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Kentliler için Kentsel Vizyon
Kentsel dönüşümün kamuoyunda tam olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla
düzenlenen “Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Nef Yönetim Kurulu
Üyesi Erden Timur, kentsel dönüşümün toplumların gelişimini sağlayacak
biçimde nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini anlattı.
Kamudan ve özel sektörden, üniversitelerden konuşmacıların katıldığı ve Nef’in inovasyon
sponsorluğunu üstlendiği “I. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Nef Yönetim
Kurulu Üyesi Erden Timur; “2014 Yılında Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünün Kentsel
Dönüşüm Planları” konulu oturumda, tüm katılımcıların ilgiyle izlediği bir sunum
gerçekleştirdi. Erden Timur’un kentsel dönüşümün toplumların gelişimi için nasıl yapılması
gerektiği ve dünyada gerçekleştirilen başarılı süreçlerin ülkemize ne şekilde taşınabileceğine
ilişkin açıklamaları büyük beğeni topladı.
NEF Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, kentsel dönüşümün sadece İstanbul üzerinden
konuşulamayacağını, tüm iller için ayrıca ele alınması gerektiğini vurguladı. Kamu, özel ve
sivil sektörlerin işbirliği ile çalışmalarının ülkemizdeki kentsel dönüşüm sürecinde kentlerin
sağladığı faydayı artıracağını belirtti. Kentsel Strateji Şirketi Kurucu Ortağı A. Faruk Göksu ile
beraber hayata geçirilen Kentsel Vizyon Platformu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile
yürütülen 81 Kent 81 Vizyon projesi kapsamında Türkiye’nin tüm illeri için kent vizyon
planları hazırladıklarını belirtti.

Çözümler yaratan bir platform
81 Kent 81 Vizyon Platformu’nun dünya standartlarındaki çalışmalarını Edirne örneği
üzerinden anlatan Erden Timur; “Kentlerin vizyonlarını ve stratejilerini belirleyecek master
planlar ile kentlerin kendi karakterlerinden yola çıkılarak hazırlanan özel ‘’tasarım rehberleri
oluşturuyoruz” dedi. Sadece kentlerin değil, mahallelerin de değişimine kılavuzluk edecek
‘Mahalle Rehberleri’ ile de kaldırım taşından sokak lambasına kadar düşünülmüş mahalleler
için çalıştıklarını belirten Erden Timur, Kentsel Vizyon Platformu ile kentlilerin istekleri ve
değerleri doğrultusunda çözümler ürettiklerini dile getirdi.
Anadolu’da yüksek katlara gerek yok
81 Kent 81 Vizyon projesi kapsamında, 80 Kentte çalışmaların sonuna geldiklerini son olarak
İstanbul’daki çalışmaların gerçekleştirileceğinden bahseden Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden
Timur, Anadolu kentlerinin geniş yüz ölçümlerine sahip olduğunu, bu nedenle Anadolu’da
yüksek katlı yapılara gerek duyulmadığını söyledi. Sözlerine “Kentsel dönüşümün çevresel
boyutunun yanında sosyolojik boyutunu da anlamak ve incelemek gerekiyor” şeklinde devam
eden Erden Timur “Nef olarak amacımız; kentleri ve kentlileri düşünen bir bilincin
oluşmasına katkıda bulunmak. Bu kapsamda oluşturduğumuz Kentsel Vizyon Platformu ile
birlikte kente ve kentlilere değer katacak, içinde yaşayanlara mutluluk verecek yaşam alanları
tasarlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

