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Değerli konuklar, sayın milletvekillerimiz, basınımız, sayın rektörümüz, sayın hocamız ve 

yabancı konuğumuz ve odalarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, İzmir Akdeniz 

Akademisi’nin danışma kurulu üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en derin saygılarımı sunmak 

istiyorum. 

Biraz önce İlhan TEKELİ hocamız da bahsetti, İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde 

Akademiyi kuruyoruz, ama bizim hedefimiz 11 sivil toplum örgütü ağırlıklı olarak, İzmir’in tüm 

örgütlerini harekete geçirerek İzmir için çalışma, İzmir için üretmek, birlikte karar vermek ve bir 

demokrasi örneği, yerel demokrasi örneği vermek; ve katılımcılığı, katılımcı bir yönetim anlayışını, 

yönetişim anlayışını yaygınlaştırmak ve buradan, İzmir’den, ülkemizin en çağdaş en aydınlık 

kentinden tüm ülkemize bir katılım, demokrasi anlayışına bir ivme kazandırmak üzere bir görevi 

hem Belediyemiz hem de tüm kentin akilleri ve İzmirli hemşerilerimizle birlikte sürdürmek 

istiyoruz. Hocamın da belirttiği gibi 2009 yılında başlayan Kültür Sanat Forumu’ndan, Tasarım 

Forumu’na, oradan kıyı projelerinin tasarlanmasına, şimdi tarihi, tarihi projemizin çalışmalarına 

hep birlikte ve İzmirliler ile birlikte konunu uzmanları ile birlikte yürümek niyetindeyiz. Biraz önce 

basınımızın bazı soruları kenttin tarih ilgili çalışmaları ve eko sistem ile ilgili çalışmalarımızı ilk 

etapta konu olarak belirledik bu çalışmalar bir taraftan devam ediyor devam edecek, daha da 

geliştireceğiz. 

Tabi bildiğiniz gibi bu kentin çevre yatırımlarıyla, çevreyi, havayı, suyu, toprağı koruyarak 

ilerleyebilmek, kalkınmak, üretmek; ama korumak üzerine bir yol haritası belirleyerek yoluna 

devam etmek istiyor, bunun içinde çevre ve altyapı yatırımlarımızı hemen hemen büyük oranda, 

%90’ı aşan oranda bitirdik ve İzmir’i önce Akdeniz’e sonra dünyaya sunmak için ev ödevlerimizi 

hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. 

Tabi çok kullanılan bir deyim, “sürdürülebilir yaşamı”, “sürdürülebilir kalkınmayı” hiç göz 

ardı etmeden bu çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kentimiz son derece huzurlu bir kent ve 

giderek büyüyen bir kentimiz var. Ekonomik gücü hep artıyor. 2004 yılında göreve geldikten sonra 

bütün rakamlar benim bu ekonomik büyümedeki iddiamı ispatlıyor. Şimdi bu konuya girecek 

değilim...  

Bildiğiniz gibi EXPO 2020’ye yürüyoruz. EXPO 2020’de bütün kent, 2020 tarihinde 

EXPO’nun Türkiye’de yapılmasını İzmir’in hedeflerinden birisi olan, hem hizmet sektöründe hem 

turizm sektöründe çeşitlenerek büyümesini sağlayacak bir peak noktası, bu büyümenin şöleni 

olacak bir etkinlik olarak düşünüyoruz. 

Biz Akdeniz’in lider kentlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Biraz sonra vereceğimiz 

konferansta Akdeniz’in tarihteki yerini İlhan TEKELİ hocamız anlatacak. Biz tekrar İzmir’i 

Avrupa’yla, yönümüzü batıya doğru dönerek Akdeniz’e dönerek; yani ileriye çağdaşlığa dönerek, 

aydınlığa dönerek kentimizi konumlandırmak istiyoruz. Tabi ki bizim bütün komşularımızla 

ilişkimiz olacak, bütün komşularımızla aynı yolda yürüyeceğiz ama, yollarımızı belirttiğim gibi 

çağdaş medeniyet düzeyinde Avrupa’ya yönelik olarak yürüyeceğiz. 



Bu Akademi, -umuyorum bizim de dileğimiz giderek bir sivil inisiyatif olur- ama biz bunu 

başlattık bütün çalışmaları sürdüreceğiz. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’mizin girişindeki 

tarihi bina şu anda Akdeniz Akademisi olarak görev yapıyor. Daha sonra restore edeceğimiz bir 

tarihi mekanda konuşlandıracağız ve imkanlarını daha da arttıracağız. Ben, hep birlikte olursak, 

dayanışma içinde olursak, hepimiz elimizi taşın altına koyarsak, hepimiz İzmir için bir şeyler 

üretirsek mutlaka ve mutlaka başaracağımıza inanıyorum. 

Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve “Kentine İz Bırak” sloganıyla hem 

sosyal medyada hem odalarımızla, meslek odalarımızla, 10 yıllık stratejik planımızı, 

belediyelerimize, yerel yönetimlerimize, muhtarlarımıza yazılar yazarak, onların görüşlerini alarak 

tüm İzmirli hemşerilerimizle birlikte 10 yıllık stratejik planımızı yapmaya çalışıyoruz. Ekim sonuna 

kadar müracaatları bekliyoruz. Şu anda büyük oranda, epeyce bir katılım var ve stratejik planımızı 

güzel kentimize 10 yıl istikamet verecek olan planı, projelerimizi yine katılımcı bir anlayışla 

yapma, tartışma, taslağını çıkartıp tekrar partnerlerimize sunma bakımından çalışmalarımızı 

sürdüreceğiz.  

Katılımınız için son derece mutlu oldum ve sizlere, hepinize teşekkür ederim ve Lucien Bey’e 

de ayrıca bu açılışta bir konuşma yapacağı için ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara 

saygılar sunuyorum. Başarmak, kentimizi daha da ileriye, bir dünya kenti hedefine, sürdürülebilir 

bir anlayışla taşımak hedefiyle hepiniz en derin saygılarımı sunuyorum. 

 


