artlarda geçirmeli. Halledemedi i bazı mevzularına çare
olsun diye a a ılık kompleksi ile o kapılara bakmamalı. Daha ahsiyetli bir ülke
insanı gibi meselelere çözüm arama yolunda birtakım yorumlarımız ve özlemlerimiz
var.
te o i lerin yolu bu projelerden geçiyor. Bu projelere ne kadar gönül
verirsek, ya adı ımız mekanı ne kadar benimsersek, o mekanın ihtiyaçlarınını ne
kadar do ru tespit edersek ve kendimizden bekleneni ne kadar büyük fedakarlıkla
ortaya koyarsak emin olun ki Türkiye bu de i imi çatı tırmaya dönü türmeden çok
kolay yönetmi olacaktır.
Ben eme i geçenlere, gönül verenlere, buna katkı koyacak olanlara ve bugüne
gelinceye kadar deste ini esirgemeyenlere çok çok te ekkür ediyorum. Ba arılar
diliyorum. Hayırlı bir hizmet olmasını temenni ediyorum ve tekrar pe inen tekrar
ediyorum: Biz sanayi ve Ticaret bakanlı ı olarak KOSGEP idaresi ba kanlı ı,
ba lı odalarımız, meslek kurulu larımız, esnaf te kilatlarımız onlara hizmet
götürdü ümüz te kilatlarımız, TSE, Türk Patent Enstitüsü, gibi sanayiye ve
KOB ’ye hizmet veren kurulu larımız düzenli bir ehirle meye altyapı temin eden
küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve
teknoloji geli tirme bölgeleri gibi bölge kurumlarımızla bu projeye gereken
bütün deste i çok kalbi bir ekilde verece imizi arz ediyorum.
Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
Hulusi

entürk

Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Müste arımız Sayın Doç. Dr. Adem ahin Bey’e
te ekkür ediyoruz. imdi Müstakil Sanayici ve
adamları Derne i (MÜS AD)
Ba kanı Sayın Ali Bayramo lu Bey’i konu masını yapmak üzere davet ediyorum.
Ali Bayramo lu
MÜS AD Ba kanı
Saygıde er Milletvekillerim, De erli Ba kanım, De erli Hocam, Kıymetli
Hanımefendiler, Beyefendiler hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.
Öncelikle ülkemizin kalkınmasında yerel fonksiyonların ne kadar önemli oldu unun
gündeme getirilmesi açısından Pendik Belediye Ba kanlı ımız ve Sabancı
Üniversitemizi ayrı ayrı kutluyorum. Çünkü sanayi ve i alemini temsil eden
bizler yıllardır bu ülkenin kalkınmasının bölgesel, yöresel ve sektörel
kalkınma planlarından geçti ine inanıyoruz. Yerel Kalkınma Platformu’nun “proje
ortakları” ba lı ındaki “proje” kelimesinin hayati önemde oldu unu
söyleyenlerdenim. Ben daha çok projenin neden önemli oldu una de inmeyi ve
ufuklarımızı biraz bu tarafa çekmeyi yararlı buluyorum. Bir ülkenin
kalkınabilmesi sadece yatırım yapmakla gerçekle mez. Çok iyi turizm planı yapmak
da yetmez veya u anda size konu urken gördü üm u çok güzel tersaneyi yapmakla
da olmaz. Bir ülkenin kalkınması, tıpkı bölgede çarpık imarla manın engellenmesi
için mevzi imar planı yapılması gibi ele alınmalıdır. Nasıl ki yolların
gelecekte insanlarımıza daha sa lıklı hizmet edebilmesine yönelik geni
aralıklarla bırakılması gerekiyorsa, imarla mada 4 katlı bina yeterli görülüyor
ve 10 katlı bina yapılmaması gerekli bulunuyorsa ve bunlar bir plan çerçevesinde
yapılıyorsa bunun gibi bir ülkenin kalkınabilmesi ve sanayinin sistemli bir
noktaya oturtulabilmesi de projeden geçiyor. Bakın bugün hükümet iyi niyetli bir
uygulama, güzel bir uygulama yaptı ve fert ba ına 1500 doların altında milli
geliri oldu u için 36 tane vilayete özel te vik sistemi getirdi. Biz de bu
te vik sistemini do ru bulmakla beraber eksik buldu umuzu ve bu projenin yerine
bir eyin de ikame edilmesi gerekti ini söyledik. O da 1500 doların üstündeki
yerlere de kademeli bir skala sistemiyle te vik sistemi getirilsin, hiç de ilse
yatırımların yapılması engellenmesin dedik. Niye bunu söyledik? Çünkü cebri

uygulamalarla istedi iniz vilayette enerjiyi bedava verin, binayı bedava verin,
yolunu , yordamını alt yapısını bedava verin ama o bölgede insan neyin
yatırımını yapaca ını bilmiyor ise veya yapaca ı yatırımı bir altyapı, plan
proje uydurarak yapıyor ise o bölgede yatırımın yapılabilme ansı yoktur.
Türkiye’nin en önemli temel eksikli inin özellikle bu proje kelimesinde
yattı ını ısrarla, bir kez daha söylemekte fayda görüyorum.
Peki Pendik’te Sabancı Üniversitesi ile ba latılmı olan bu çalı ma gerçekte
do ru olmakla beraber hangi zemine oturmalı, nereye yerle meli?
te bence bu
toplantının esas gayesi ve amacı bu olmalı. Pendik bütün planlamayı sadece kendi
hudutları dahilindeki bir alan için mi yapıyor, yoksa hemen kom usu olan
Kartal’la, di er kom usu olan Tuzla’yla veya biraz daha geni lemi olarak
Gebze’deki organize sanayi bölgesi ile birlikte mi planlıyor? Yoksa sadece
bunu küçük bir ilçe bazında de erlendirerek sadece kendisine ait bir plan olsun
mu diye de erlendiriyor? Esas bu sorunun birinci derecede cevabının ortaya
çıkması lazım bence. Yöresel planlama do ru ama, Büyük ehir statüsündeki
vilayetlerde ilçelerin belki nüfus ve ekonomik potansiyeli Anadolu’nun birçok
vilayetinden çok daha büyük olmasına ra men Pendik bugün 400.000 nüfuslu yatırım
ve istihdam alanı olarak Anadolu’nun birçok vilayetinden çok daha büyük bir ilçe
ve yatırım planlamasını tek ba ına hakediyor. Fakat bununla birlikte planlamayı
kısa bir döngü olarak yaparsak ba arısızlık endi esini ta ırım. O nedenle bu
giri imin belki Anadolu Yakası ve stanbul Kalkınma Planı olarak yapılmasında
fayda mülahaza ediyorum.
kinci konu biz ihtisasla ma konusunda ciddi birikimler ve altyapı olu turmamız
gereken bir milletiz. Yatırım olsun da nasıl olursa olsun; bu bölgede istihdama
bir katkı sa layın da nasıl olursa olsun mantı ıyla yatırım planlaması yapılmaz.
alemi tekstil sektöründeyse tekstil yatırımı yapıyor. Tekstilin hemen yanına
ba ka bir firma geliyor, orada gıda tesisi yapıyor. Onun yanına ba ka birisi
geliyor, bir depolama tesisi yapıyor. Onun yanına bir ba kası in aat yardımcı
malzemeleri yapıyor.
te bu yüzden vasıflı i gücü dedi imiz ara eleman i
gücünde standardizasyona gidemiyoruz. Gidemedi imiz zaman da o bölgede yeti mi
i gücü olu turamıyoruz. Veya yeti tirilmi i gücünü Sabancı Üniversitesi’nde
okutup da Küçükçekmece’de istihdam sahası olu turmak suretiyle oraya ta ınmak
gibi bir endi eyi ta ıyoruz. O zaman yöresellikte öncelikli olarak ortaya
koymamız gereken tavır biraz daha ihtisasla mı sanayi veya ticaret sistemi
oturtmaktan geçiyor. E er böyle bir planlama yaparsak bu bölgede olu turdu umuz
sektöre yönelik mesleki liseleri, mesleki üniversiteleri ve bu manada yeti mi
i gücünü hem bölgede yeti tirmek, hem bölgede ya atmak hem de istihdam etmek
gibi çok önemli bir avantajı da beraberinde ya ama fırsatı bulmu oluruz.
Sayın Ba kanın açılı konu masında ve bize da ıttı ı kitapçıkta ifade etti i bir
cümle çok dikkatimi çekti.Ben de bunu çok kullanıyorum: “Mahalli idarelerin
görev ve sorumlulukları”. Genelde mahalli idareler suları akıtan, çöpleri
toplayan, biraz ula ım meselelerini çözen, son dönemlerde de do algaz gibi bazı
aktif faaliyetlerde bulunan nitelikte gözüküyor. Halbuki ben mahalli idareleri
çok daha farklı bir konuma oturtuyorum. Türkiye’nin son 10-12 senelik süresi
içerisinde bütçe açısından baktı ımızda devlet bütçesi ile mahalli idareler
bütçesi içerisindeki yatırım paylarını e er kar ıla tırırsak mahalli idarelerin
yapmı oldu u yatırımların aslında devlet bütçesinden çok daha fazla oldu unu
görüyoruz. Yani mahalli idarelerin ekonomik katma de er olu turma açısından çok
önemli bir fonksiyonu var. Altyapı yatırımı yapılıyor. Yol yapılıyor.
Kaldırımlar yapılıyor. Sanayi bölgesi olu turuluyor. Bunun yanında personel
istihdam ediliyor. Ekonomiye tüketim katma de eri sa lıyor ve özellikle hizmetin
yanında ekonomik kalkınmaya özel bir ehemmiyet veriyor. Demek ki adem-i
merkeziyetçi sisteme ve yerinden yönetime döneceksek yatırım planlamasının da
buralara kanalize edilmesi gerekti inin altını kara kalemle çizmemiz lazım. Az
evvel Sayın Müste arımızın ifadesinden bunu anladım. Zaten bu mantıkla çalı an
bir karde imiz oldu u için -yakinen tanıdı ımız için biliyorum- biz projeyi ve
yerinden yönetimi daha akıllı bir seviyeye ta ıyabilirsek Bakanlık’ta bunun
önünü açmak için elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir. Tabii birileri

projenin aya ına pranga vuracak, birisi bir tarafa çekecek ama yerinden yönetimi
bu manada güçlendirme çalı ması yapmamız lazımdır.
Bunun yanında bir ba ka konu da özele tiridir. Mahalli idareler i alemi ile
koordinasyon kurmak ve yerinden bir kalkınma planı yapmak istiyor. Sayın Ba kan
Pendik’le ilgili 1 milyar dolarlık bir plan ortaya koydu. Projeksiyonu, ufkunun
geni olması, rakamsal boyutların büyük olması güzel ama bir de i alemine
soralım, acaba mahalli idarelerden memnun mu? Bakalım mahalli idare i alemini
nasıl görüyor; i alemi mahalli idareyi nasıl görüyor? Ben burada çok net bir
tavır sergileyeyim size. Mahalli idareler i alemini yumurtlayan güzel bir tavuk
olarak görüyor. Sürekli kendisine kaynak veren, tepesine vurdu unda ruhsat
parası alan, yeri geldi inde cezayı basan, i yapmadan önce arsayı ona en yüksek
fiyatla satabilen, arsayı sattıktan sonra emlak vergisi ile, para ihtiyacı
oldu unda ise cezalarla ondan sürekli kaynak sa layan yumurtlayan bir tavuk gibi
görüyor. Bu yanlı bir uygulama. Bakın 1991 senesinde 51 i adamı ile Hannover
Messe Fuarı’na gittik. O gezide Hannover Ticaret Odası’nda bir toplantı
yapmı tık. Aachen Belediye Ba kanı da toplantımıza katılmı tı. Aachen bölgesini
bilmeyenlere söylemekte fayda var. Hollanda, Belçika ve Almanya’nın hududunda
merkezi bir bölgedir. Çok büyük bir organize sanayisi ve normal sanayi siteleri
olan bir yerdir. Aachen Belediye Ba kanı dedi ki: “Biz Türklerle çok içiçe
ya ayan bir ülkeyiz. Dolayısı ile Türk sanayici ve i adamları bize gelsin.
Arsanız bedava, altyapınız hazır, elektri iniz suyunuz neyiniz varsa hepsi oraya
çekilmi konumda yeter ki gelin burada yatırım yapın”. Sene 1991; bundan 12 sene
evvel. imdi Türkiye’ye gelelim. Bir mahalli idareye ben yatırımcı olarak
diyorum ki: “sizin u ilçenizin u bölgesinde çok büyük bir arazi var. O arazide
bir planlama yapın, bu arsayı bize i alemi olarak bedava verin”. Ne mümkün!
Nasıl verebilir! yi de vereceksiniz ki orada yatırım yapılacak, vereceksiniz ki
orada istihdam olu turulacak, vereceksiniz ki orada katma de er ortaya konacak
ve böylece ekonomi canlandırılacak. Yani bu konu koordinasyon ve kar ılıklı
ileti ime ba lıysa ve kar ılıklı çalı ma planına dayanacaksa ilk önce a abey
konumundaki mahalli idareler, güçlü kurumlar biraz daha destek vermeyi ve
ekonomiyi te vik etmeyi özellikle de erlendirmelidirler.
Burada yerel yönetim kalkınma planı yaparken bunu vesile bilip bir di er konuyu
daha özellikle vurgulamakta fayda görüyorum. Bunu Türkiye bir türlü
uygulayamadı. u çalı mayı yerel yönetimler olarak ba latırsak çok faydasını
görece imizi dü ünüyorum. Nasıl her insan temsil etti i kurumun bir rozetini
ta ıyor ise yerel yönetim de mutlaka ombudsmanlık müessesesi olu tursun. Bu u
demek: uygulamaların temelindeki bütün eksiklikleri ve aksaklıkları gidermek,
gerçek manada koordinasyonu sa layabilmek ve ileti imi olu turabilmek için her
mahallede üçer be er güvendi iniz inandı ınız ama bu i i kendisine bir menfaat
olarak dü ünmeyecek, samimiyetle bölgesinin kalkınmasını gözönünde bulunduracak
insanlara mahalli idarelerimiz böyle bir ombudsmanlık versin. Bu insanları çok
iyi dinlesin. O insanların toplumdaki taleplerini de erlendirsin, hayatiyete
geçirebilecek bir toplumsal kalıtım ve koordinasyon mekanizmasını da olu tursun.
O zaman sanayicinin derdini daha iyi anlar. O zaman toplumdaki fakir fukaranın
derdini daha iyi anlar; tüccarın, esnafın derdini daha iyi anlar ve böylece
koordinasyon bir manada tam manasıyla yerine getirilmi olur.
Ben de sözlerimin sonuna geldi imde özellikle Türkiye’nin kalkınmasının temel
dinami inin mutlak ve mutlak yerinden yönetimle oldu una inananlardan bir ki i
olarak bu ve benzeri çalı maların çok aktif bir ekilde devam etmesi gerekti ini
bir sanayici ve i adamı kimli imle savunuyorum. Özellikle mahalli idarelerle
koordinasyonda payda maliyet analizinin yapılarak kaynakların de erlendirilmesi
konusunu hatırlatıyor, hepinize saygılar ve hürmetler sunuyorum.
Hulusi

entürk

MÜS AD Ba kanımız Sayın Ali Bayramo lu Bey’e te ekkür ediyor ve stanbul
Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sekmen Bey’i kürsüye davet ediyorum.

Mehmet Sekmen
stanbul Milletvekili
Çok kıymetli Milletvekilim, Kıymetli Belediye Ba kanım, merkezi idaremizin, i
dünyamızın, üniversitemizin çok de erli mensupları, kıymetli katılımcılar,
medyamızın temsilcileri önce hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyor,
yapılmakta olan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Pendik
Belediyemizin öncülü ünde gerçekle tirilen Pendik Yerel Kalkınma Platformu
çalı malarını, dolayısıyla eme i geçen bütün herkesi kutluyor ve in allah bu
çalı maların güzel netice vermesini diliyorum.
Son yıllarda üst üste ya amı oldu umuz krizler ülkemizde gerek i letmeleri,
gerekse bireyleri büyük sıkıntılara sokmu ve onarılması mümkün olmayan
sonuçlara yol açmı tır. Birçok i letmemiz ya kapanmı veya kapanmayla yüzyüze
kalmı tır. Birçok çalı an emekçi insan da maalesef i siz kalmı ve geçim derdine
dü mü tür. Tabii bunun en önemli nedeni de uygulanmakta olan yanlı politikalar,
programlar, yönetim hataları ve gerekli reformların zamanında yapılmamasıdır. Bu
yüzden ülkemiz yüksek enflasyon,büyük bir kamu borç stoku istikrarsız ve dalgalı
büyüme, dengesiz gelir da ılımı, i sizlik gibi önemli sorunların içerisine
dü mü tür. 8’inci 5 yıllık kalkınma planında öyle bir madde yer almaktadır:
“Ekonomik ve sosyal hedeflere ula mak amacıyla makro politikaların bölgesel
geli me politikaları dikkate alınarak sektör programlarının ve yatırımların
koordineli bir ekilde yürütülmesi esastır”. Günümüzde mevcut i letmelerimizin
geleneksel aile irketleri görünümü aldı ını, ara tırma ve geli tirme
çalı malarına a ırlık verilmedi ini, piyasa artlarındaki de i imlerin yakın
takip edilmedi ini, irket yönetiminde kriter etkinlik ve verimlilik anlayı ının
yeterince uygulanmadı ını ve bütün bunların sonucu katma de eri dü ük üretimin
devam etti ini görmekteyiz. Bu bakımdan Pendik Yerel Kalkınma Platformu
çalı malarını makro ekonomik hedeflerin yakalanması açısından faydalı ve güzel
gördü ümü ifade etmek istiyorum. Pendik’te ekonomik hayatın geli tirilmesi
yoluyla belediye, merkezi idare temsilcileri, meslek te ekkülleri, i dünyası ve
üniversitelerin ortak katılımıyla Ar-ge çalı maları, proje destekleme
çalı maları, kapasite kullanımı, geli melere uyum konusundaki çalı malar,
istihdamın arttırılması, ekonomik seviyenin yükseltilmesi, sürdürülebilir
kalkınma, ekonomik ve sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konusunda çalı malara
katkı sa layacaktır. Bu bakımdan bu çalı maları kutluyor, tebrik ediyor,
devamını diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
Hulusi

entürk

stanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sekmen Bey’e te ekkür ediyor ve yine
stanbul Milletvekilimiz Sayın Muharrem Karslı Bey’i mikrofona davet ediyorum.
Buyurun efendim.
Muharrem Karslı
stanbul Milletvekili
Sayın Divan, De erli Milletvekili Arkada ım, Sayın Ba kanlar, Muhterem Hocam,
de erli konuklar böyle bir mutlu günde aranızda bulunmak üzere bir arkada ımla
birlikte Ankara’dan özel olarak geldik. Toplantıdan sonra yine Meclis’teki
çalı malara katılmak üzere Ankara’ya dönece iz. Bu bizim deplasmanımız diyelim.
Bu, toplantının öneminden ileri geliyor. Gerçekten böyle bir toplantıda
bulunmaktan kendi hesabıma çok mutluyum. Yapılmaya ba lanan i leri büyük bir
heyecan ve zevkle izledi imi söyleyerek sözlerime ba lamak istiyorum.
Biz AK Parti milletvekili olarak stanbul’un her ilçesine bir milletvekili
tahsis etmi bulunuyoruz. Anadolu yakasından 14 tane milletvekilimiz var.
Bunlardan bakan olanları çıkarırsak a a ı yukarı her ilçeye bir milletvekili
dü üyor. Bendeniz Pendik’ten sorumlu milletvekili olarak zaten bu toplantıya

katılmı bulunuyorum. Tabii bu rotasyonlu bir uygulama. Bir süre sonra ben ba ka
bir ilçeye tayin olabilirim. Ba ka bir arkada ım buraya gelebilir. Ama hizmet
süreklidir. Ramazan esnasında bir iftar davetine gitti imde yemek esnasında bir
anonsta bulundular. Dediler ki “hemen çıkıp gitmeyin. Sizlere di kirası
verece iz”. “Di kirası”, biliyorsunuz bir Osmanlı adetidir. Acaba bize birer
kese Osmanlı altını mı verecekler çıkarken diye espri yaptık. Kapıda elimize
birer po et tutu turdular. Po eti açtı ımda bir de baktım bir kitap, güzel bir
kitap. Sevgili Ba kanım Erol Kaya’nın yazdı ı sanıyorum. Kamu yönetimi ve yerel
yönetimler reformu ile ilgili bir kitaptı. Onu hemen okuduk. Çok da istifade
ettik. Daha sonra gördük ki Erol Bey’in yazdı ı kitapların sayısı ondan ibaret
de il. Ba ka kitaplar geldi ardından.
Erol Bey Türkiye’de belediyecileri, belediyecili i, teorisiyle prati iyle gayet
iyi bilen ve uygulayan bir arkada ımızdır. Böyle bir platformun kurulması ve
böyle bir hareketin Pendik’ten ba laması da tesadüf de ildir. Bu platforma
katılan kurulu lara öyle bir baktı ımız zaman Sabancı Üniversitesi, TOBB, TO,
SO, TÜS AD, MÜS AD, KOSGEB gibi Türkiye’de faaliyet gösterebilecek, Pendik’e
yardımcı olabilecek en güçlü kurulu ların bir araya geldi ini görüyoruz. Ayrıca
Sabancı Üniversitesi’nin de Pendik yakınında bulunması sanıyorum Pendik için ve
bu proje için büyük bir anstır. Zamanımızda yönetim kavramı yerini yava yava
yöneti im kavramına bırakıyor. Yönetim, yani batı dillerinde administrasyon ya
da ngilizce’de goverment kelimesi yerine imdi yöneti im kar ılı ı olarak
governance deyimi sık sık kullanılıyor ve yaygınla ıyor. Bendeniz belediyeci
de ilim. Yerel yönetimlerden, belediyecilikten pek anlamam ama sermaye piyasası
uzmanı ve borsacı olarak bizim sahamızda bu deyimin hızla yaygınla tı ını size
anlatmak istiyorum.
Biliyorsunuz, on bin ortaklı, elli bin ortaklı, yüz bin ortaklı halka açık
irketler var. Yüzbini fazla büyük bir rakam olarak görmeyin. Amerika’da 1
milyon ortaklı irketler var. Bu irketlerde eskiden yönetim anlayı ı, “ben
bildi im gibi yönetirim; istersem temettü da ıtırım, istersem da ıtmam, kendim
karar veririm” eklinde idi ve böyle kurulu ları halk tabii desteklemiyordu.
Bir defa hisse senedini yatırıyordu. Sonra küçük ortakları dü ünmeyen bir
irketle kar ı kar ıya oldu unu gören halk bu irketten ayrılıyordu. Sermaye
yava yava kurucu ortakların elinde toplanıyordu. imdi “good governance”
dedi imiz iyi yönetim, küçük ortakları kayıran, küçük ortaklara zamanında mümkün
oldu u kadar bol temettü da ıtan, temettü dı ında onların oylarına görü lerine
önem veren, bulundu u çevrede, çevreye yardımcı olan, yararlı olan, çevrede spor
tesisleri yapan çevre belediyelerin hizmetlerine katkıda bulunan, halkın
yararlanaca ı kütüphane, lokal gibi yerler yapan, halka yararlı yönetim
anlayı ıdır ve giderek önem kazanmaktadır. Demek ki “yöneti im” kavramı yalnız
kamu yönetiminde de il, yerel yönetimlerde de il, irket yönetimlerinde ve benim
de bilmedi im ba ka alanlarda gittikçe yaygınlık kazanıyor. Bu de i imin
sonucunda tabii yerel yönetimler eksikli i ile kıyaslanamayacak kadar iyi ve
büyük i ler ba arma imkanına kavu acaktır. Bizim AK Parti olarak iktidarımızın
önündeki en önemli meselelerden biri kamu yönetiminde ve yerel yönetimlerde
büyük bir reformu gerçekle tirmektir; kamu yönetimini yerelle tirmek, yerel
yönetimlere daha fazla yetki vermek ve böylece yerel yönetimlerin verimini
artırmak gibi bir büyük projemiz var. Bundan arkada lar daha evvel bahsettiler,
sonra da bahsedeceklerdir. Ben detayına inmeyece im. Hepinize beni dinledi iniz
için te ekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Hulusi entürk
Sayın milletvekilimiz Muharrem Karslı Bey’e te ekkür ediyor, stanbul Sanayi
Odası Meclis Ba kanı Sayın Hüsamettin Kavi’yi konu masını yapmak üzere davet
ediyorum.
Hüsamettin Kavi
SO Meclis Ba kanı
Sayın Ba kanım, Milletvekillerimiz, Sayın Müste arım, De erli Ba kanlar, De erli
Pendikliler, de erli dostlar, hepinizi SO adına saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin Gümrük Birli i’ni gerçekle tirece ini hepiniz gayet iyi
biliyorsunuz. 1996 yılba ının hemen öncesi 1 Kasım günü Ankara’dan Dı i leri
Bakanlı ı’ndan bir davet aldık. Ankara’ya gittik. Dı i leri Bakanlı ında bir
toplantı düzenlenmi ; ne oldu u, içeri inin ne oldu una dair de elimizde yeterli
bilgi yok.
çi konfederasyon ba kanlarımız, odalar birli inden arkada lar,
T SK’ in temsilcileri, Ziraat Odaları Birli i, esnaf temsilcileri herkes
oradaydı. Dı i leri Bakanlı ımızın ilgili AB Genel Müdürü geldi. Dedi ki,
“Türkiye, Gümrük Birli i’ne girdi. Uygulama Ocak ba ında gerçekle tirilecek.
Dolayısıyla Türkiye’nin 1963 yılında imzaladı ı Ankara Antla ması’nın ilgili bir
maddesi gere i bizim bir ekonomik, sosyal konsey kurmamız lazım.
çisi,
i vereni, esnafı, ziraat odası, üniversitesi, tüketicisiyle hep beraber bir
yapı kuraca ız. AB’de de benzer yapı var. Gideceksiniz orada sivil toplumun,
özel sektörün mesleklerini beraberce konu aca ız. Beraberce projeler üretece iz,
çözüm bulaca ız.”
De erli dostlar, bizim geçmi imizde böyle bir i birli i yok. Yani biz beraber
olaca ız. Gidece iz orada projeler üretece iz. Sonra da gelece iz.
te bunu
yerel idarelere, merkezi idareye götürece iz, anlataca ız, nasıl bir i bu?
Çıktık yola. imdi buradaki en önemli konu u: yolda ö rendi imiz bir temel
gerçek var, ama çok temel. Fransa’daki ekonomik sosyal konseyin kurulu tarihi
1946; yani hemen sava ın sonu. Aslında herkesin çıkar ili kileri farklıdır.
Zirai kesimin beklentisi ba ka, sanayicininki ba ka, devlet memurunki ba ka,
bankacınınki daha ba ka; herkes kendi haklarını korumak adına kendi alanında bir
mücadele yapıyor. Ama sava gündeme gelince, Almanlar Fransa’yı i gal edince,
bakmı lar ki herkes kendi safında mücadele ederse bu mücadeleden ba arıyla
çıkmaları mümkün de il; güçlerini birle tirmi ler hepsi bir araya gelmi .
Ülkenin menfaati için ülkenin sava ta ezilmi li ini ve giderek kötüle en
ko ulları iyile tirmek adına bir araya gelmi ler. Sonra sava bitti, i te malum
hepsini biliyorsunuz. Sava tan sonra demi ler ki, sava ta gerçekle tirdi imiz
i birli ini niye sava sonrasında da gerçekle tirmeyelim? Fransızlar, 1946’da
Avrupa Birli i’ndeki ilk ekonomik sosyal konseyi bu ekilde kurmu lar. imdi biz
1996 yılından bu tarafa, geçti imiz Kasım ayında AB ile 13. ortak toplantımızı
yaptık. 1996 yılından bu yana Türkiye’de i çi ve i veren ili kilerinde son
derece olumlu bir geli me süreci oldu unu hepiniz görüyorsunuz. Nedir bu i in
ardındaki unsur? Beraberce konu abilmek, birbirimizi dinleyebilmek,
gördüklerimizi, herkesin kendi gözlü ünden ne gördü ünü kar ı tarafa
aktarabilmektir. Farklılıklarımızı tartı arak giderebilmeyi ba arabildi imiz
zaman bugünkünden çok daha ileri bir strateji yaratabiliyorsunuz. Ortak uzla ma
platformu yaratabiliyorsunuz.
Arkada larım, biliyorsunuz biz sanayiciler arasında son on yıl içinde öne çıkan
bir kavram var. Ö reten arkada larımızın hepsi bu kavramı biliyor: “Toplam
Kalite”. Toplam kalite sürecinde karar tepede verilir. Tepedeki ilk be ki ilik
kadro kararı verir ama uygulama yeri tabandadır; o karar tabana iner. Tabanda
uygulamaya ba larız ve de ondan sonra tabanla tavan arasını kat ederiz. Sistem
ve i letmeniz bu toplam kalite sürecini hayata geçirir. imdi burada, Sayın
Belediye Ba kanımız bana göre büyük bir kararlılık ortaya koyuyor. Daha da
ötesinde bir cesaret ve güven ortaya koyuyor. Sayın Ba kanım, diyorum ki, burada
siz aslında çok önemli bir mesaj veriyorsunuz. Bu mesajın ilki kararlılık,
i birli i ve ortak akıl aramasıdır. kincisi ise cesaret ve güvendir. Kime
güven? Beraber ya adı ı, beraberce karar sürecini payla maya amade oldu u,
hizmet etmek üzere göreve talip olup görev yaptı ı insanlarına güvenden söz
ediyorum. imdi bizde bu da yeni bir anlayı tır.
Hepimiz vatanda ız ve e rileri do ruları, eksi imizi fazlamızı do ru
konu abildi imiz oranda do ruları bulabiliriz. Bizde çok uzun yıllar demokrasi
anlayı ı içinde devletin çok farklı bir yeri vardır. Devlet güçtür, devlet karar
verir. Devlet uygular ve vatanda da uygulamaların uygulama içindeki yerini
alır. Zamanı gelince bu uygulamalarla ilgili olarak sandıktan sandı a gider,
oyunu atar, tercihini orada belirler ve onun dı ında yapabilece i hiçbir ey

yoktur. Artık bu böyle de il. Daha do rusu siyasette demokrasinin size verdi i
güce sahip olabilirsiniz. Bu gücü de kullanabilirsiniz ama gördük ki Türkiye’de
son yıllardaki siyasi istikrarsızlıklar ve sıkıntıların ardındaki en önemli
problemimiz; siyasi güce sahip olunabilece i ama toplumumun deste ininin
alınamayabilece idir. Yasalar çıkartırsınız ama uygulatamazsınız. Uygulatmak
istersiniz ama vatanda bu konuda bu karara ortak olmu sa bu sürece gönüllü
katılır ve sahip çıkar. Mesele burada, toplum ve vatanda ın bu sürece sahip
çıkmasını sa layabilmektir.
Burada bir önemli konu daha var. Zaman zaman gündeme gelir. Çünkü üç yıl önce
stanbul’da da bir stanbul Ekonomik Sosyal ve Kültürel
birli i Konseyi’ni
kurduk. Sayın Valimizi ikna ettik, üç yıldır da çalı ıyoruz. Fakat bütün
bunların ötesinde orada da yolun ba ında tereddütler vardı. Acaba burada merkezi
idarenin temsilcileri ele tirilir mi? Birtakım farklı perspektiflerle farklı
yakla ımlar gündeme gelebilir mi? Gelebilir arkada lar. Bunlardan çekinmeye
gerek yok. Bazı kimseleri, farklı farklı fikirleri dı arıda bırakmak yerine
içeri alıp karar sürecine ortak etmek inanılmaz derecede yararlıdır. Zaten ne
diyoruz hepimiz? Tek tip bir dü ünce tarzı yerine farklılıklardan zenginlik
yaratmak. O zaman farklılıklardan zenginlik yaratma süreci bu platformda
gerçekle tirilebilir. O yüzden ben Ba kanımı kutluyorum. Her türlü dü ünceye ve
farklılıklara açık olan bu yapıyı olu turmak adına ortaya bir kararlılık koydu u
için ve beraberce bu sürece katılım gösterecek insanlara, bu bölgede ya ayan
insanlara güven gösterdi i için.
Bakın burada bir önemli konuya daha de inmek istiyorum.
imdi biz yerel ve
merkezi yönetim reformunu konu uyoruz. E er düne kadar Türkiye’de merkezi
yönetim ve yerel yönetim eksiksiz yürüyorsa Türkiye’nin bir reforma ihtiyacı yok
demektir. Türkiye’nin bir reforma ihtiyacı olmadı ını söyleyecek kimse var mı?
Yok. Neden? Bakın merkezi ve yerel yönetimler reformunun bir hedef kitlesi var.
Kimdir bu kitle? Halk. imdi bizim sanayici mantı ıyla hemen sayfanın öbür
tarafına geçiyorum.
te o sözünü etti im toplam kalite anlayı ında bizim yine
temel ilke olarak benimsedi imiz bir önemli ba lık var: “Mü teri odaklı hizmet”.
Kafamıza göre üretti imiz malı pazara çıkarırsak satamayız. Pazardaki
insanların, toplumun, tüketicinin, mü terinin ne istedi ini do ru tahlil
edebilirsek do ru ürün yaparız ve bunu satmamız mümkün olabilir. imdi merkezi
ve yerel yönetimde mü teri halkın kendisidir. O zaman vatanda ın ve halkın
beklentilerine uygun hizmet üretmemiz lazım.
te burası, bu platform bu anlamda
mü teriyi de yani halkı, vatanda ı da karar sürecine ortak ederek bu sürece
katılımcı yapaca ı için bana göre son derece önemli bir adımı Pendik’te
gerçekle tiriyor.
Az önce bahsetti im stanbul Konseyi üç yılını doldurdu. Orada bir yanlı tan
sözedece im. Yanlı demeyeyim ama süreçteki bir esnekli in burada ya anmamasına
yönelik bir öneride bulunmak istiyorum. imdi bu stanbul Konseyi’nin a a ı
yukarı 60 civarında üyesi var. Merkezi idare temsilcileri var, üniversiteler
var, özel sektörler var. Ama üç yıl sonra görüyorum ki burada görev yapan bu
konseyin üyeleri esas itibarı ile unu dü ünmü ler: vali ile yakın olaca ız,
büyük ehir ba kanı ile yakın olaca ız.
te hocalarımız var. Özel sektör var.
Orada gider, dertlerimizi yakın birebir anlatırız. Dertlerimize çareler arar,
problemlerimizi de çözeriz. De erli arkada lar bu i böyle de il. burada artık
ben yok, biz varız; yani burada fikir ortaya koyacak insanlar kendi
meselelerini, kendi problemlerini de il Pendik’i daha mutlu, daha ferah, düzeyi
yüksek, daha ya anabilir bir ilçe yapabilmek adına fikir ortaya koymak
zorundalar. Mesele bir birey olarak kendi meselelerimizi çözmek de il, bu
platform ço ulcu çözümlerin platformu, tekil meselelere yakla tı ımız zaman
burada çok fazla üretim yapamayız. Bu konseptin altında olu turulan komiteler
var. Oralarda görev yapacak arkada ların bu bölge adına olayı bir bütün olarak
görmenin gayretini göstermeleri gerekti ini dü ünüyorum. De erli hocam bahsetti.
Bir de o konuya atıfta bulunmak istiyorum. u an henüz çok fazla ilgi
gösteremiyoruz. Geçen hafta SO 2. Sanayi Kongresi’ni yaptı. Orada küçük orta
ölçekli i letmelerin nasıl rekabet gücünün arttırılabilece i, Nasıl AB’de var
olabilece i, insan kaynakları teknolojisi, pazar geli imi, tanıtıma yönelik

neler yapabilece i konusunda bilgilendirme platformu yarattık. Gelen
arkada larımız Kongre’de eminim ki çok yararlandılar. Ama burada Hocamın
bahsetti i konu, bugün u anki mevcut sanayimizin rekabet gücüyle, bugünkü
sanayimizin üretti i katma de erle ancak karnımızı doyuruyor oldu udur. Katma
de er dedi imiz, sattı ınız malın içinden hammadde ne ödüyorsanız onları
çıkartın geriye kalan eydir. Peki kim payla acak bunu? Merkezi ve yerel yönetim
olarak devlete vergi vereceksiniz, bankalara vereceksiniz, faizini
ödeyeceksiniz, kiralarınızı ödeyeceksiniz, çalı anlarınıza ücretlerini
ödeyeceksiniz. Sonra da geriye bir ey kalırsa bu da yatırımcının, giri imcinin
olacak. imdi bu katma de er bugün karnımızı doyurur iyi kötü, ama bizi zengin
etmez. E er zengin olmaktan, daha geli mi bir ülke olmaktan söz ediyorsak o
zaman teknolojik düzeyimizi geli tirmemiz lazım. Bugünkü yaptı ımız
uygulamalarla gelecek hedeflerimizi gerçekle tirmemiz fevkalade zordur. Peki ne
var?
te Hocamın bahsetti i bir ara tırma, geli tirme programı var. Türkiye
ilk defa katılıyor buna; toplam 250 milyon Euro da para ödeyecek. Bu para önemli
bir para de il bana göre. Mesele burada ekonomiye yansıyacak, hayatımızı
de i tirecek ürünlerin üretilmesini mümkün kılınacak projeler yapmaktır. Kim
yapacak bu projeyi? Sanayicisiyle, esnafıyla, üniversitesiyle ve
ö rencilerimizle, akademisyenlerimizle biz yapaca ız. Daha da ötesinde bu
projede bir önemli gerçek, bir art daha var. Asgari üç taraf olacaksınız
diyor. Yani bir üniversite, bir sanayi olmanız da yetmiyor. Bir tane de kendi
ülkenizin dı ında bir ortak bulacaksınız. Bu projenin uygulanmasının içine de
katılımcılık girmi .
Çözümler üretme sürecimizi ba latmamız lazım. Konu acak çok ey var ama ben
zamanınızı almak istemiyorum. SO’yu bu platformda hem odamızın de erli üyesi
hem de bu bölgenin de erli bir sanayicisi Hülya Gedik Sadıklar arkada ım temsil
edecek. Eminim ki hem bu bölge sanayicisi olarak, hem SO’nun bir üyesi olarak
hem aramızdaki ili kileri ve koordinasyonu sa layacak hem de önemli katkılarda
bulunacaktır.
Ben tekrar Sayın Ba kanıma, De erli Hocama, Sabancı Üniversitemize ve bu projeye
gönülden inanarak destek veren tüm taraflara te ekkür ediyorum. Hayırlı olmasını
diliyorum.
Hulusi entürk
SO Meclis Ba kanı Hüsamettin Kavi Bey’e te ekkür ediyoruz. Ve imdi
Kurulu üyemiz Sayın Bülent Barlak Bey’i mikrofona davet ediyorum.

TO Yönetim

Bülent Barlak
TO Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Milletvekillerim, Sayın Ba kanlar, de erli delegeler, hepinizi TO adına
selamlıyorum. Çok güzel bir ba langıç. Bu platformlara hepimizin ihtiyacı var.
Sayın Ba kanımızın da belirtti i gibi hemen konu masına ba larken artık
belediyeler yol, kanal v.s gibi normal hizmetler, yapması gereken hizmetler
dı ında halkıyla, çevresiyle, bütünle erek yeni faaliyetlere imza atmalıdırlar.
TO da bu zihniyetle yaptı ı faaliyetlerin yanına, Formula 1 ile bölgeye gelmi
ve önemli bir giri im yapmı tır. Bu giri im, esasında Türkiye’nin giri imidir.
TO buradan herhangi bir kazanç, menfaat gibi bir ey beklememektedir. Bu
Türkiye içindir. stanbul içindir, Pendik ve bölgesi için de zannedersem önemli
katkıda bulunacaktır. Bu önemli projede biz de hepinizin deste ini bekliyoruz.
Proje ve i birli i gerçekten di er konu macıların da belirtti i gibi, ülkemizde
eksik oldu umuz bir konu. Bu i i iyi beceremiyoruz, ortak projeler
geli tiremiyoruz ve bunların da ilerde ba lasak bile takiplerini iyi
yapamıyoruz. Ama bu tür giri imlerle bunları a aca ımıza inanıyorum. Bilhassa
Sayın Kavi’nin ve Sayın Göymen’in de bahsetti i gibi AB ile ilgili giri imlerde
bahsedilen ortak projelere mutlaka bir yapı, in aat, para projesi olarak da
bakmamak lazım. Burada önemli olan, AB’nin dünya ile ve di er ülkelerle yaptı ı
yarı ın kendi insanı için fayda sa lamasıdır. Avrupa’da birey her eyden
önemlidir. nsan AB’nin en önemli varlı ıdır. Bu varlık daha iyi ya amalı, daha

iyi artlarda ya amını sürdürmelidir. Türk insanı da buna layıktır.
Yarataca ımız projelerde ve yapaca ımız i birli inde di er ülkelerle istenen en
önemli özelliklerden bir tanesi de bu yaratıcılı ın, bu projenin Pendik’te
uygulanabilece i gibi, bu proje yarın Portekiz’de, Polonya’da, Bulgaristan’da da
bütün insanlar için uygulanabilme özelli idir. Bunu öne çıkartan en önemli
özelli i de bu. Yani topyekün insanı de erlendiren, projeyle verimlili i ve
üretimi önemseyen bir yakla ımı benimsemeliyiz; yani sadece projenin yapısal
kısmına odaklanmamamız gerekti inin altını çizmek istiyorum. Bu dü ünceyle
Pendik ve çevresine getirece imiz çok önemli hizmetler olabilir ve Pendik halkın
ve çevresini yukarılara ta ımı ız. Konu mamı uzatmak istemiyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Bu platformda görevli arkada ların hepsine de ba arılar
diliyorum.
Hulusi

entürk

TO Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Bülent Barlak Bey’e te ekkür ediyor ve
TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Turhan’ı mikrofona davet ediyorum.

imdi

Arzu Turhan
TÜS AD Yönetim Kurulu üyesi
Sayın Ba kan, Sayın Müste arım, De erli Milletvekillerim ve de erli konuklar,
ben TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Tuncay Özilhan’nın yurtdı ında olması
sebebiyle kendisini temsil ediyorum. Bu proje ile yeni tanı tım. Böyle geni
tabanlı bir projeyi hazırlamakta eme i geçen kesimleri kutluyorum. Ayrıca TÜS AD
olarak bizi dahil etti iniz için ba kanım adına te ekkürlerimi iletiyorum.
TÜS AD kendi misyonu ve tecrübesi gere i birtakım platformlarda ve projelerde
çalı malarını devam ettirmektedir. Ve her türlü platforma ve projeye destek
vermektedir. Özellikle AB ile ilgili projelerde çok aktiftir. Bize verilecek
herhangi görevi memnuniyetle yerine getirece imizi beyan etmek isterim. Yönetim
Kurulumun da bunu de erlendirece ini söylemek isterim. Tekrar te ekkür ediyorum.
Hulusi

entürk

TÜS AD Yönetim Kurulu üyesi Arzu Turhan Hanımefendi’ye te ekkür ediyoruz. Ve
imdi SO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hülya Gedik Sadıklar Hanımefendi’yi
mikrofona davet ediyorum.
Hülya Gedik Sadıklar
Sayın Belediye Ba kanım, Sayın Milletvekillerim ve Sayın Meclis Ba kanım.
Bugün ö rendim, çok onurlandım. SO Meclis Ba kanı Sayın Hüsamettin Kavi’nin
bana böyle bir görevi vermesinden gurur duyuyorum. Burada Pendik ilçesinde
sanayici kimli imle bulundu umu zannederken böyle bir görev verildi inden dolayı
onur duyuyorum. Bir Pendikli ve bir payda olarak elimden gelen her türlü
görevde yer alaca ımı bildiriyorum. Böyle bir platform hazırladı ı için Pendik
Belediye Ba kanı’nı tebrik ediyorum, kutluyorum. Te ekkür ederim.
Hulusi

entürk

SO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hülya Gedik Sadıklar Hanımefendi’ye te ekkür
ediyoruz. imdi MÜS AD’tan Sayın ekip Avdagiç Bey’i mikrofona davet ediyorum.
ekip Avdagiç
Sayın Milletvekillerim, Sayın Ba kanlar, Sayın Müste arım, de erli misafirler.
Ben öncelikle Divan Ba kanımızın anons etti i kimli inden ziyade, belki Erol
Bey’den sonra en eski Pendikli sıfatıyla kürsüye çıkmı olmak isterim. u

kar ıdaki ilkokuldan ba layarak kırk senedir burada ya ıyoruz. Burada hayatımızı
geçirdik, tahsilimizi burada bitirdik. Burada ekmek yiyoruz ve burada ya ıyoruz.
Bu gözle bakmak istiyorum. Üç buçuk, dört dakikanızı alaca ım, fazla vaktinizi
almayaca ım. Bu projeyi ortaya koyarken, bence makro olarak una bakmak lazım.
Sayın Ba kanımın da daha evvel bazı konu malarda belirtti i gibi stanbul
ölçe inden bakarak bu hinterlandı bir turizm merkezi mi, bir ticaret merkezi mi,
bir sanayi merkezi mi, bir ula ım merkezi mi ne yapmak istiyoruz. Veya bütün bu
konulardan ne kadar hisse vermek istiyoruz. Bu konuda önce bir resmi ortaya
koymamız lazım. Çünkü stanbul’da 1990’lı senelerin sonunda çok iyi
hatırlıyorum, in aat piyasasından bir arkada ımın verdi i veriydi (Ticaret Odası
Kaynaklı), stanbul’da 1200.000 m2 plaza yapılıyordu. u anda bakın Tekstilkent,
Giykoop, kitelli, Kozyata ı’ndaki plazalar her yer terkedilmi gibi. Bizler bu
tip projelere “buralarda bir eyler oluyor, Erol Bey demin bir harita gösterdi,
gidip urada bir arsa kapayım” mantı ıyla yakla tık. 1.000.000.m2 plaza yaptık,
binlerce i yeri yaptık kitelli’de. Bunların büyük bir kısmı insanların ikinci,
üçüncü i yerleriydi. Hepsi de atıl, müthi bir müsriflik olarak önümüzde
duruyor. Bir küçük örnek verece im size. Burada yerel yönetimlere de biraz
dokundurmak istiyorum. Pendik dört yoldan, TEM Dörtyol kav a ına kadar on buçuk
km. yolda dokuz tane benzin istasyonu vardır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir
ey yoktur. Her benzin istasyonu asgari be yüzbin dolarla, bir milyon dolar
arasındadır. Biz u yolda sadece benzin istasyonları yaparak be on milyon
doları çöpe attık.
te Ali Bayramo lu Bey’in belirtti i, kalkınmada proje
esaslı modeli ortaya koymaktaki öz budur. Yani buralara binalar dikmek, tesisler
yapmak de il, bunların çıktıları nedir, verimi ne olacaktır, toplam katma de eri
ne olacaktır gibi konuları de erlendirmezsek, bunu organize etmezsek, yarın öbür
gün Formula yolumuz da olur, unlarımız da, bunlarımız da olur. Fakat sözünü
etti im binlerce metrekare yerimiz bo dururken biz Pendikli sanayici olarak
yurtdı ından gelen misafirimizi en yakın Suadiye Oteli’nde yatırıyoruz. urada
on odalı bir Pen Otelimiz var. Ba ka otelimiz yok. Bu kadar bu konuda ta ları
biraraya getirmeden, resmin tamamını görmeden gayretin içinde oluyoruz. Yerel
yönetim reformunun konu uldu u bir sırada biraz da küçük bir öz ele tiri
yapaca ım. Yerel yönetimlerin ve kamunun reformundan bahsederken sivil toplum
kurulu larının da çok kısa zamanda müthi bir reform yapması lazım geldi ini
unutmayalım. Yani belli bir süre bu kurumlarda meclis üyesi olarak bulunmu ,
Türkiye’nin en önemli derne inde on sene yönetim kurulu üyeli i ve ba kan
vekilli i yapmı olmak sıfatıyla bunu söylüyorum. Bizim STK’larımızın da sivil
toplum kurulu larımızın, ticaret odalarımızın, sanayi odalarımızın da bu yerel
yönetimlerin merkezi yönetimden talep etti i de i imi çok acilen kendi içinde
yapması lazım. Çünkü aynı sıkıntılar aynı arzu etmedi imiz verimsizlikler
oralarda da var. TO’da hala teknoloji ile ilgili bir tek meslek komitesi
bulamazsınız. Ama hala tiftik, keçi kılı komitesi, yumurtacılar, so ancılar
komitesi vardır. Bu kadarla geçiyorum bunu.
Yine bunu yaparken, u anda hepimiz kalite sistemlerinin içindeyiz. Kalite
sistemlerinde artık sadece demin konu macıların da belirtti i gibi dı mü teri
memnuniyeti geçerli de ildir. Kalite belgelerini devam ettirirken iç mü teri
memnuniyeti üzerinde de durmak gerekiyor, yani tüketiciye memnuniyetini sordu um
kadar kendi i çime de soraca ım. Diyeceim ki, “Buradan memnun musun, ne
istiyorsun, ne arzu ediyorsun. Daha iyi olmak için ne talep ediyorsun”. Yani hem
yukarı hem a a ı do ru bu mekanizmayı çalı tırmak durumunda olmalıyız.
Bu bölgede TSE gibi bir kurulu umuz var. Bilmeyenler lütfen gitsinler ziyaret
etsinler. Herhalde Türkiye’nin en güzel üniversitesini kurabilece imiz kadar
devasa bir tesis, devasa imkanlar, çıktılarına bakıyorum. Bir sanayici olarak
ben bir döküm almakta bile zorlanıyorum. Bunları a mamız lazım. Yine KOSGEB’ten
en ufak bir destek almak için mutlaka bir mü avir firmaya, oradan alaca ım
deste in üçte birini aracılık parası olarak vermek durumundayım. Mminimum
kaynakla maksimum çıktıyı yakalamak konusunda böyle bir gözlükle bakmak lazım bu
projeye. Yine bu toplumda yurtdı ında vergi vericiler, taxpair’lar çok önemli
bir baskı unsurudur. Bu projeye katkı verecek bütün bu katılımcılar en küçük
esnafından en büyük sanayicisine kadar herkes vergi veriyor. Bu verginin çıktısı
olarak da herkes bu projenin yakın takipçisi olmak durumundadır. n allah Sayın

Ba kanımızın ba lattı ı bu giri im halkası büyüyerek belki Ali Bey’in söyledi i
gibi belki stanbul Anadolu Yakasının tamamını de il, ama hiç olmazsa
öngördü ümüz Maltepe ve Tuzla bölgesini de kapsayacak ekilde geni leyerek bu
çevre için verimli bir noktaya gelir. Hepinize saygılar sunuyorum.
Hulusi entürk
MÜS AD’tan Sayın ekip Avdagiç Bey’e te ekkür ediyoruz. Gündemimizin be inci
maddesine geçiyorum. De erli katılımcılar gündemimizin bu maddesinde Yürütme
Kurulu ve Komisyonların seçimini yapaca ız. Yürütme Kurulumuz meclis adına
çalı maların sevk ve idaresinden sorumlu olacak, komisyonlar da kendilerine
çizilen çerçevede çalı malarını yürüterek meclisimize bilgi sunacaklar. Yürütme
Kurulu ile ilgili olarak benim önümde bir teklif var okuyor ve ilaveler varsa
ilaveleri almak istiyorum.
Pendik Yerel Kalkınma Meclisi Yürütme Kuruluna; Pendik Belediye Ba kanı Sayın
Erol Kaya, bölgemiz milletvekili Sayın Mehmet Sekmen, bölgemiz milletvekili
Sayın Muharrem Karslı, Sabancı Üniversitesini temsilen Sayın Korel Göymen,
i adamlarını temsilen Sayın Hüsamettin Kavi, Sayın ekip Avdagiç ve Pendik
Belediyesinden Ba kan Yardımcısı Mustafa Taner Kısa Bey. Bu isimlere ilave
edilmek istenen isimler varsa taleplerinizi alalım lütfen.
Hüsamettin Kavi
Benim yerime odamızın üyesi sayın Hülya Gedik Sadıklar Hanımefendiyi öneriyorum.
Hulusi

entürk

Peki. Sayın Hüsamettin Kavi yerine SO’dan sayın Hülya Gedik Sadıklar
Hanımefendiyi yürütme kuruluna yazıyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul
edilmi tir. Hayırlı olsun efendim.
Proje kapsamında size da ıtılan kitapçıkta görüldü ü gibi yedi adet komisyonumuz
öngörülmektedir. Fakat ilerleyen zamanlarda bu komisyonların sayılarının
arttırılması, birle tirilmesi mümkün olabilecektir. Ben burada mevcut
komisyonları ve önerilen isimleri okuyarak oylarınıza sunmak istiyorum.
E itim komisyonu, sayın Atilla pek, Sayın erafettin Ta tan ve Sayın Kenan
Ço kun. Koordinasyon komisyonu, yani merkezi idare, yerel yönetimler ve i
dünyası arasında koordinasyonu sa lamak ile ilgili olarak komisyona, bölge
milletvekili Sayın Mehmet Sekmen, TOBB ikinci ba kanı Sayın Halim Mete, Pendik
Belediyesi Ba kan Yardımcısı Sayın Taner Kısa. Dı ticaret Komisyonuna,
MÜS AD’tan Sayın ekip Avdagiç, bölgemiz milletvekili Sayın Muharrem Karslı ve
Yusuf ahin. AB komisyonuna, Sabancı Üniversitesi Ö retim Üyesi Sayın Korel
Göymen ve bölgemizden Ediz Akgül, Yılmaz Güleç. Esnaf komisyonuna, bölgemiz
esnaflarından Sayın Mahmut Güçlü, Sayın Sami Bayram, Sayın Ekrem Ba türk. KOB
komisyonuna, Sayın Davut Çakır, Sayın Osman Danı , Sayın Bahri Akbulut, Sayın
Ethem Aksoy, Sanayi ve Ticaret komisyonumuza, Sayın Hüsamettin Kavi, Hayrullah
Hasdemir ve Nurettin Be inci beyi öneriyoruz. tiraz veya ilave var mı.
Hüsamettin Kavi
Benim yerime odamızın üyesi sayın Hülya Gedik Sadıklar Hanımefendiyi öneriyorum.
Hulusi

entürk

Sayın Hüsamettin Kavi yerine SO’dan Sayın Hülya Gedik Sadıklar Hanımefendiyi
yazıyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul edilmi tir. Hayırlı Olsun.
Kapanı konu masını yapmak üzere Belediye Ba kanımız Sayın Erol Kaya’yı
mikrofona davet ediyorum.
Erol Kaya

De erli Milletvekillerim, kıymetli sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri,
kıymetli müste arım, Pendik’imizin de erli insanları, hanımefendiler ve
beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle bugünkü çalı maya yaptı ınız katkılardan dolayı meslek örgütlerimize,
milletvekillerimize, müste arımıza ve tüm katılımcılarımıza te ekkür ediyorum.
Türkiye’de farklı insanların, farklı dü ünce gruplarının, hatta çatı macı
grupların biraraya getirilip ortak proje üretilmesi çok yeni olan bir çalı ma.
Ancak bunun geçmi te bazı sonuçlarını aldı ımız için çok ciddi anlamda ümitvar
oldu umu ifade etmek istiyorum. Bundan yakla ık dört yıl önce 1999 yılının son
ayında Anadolu Yakasındaki 22 belediye ba kanı biraraya geldik. Farklı siyasi
partilerden insanlardık. Kimimiz ilçe ba kanı, kimimiz belde ba kanıydık. Bu
bölgenin veya kendi ilçelerimizin problemlerini oturduk tartı tık. 35’e yakın
rapor yayınlandı. mar ile ilgili, çarpık yapıla ma ile ilgili, hazine
arazileriyle ilgili, 2b alanlarıyla ilgili çalı malar yaptık.
Bir anımı anlatmak istiyorum. 2b alanları belde belediye ba kanlarımızın önemli
bir problemidir, özellikle bu bölgedeki beldelerimizin. Bu meseleyi ve
çalı mamızı ilgili bakana sundu umuzda, bakan bize müste arını ça ırarak, “ne
demek bu 2b alanları” demi ti.
Böyle süreçten geçiyoruz. Bildi imiz veya bilmedi imiz bir sürü konu var.
stanbul’un sporla ilgili, ula ımla ilgili, olimpiyatla ilgili pekçok konuda
35’e yakın rapor yayınlandı. Bu raporlardan istifade edenler oldu. Veya Belki
bölgemizde kültürel mirasımızla ilgili yapılacaklara çözümlerle ilgili noktalar
oldu. Ama sonuçta enteresan bir ey oldu. Farklı siyasi partilerden olsa bile 22
yerel yönetici biraraya gelip ortak projeler üretebilmenin veya sıkıntıları
birlikte payla manın mutlulu unu ya adık. Siyasal gerilim bölgemizde çok ciddi
oranda azalmı tır. Yani hangi partiden olursa olsun stanbul Anadolu Yakasındaki
bir belediye ba kanının aleyhinde bir ba kası konu sa ben inanırım ki orada
benim bir temsilcim vardır. Veya onun burada bir temsilcisi vardır. Biz bunu
siyasi anlamda ya adık ve gördük. imdi yerel ölçekte Türkiye’de yerel
yönetimler ile ilgili kamu reformu çalı ması ve akabinde de yerel yönetimler
reform çalı ması yapılıyor. Türkiye’de 1960’lı yıllardan bugüne gerek siyasi
ortak akıl, bürokratik ortak akıl ve sivil toplum örgütlerimizin ortaya koydu u
Kamunun Yeniden Yapılanması tartı ıldı.1962’deki Mehtap projesi ile ba layan
süreç bize mutlaka merkezi idarelerle yerel yönetimler arasındaki dengenin
de i mesi gerekti ini, merkezi küçülterek, etkin ve daha zengin bir ekilde
konu landırılması, yerelin ise alan olarak geni letilmesinin gereklili ini
gösterdi. imdi bu tartı ma geni letilmi olarak sürdürülüyor.
Tartı ılan projenin içerisinde bir cümle var. Belediyelerin yerel ekonomi ve
ticaretin geli iminden sorumlu olmasıyla ilgili bir cümle. Sadece bir cümle.
te o cümle ile ilgili neler yapılabilirli ini bugün konu uyoruz. Ve inanıyorum
ki e er biz platformda ba arılı olabilirsek, Türkiye’deki 3215 belediye
ba kanımızın 50 küsur milyon insana hizmet getirdi i ilçelerinde ekonomik
sorumluluklarla ilgili yapabileceklerinin hesabını da onlara takdim etmi
olaca ız. Veya seçimlerde bir belediye ba kanına bundan böyle yolun, suyun,
kanalın,imar planlarının yanında bu ehrin diyelim ki A ilçesinin 500 milyon
dolar olan yıllık üretimine sayın ba kan ne kadar ilave yapacaksınız sorusunu
soraca ız. Veya 500 milyon dolar üretimimizin 400 milyon dolara inmesinin
hesabını da bence belediye ba kanından sormalıyız. Yani artık i i farklı
noktalara ta ımanın çalı malarının bir ba langıç noktasıdır bu Platform. Ben
ba arılı olaca ını umut ediyorum.
Yerel seçimlere gitti imiz bir atmosferde akla bir soru gelebilir. Buna da
samimi olarak cevap vermek lazım. Efendim seçimden sonra bu çalı ma ne olabilir.
Bakınız 1999 seçimini ya adık ve bir yıl sonra biraraya gelebildik. Çünkü yeni
bir yapı, yeni bir kadro, farklı bakı ve bu insanların tekrar bir proje
noktasında biraraya gelmesi bir yıl sürdü. Bugün yeni bir döneme girerken daha
dönemin ba ında hazırlıklı ve donanımlı olarak giriyoruz. Ve inanıyorum ki bu
komisyonlarımız konuya samimi olarak yakla ırlar ve üzerlerine dü eni yaparlarsa

sadece ilçemizin de il, bölgemizdeki tüm i letmelerimizin ciddi anlamda
kazanımları olacaktır. Ufkumuz geni leyecek, dayanı mamız artacaktır. Birçok
ihtiyacımızın kendi bölgemizde üretildi inden haberimiz yok veya yurtdı ına
yapabilece imiz ihracatlarımız noktasında neleri yapabilece imizi bilemiyoruz.
Artık bu ülke, ba bakanlarla yurtdı ına giden i adamları yerine belediye
ba kanlarıyla yurtdı ına giden bir yapıya gitmek zorundadır.
Bu giri imin hayırlı olaca ı temennisiyle hepinize tekrar saygılar sunuyorum.
Ho geldiniz diyorum. Te ekkür ediyorum.
Hulusi

entürk

De erli arkada lar meclisimizi kapatmadan önce bir bilgi vermek istiyorum.
Meclisimizin ikinci toplantısıyla ilgili günü ve yeri yürütme kurulumuz
kararla tıracaktır. Ve sizlere bildirecektir. Katılımınız için hepinize te ekkür
ediyoruz.
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