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Sayın Başkan,
Saygıdeğer Delegeler,
1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansından 20 yıl sonra, Üçüncü
Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı’nda
bulunmaktan onur duyuyor ve Habitat II’ye ev sahipliği yapan dönemin İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın, Konferansın başarılı ve verimli geçmesi yönündeki iyi dilek mesajını
iletmekten mutluluk duyuyorum.
Öncelikle ev sahipliklerinden ötürü Ekvator Hükümetine, Konferans Genel Sekreteri
ve Büroya teşekkür etmek isterim.
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Saygıdeğer Delegeler,

Habitat II Konferansı ve İstanbul Deklarasyonu tüm dünyada son 20 yıldır kentleşme
ve sürdürülebilir kalkınma konularına ışık tutan bir yol haritası olmuştur.
Habitat II’ye ev sahipliği yapan Türkiye’de bu süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi
kentleşme politikasında da önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de 2000’li yıllardan sonra en önemli gündem maddesi yaşanabilir, afete
dayanıklı yerleşimleri inşa etmek olmuştur.

Kentleşme sorunlarının çözümünde; ekonomi ve mekânsal politikaların
bütünleştirilmesi önem arz etmektedir. Kentlerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi ise,
altyapısı ve sosyal donatıları yeterli yeşil yaşanabilir kentlerin oluşturulmasına
bağlıdır.
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Saygıdeğer Delegeler,
Habitat III Konferansında görüşülecek olan “Yeni Kentsel Gündem”, sürdürülebilir
kentleşme ve konuta yönelik küresel taahhütlerin devamlılığını teminat altına
almaktadır.
Bu noktada öncelikli gündem maddelerimiz arasında özellikle dar gelirlilerin konut
ihtiyacına çözüm üretilmesi bulunmaktadır.
Türkiye Yeni Kentsel Gündemin ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temel
prensibi olan kapsayıcılık yaklaşımını, konut, yoksulluk, sosyal politika, insani
yardım, afetler ve mülteciler kapsamında son 15 yılda inşa etmeye başlamıştır.
Türkiye, hızlı göç sonucu karşı karşıya kaldığı gece kondu sorununu 20 yılda%1’in
altına düşürmüştür. Ülkemiz dar gelirliler ve yoksul kesimleri koruyan tedbirler
alarak, ucuz konut, ücretsiz sağlık, eğitim ve girişimciliği destekleyen istihdam
politikaları izlemektedir.
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Uluslararası düzeyde, bu yaklaşımı sınırlarının çok ötesine de taşıyarak, milyonlarca
ihtiyaç sahibine kucak açmış, kalkınma yardımlarında lider donör ülke konumuna
gelmiştir.
Suriye’deki savaş nedeniyle ortaya çıkan krizde Türkiye üzerine düşenin çok daha
fazlasını yerine getirirken, maalesef uluslararası toplum Suriye’deki savaşın sebep
olduğu trajediye kayıtsız kalmaktadır. Türkiye, bugün dünyanın en çok mülteci
barındıran ülkesi konumundadır. Türkiye açık kapı politikası ile yaklaşık 3 milyon
Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı faturalı harcama 13 milyar doları geçmiştir.
Bunun yanında STK’larımız, belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız da aynı miktarda
harcama yapmışlardır. Türkiye toplam 25 milyar doları aşan bir harcama yaparken
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum taahhütlerini yerine
getirmekte başarısız olmuşlardır.
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Avrupa Birliği UNICEF’e 178 milyon Avro göndermiş, Uluslararası toplum ise
sadece 512 milyon dolar yardım yapmıştır. Uluslararası toplum artık bu sorumluluğu
üstlenmelidir. Türkiye bu konuda yalnız bırakılmamalıdır. Bu nedenle açılış
toplantısında mülteci sorununa değinen tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum.
Bu noktada Yeni Kentsel Gündemin, İstanbul’da bu yıl düzenlenen Dünya İnsani
Zirvesi’ne değinmesi ve mültecileri misafir eden kentlere yönelik, uluslararası
işbirliğinin desteklenmesine yönelik çağrısını anlamlı bulmaktayız.
Değerli Delegeler,
Yeni Kentsel Gündemde belirlenen ortak vizyon doğrultusunda, güvenli şehirlerin
oluşturulması için artan terörden kaynaklanan tehditlere karşı tedbir alınması çağrısı
da büyük önem arz etmektedir. Kentsel Gündemin özellikle son dönemde artan
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güvenlik sıkıntıları ve düzenin tesisine yönelik tedbirler alınmasına dair beyanına
önem veriyoruz.
Seçkin Delegeler,
Habitat Konferansları ve Sonuç Belgeleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin
ve Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçirilmesinde kentleri temel aktör konumuna
getirecektir. 2020 için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26.
Taraflar Konferansı’na ev sahipliği adaylığımızı açıkladık. Bu konuda desteklerinizi
bekliyoruz.
Yeni Kentsel Gündemin afete ve iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesi yüksek,
dirençli yerleşimler oluşturulması ile afet sonrası müdahale yerine, afet öncesi
risklerin belirlenerek tedbirlerin alınması yönündeki çağrıları, konunun Sendai
Çerçevesi ile uyumlaştırılmasında bizlere önemli bir yol haritası sunmaktadır.
Saygıdeğer Delegeler,
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Yeni Kentsel Gündemin başarısında, iyi yönetişim, kurumsal kapasitelerin ve yasal alt
yapının geliştirilmesi belirleyici olacaktır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
içinde yer alan güvenli ve dayanıklı şehirleri inşa etme hedefinin gerçekleştirilmesi
Yeni Kentsel Gündemin en önemli taahhüdüdür.
Türkiye 2011 yılında doğa dostu yeşil kentler ve yerel kalkınmayı sağlamak üzere
2023 yılına kadar yeni bir vizyon belirlemiştir. Bu vizyonun yeni kentsel gündemde de
yer bulmasından mutluluk duymaktayız.
Sayın Başkan,
Saygıdeğer Delegeler,
Habitat II “yaşanabilirlik, aktif katılımcılık, sahiplenme, açıklık ve şeffaflık” gibi
kavramların hayata geçirilebilmesi için çok aktörlü bir “yönetişimi” öngörmüştü.
KİTO Deklarasyonu ve Yeni Kentsel Gündemin hazırlık sürecinin de benzer bir
yaklaşımla gerçekleşmesi son derece sevindiricidir. Bu yaklaşımın uygulama, gözden
geçirme ve izleme süreçlerinde de devam etmesini temenni ediyoruz.
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Sözlerime son verirken, Yeni Kentsel Gündemin hayata geçirilmesinde, etkin
koordinasyon, işbirliği ve ortaklıkların sadece ulusal ve yerel düzeyde değil,
uluslararası düzeyde de gerçekleştirilmesinin önemli olduğu gerçeğini yineleyerek,
geleceğin şehirleri için bu çabanın verimli ve etkin işbirliklerine zemin hazırlamasını
diliyorum.
Teşekkür ederim.
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