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MEDYA KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNİN DİKKATİNE… 

 
ESİAD Basın Bülteni / No: 273 
(6 Temmuz 2012) 
 
ESİAD BAŞKANI BÜLENT AKGERMAN: 

 
“ALSANCAK STADININ YERİNE YENİ BİR AVM YAPMAK DEĞİL, KENTE 
NEFES ALDIRACAK  YEŞİL ALAN  KAZANDIRMAK HEDEF OLMALI…” 
 
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akgerman, son 
günlerde tartışma konusu olan 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun” ile İzmir Limanına ve Alsancak Stadyumunun yerine Alışveriş Merkezi 
yapılması konusuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli Medya Kuruluşları aracılığıyla 
kamuoyuna saygıyla sunar :  
 
“Ülkemizde birçok kentin gerçekten büyük ihtiyacı olan kentsel dönüşümün altyapısını hazırlayan 
6306 sayılı kanunun sadece afet riskinden yola çıkarak yasalaştırılması bir talihsizlik olmakla 
beraber, uygulamada hızı artıracak olması olumlu görülmesi gereken bir husustur. Kanun yerel 
düzeyde toplumsal uzlaşma sağlanabildiği, yerel yönetimlerle işbirliği yapılabildiği ve hepsinden 
önemlisi önceden ortaya konulacak “uygulama ilkeleri”ne bağlı şekilde uygulandığı takdirde, 
şehirlerimizin çehresini olumlu yönde değiştirebilecektir. Eksikliği hissedilen ve ortaya açıkça 
konulması gereken uygulama ilkelerinin çoğu, ne gariptir ki, kanunun 9. maddesinde devreden 
çıkarmaya çalıştığı diğer bazı kanunların amacıdır. Örneğin Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma 
Kanunu ya da Kıyı Kanunu’nun amaçları kentsel dönüşüm uğruna hiçe mi sayılacaktır? 6306 sayılı 
Kanunun istismara açık bu yönü, mutlaka “ekonomik, sosyal, doğal ve kültürel varlıkların 
korunup daha da geliştirilmesi” ilkesiyle dengelenmelidir. Ayrıca, Kanunun 6. maddesinin 9. 
fıkrası uyarınca getirilen “yürütmeyi durdurma”nın engellenmesi de Hukuk Devleti ilkeleri 
açısından gözden geçirilmesi gereken bir noktadır. 
 
Alsancak stadının yıkılarak yerini başka bir şekilde değerlendirmek, üzerinde konuşulabilecek bir 
öneridir. Ancak, yeşil alan fakiri olan, EXPO 2015 ve 2020 adaylıklarında kendine “sağlık” 
temasını seçen İzmir’de, stadın yerine yeni binalar yapmak en son düşünülmesi gereken şeydir. 
İzmir’e ve İzmirli’ye yakışan, konuyu öncelikle “çevre ve sürdürülebilirlik” açısından ele almaktır.  
Çocuklarımıza sağlıklı ve yaşanabilir kentler bırakmak ana hedefimiz olmalıdır. Bu nedenle söz 
konusu bölgenin, adı ve niteliği İzmir’de yaşayan hemşehrilerimize sorularak belirlenecek bir yeşil 
alan sahasına dönüştürülmesi daha uygun olacaktır. 
 
Alsancak Limanı’na AVM konusunu da yine benzer şekilde düşünerek ele almak gerekiyor. 
Şimdiki haliyle bile sıkışıklığı had safhada olan ve “Preslenmiş Kent” izlenimini veren bölgede, 
üstelik kıyıda yeni binalar yapma yerine, çok isteniyorsa sadece turistler için küçük gümrük dışı 
mağazalara izin verilmesi çok daha uygun olacaktır.” 
 


