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AÇILIŞ	KONUŞMASI:	
KENTSEL	TASARIM	POLİTİKALARI	ve	KENTSEL	TASARIM	STRATEJİLERİ	

ÜZERİNE	DÜŞÜNCELER	
Konuşma-Prof.Dr.	Mehmet	Çubuk	

																																												
	Sayın	Rektör,	Sn.	Dekan,	Sn.	Bölüm	Başkanı,	Bölümün	değerli	öğretim	Elemanları,	değerli	
misafirler	ve	sevgili	öğrenciler,	Hepinizi	gönülden	selamlayarak	sözlerime	başlıyorum.	
Bugün	burada,	DGSA-MSÜ-MSGSÜ	çatısı	 altında	 -	 ilkini	 yarım	asra	yaklaşan	 zaman	önce-		
bu	Bölümde	oluşmasına	öncülük	ettiğim	“Tartışma	Platformları”ndan	birisi	olarak	düzen-
lenen	“Kentsel	Tasarım	ve	Uygulamalar	Sempozyumu”	nun	26.çalışma	programı	başlamış	
bulunuyor.	 Sempozyum	 çalışmalarının	 başarılı	 geçmesi,	 verimli,	 yararlı	 sonuçlar	 getirme-
sini	içtenlikle	diliyorum.		
Doğrusu,	Sempozyumun	ilk	yapıldığı	günün	heyecanını	yaşıyorum.	
Sempozyum,	geçmiş	yıllarda	olanaklar	ölçüsünde	–istisnai	durumlar	dışında-	aynı	dönemde	
düzenlenerek,	 kentsel	 tasarım	 disiplini	 ile	 ilgilenenler,	 ilgi	 duyanlar,	 ilgili	 kurumlar	 ve	
oluşumlar	için	bir	buluşma	fırsatı	vermiş	ve	yeni	gelişmelerin	ortaya	konmasına	zemin	oluş-
turmuştur.		
Bilinmesi	 gereken	 şudur	 ki;	 bu	 uzun	 soluklu	 tartışma	 platformu	 aslında,	 kentsel	 tasarım	
disiplin	alanında,	ilk	günden	itibaren	desteklerini	esirgemeyen,	çeşitli	yerlerden	gelen	yerli	
yabancı	 değerli	 katılımcılarıyla	 aynı	 zamanda	 bir	 “entelektüel	 çevre”	 oluşmuştur.	 Bu	
oluşumu	 ben,	 son	 on	 beş	 yılı	 aşan	 zamandır	 her	 yerde,	 her	 fırsatta	 dile	 getiriyorum.	 Bu		
“ortak	çaba”nın,	ülkemizde	Kentsel	Tasarım	disiplininin	 resmi	olarak	 tanınması	ve	kavra-
mın	yayılmasında,	meşruiyet	kazanmasında,	mütevazı	bir	rol	oynadığını	düşünüyorum.		
Aslında	 Kentsel	 Tasarım	 ve	 Uygulamalar	 Sempozyumu,1975’li	 yıllarda	 DGSA	 bünyesinde	
mimarlık	eğitimi	içinde	başlattığımız	“Kent	Tasarımı	Uzmanlık	Eğitimi”	hareketinin	devam-
lılığında	 1990’lı	 yıllarda	 gerçekleşmiştir.	 Oluşumunda	 kabul	 ettiğimiz	 esas	 hedeflerden	
birisi	de,	Bölümde	yürütülen	Kentsel	Tasarım	Y.Lisans	Eğitimine	destek	sağlamak	olmuştur.		
Bu	 nedenle	 de	 koşulların	 el	 verdiği	 ölçüde,	 o	 dönem	 bu	 alanda	 Türkçe	 başvuru	 kaynağı	
kıtlığı	 düşünülerek,	 tüm	 zorluklar	 aşılarak,	 Sempozyum	sonuçları	 yayınlanmış	 ve	hizmete	
sunulmuştur.	 Böylece	 zengin	 bir	 birikim	 olarak	 bu	 alana	 ilişkin	 önemli	 bir	 yazılı	 kaynak	
ortaya	konmuştur.		
Sempozyum	çalışmaları	sonuçları	kaynak	olarak,	öncelikle	bölüm	genelinde	paylaşılmıştır.	
Yayınlanarak	 da	 ilgilenen	 herkesin	 yararlanmasına	 sunulmuştur.	 Bu	 önemli	 birikimler	 ve	
deneyimler	ayrıca	başka	oluşumlara	da	zemin	hazırlamıştır.		
Üniversitemiz	çatısı	altında	kurulan,	kuşkusuz	arkasında	bu	platformun	referansını	taşıyan	
Rektörlüğe	 bağlı	 Kentsel	 Tasarım	 Araştırmaları	 Merkezi	 (KENTTAM)	 örnek	 gösterilebilir.	



	

Yeri	gelmişken	ifade	edeyim	ki;	kuruluşunu	önemsediğim,	çalışmalarını	izlediğim	KENTTAM	
ile	yapılacak	bir	iş	birliğinin	platformu	daha	çok	güçlendireceğine	inanıyorum.	
																																																																														x			x			x	
Bir	 alan/disiplin	 olarak,	 ulusal-uluslar	 arası	 zengin	 birikime	 ve	 deneyime	 sahip	 Kentsel	
Tasarım	 ve	 Uygulamalar	 Sempozyumu	 düzenlemelerinin,	 etki	 yaratma	 rolünün	 zenginle-
şerek	ve	gelişerek	devamını	vazgeçilmez	olarak	görüyorum.	Bunun	için	de	çeşitli	kurumlar,	
kuruluşlarla	daha	çok	işbirliği	yapılmasını,	platformun	paylaşılmasını	öneriyorum.	
																																																																																	x					x				x	
Açılışta	bu	konuşmayı	yapmam	için	fırsat	yaratan,	bu	nazik	daveti	yapan	Bölüm	Yönetimi	
ve	 Bilim	 Dalı	 Üyeleri	 olan	 eski	 öğrencilerime	 teşekkür	 ediyorum.	 Biliyorum	 bu	 konuşma	
kısa	olmalıdır.	Ama	ben	sabrınıza	sığınarak,	platformun	öncüsü	olma	imtiyazımı	kullanarak,	
gelişmelerin	izinden	giderek	bir-iki	hususta	görüşlerimi	paylaşmak	istiyorum.	
																																																																																		x				x				x	
Bu	 yıl	 Sempozyum	 konusu	 “Kentsel	 tasarımda	 Yeni	 Yaklaşımlar	 ve	 Uygulamalar”	 olarak	
belirlenmiştir.Ana	 başlık,	 “Kentsel	 tasarımda	 Yenilikçi	 Tasarım	 Pratikleri	 ve	 Tasarım	
Politikaları”	olarak	ele	alınmıştır.Duyuruda	da	bu	çerçevede,	“Yerel	Yönetimlerin	Yaklaşımı	
ve	Yeni	Kuramsal	Yaklaşımlar”	ile	ilgili	bildirilerin	beklendiği	belirtilmiştir.		
Önceki	dönemlerde	genelde	tartışma	konuları	seçilirken,	zamanın	akışı	 içinde	gelişmelere	
koşutluk	gözetilmiş,	buna	özen	gösterilmiştir.	Bu	yıl	da	böyle	yapıldığı	görülmektedir.	
Amaç	kuşkusuz,	kentsel	tasarımın	ülkede	geldiği	duruma,	katkı	sağlamaktır.	
																																																																																		x				x				x	
Ülkemizdeki	gelişmelere	kısaca	baktığımızda	görüyoruz	ki,	kentsel	tasarımın	yasal	zeminde	
yer	alması,2007	yılında	yapılan	1.şehircilik	şurası	 ile	başlamıştır.	Asıl	gelişme,2010	yılında	
Bayındırlık	 Bakanlığının	 1.şehircilik	 Şurası	 sonuçları	 üzerinden	 oluşturduğu,	 belli	 ölçüde	
devletin	kente	bakışındaki	değişimin	bir	göstergesi	olan	“Bütünleşik	Kentsel	Gelişme	Stra-
tejisi	 ve	 Eylem	 Belgesi”	 (KENTGES)	 ile	 olmuştur.	 Bu	 belge,	 ülkenin	 kentleşme	 ve	 imar	
vizyonunun	 belirlenmesinde	 bir	 yol	 haritası	 gibi	 gözükmüştür.Daha	 önceki	 konuşma-
larımda	da	belirttiğim	gibi	bu	belge,	halka	çağdaş	yaşam	koşulları	vaat	eden	bir	tür	sözleş-
me	olmuştur.	
Meşrulaşma	zeminindeki	gelişmelerin	izinde	de,	2011	yılında	da	KHK	ile	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığı	 kurulmuş	 ve	 “Mekânsal	 Planlama	 Genel	 Müdürlüğü”	 bünyesinde	 “Kentsel	
Tasarım	Daire	Başkanlığı”	ve	“Kentsel	Tasarım	Şube	Müdürlüğü”	yapılandırılmıştır.		
Devlet	 arka	 çıkmasının	 ötesinde	 bugün,	 kentsel	 tasarımı	 sahiplenmiştir.	 Bakanlık	
birimlerinde,	 mevzuat	 ve	 uygulamalarla	 ilgili	 esaslar	 konusunda	 ciddi	 çalışmalar	
yürütülmektedir.	 Dünyadaki	 gelişmeler	 uluslar	 arası	 toplantılara	 katılarak	 izlenmekte,	
çeşitli	kurumlar	ve	üniversitelerle	iş	birliği	yapılmakta,	danışma	toplantıları	düzenlenmek-
tedir.	MSGSÜ	tarafından	yapılan	Kentsel	Tasarım	Rehberleri	için	çerçeve	model	oluşturma	
çalışması	da	bunlardan	birisidir.		
Bakanlık	faaliyetleri	içinde	Şehircilik	konusunda,	önemli	bir	diğer	girişim	de	İlkinden	dokuz	
yıl	 sonra	 2016	 yılında	 da	 2.Şehircilik	 şurası	 düzenlenmesi	 olmuştur.	 Şura	 duyurusunda	
belirtilen	 şekliyle;	 Şehirciliği	 ve	 kentsel	 tasarımı,	 dünyadaki	 gelişmeler	 koşutunda	 çağdaş	



	

yaklaşımlara	 kavuşturmak	 amacıyla	 ele	 alma	 ve	 tartışma	 planlanmıştır.	 Ele	 alınacak	
konular	 olarak	 ta;“Yeni	 bir	 şehircilik	 vizyo-nuna	 geçiş	 için	 ülkede	 ortak	 aklın	 yeniden	
canlandırılacağı/	 kimlikli	 şehirler	 için,	 yeni	 kentsel	 dönüşüm	 yaklaşımları	 aranacağı/	
toplumsal	 bütünleşme	 ve	 sosyal	 uyum	 sağlana-cağı/	 yerel	 yönetimler	 ve	 şehircilik	
uygulamaları	 için	 yeni	 yöntemler	 ortaya	 çıkartılacağı	 ve	 en	 önemlisi	 KENTGES’in	
revizyonunun	yapılacağı”	belirtilmiştir.		
Ancak,2.Şûra	çalışmalarında	ortaya	çıkan	sonuç	ve	önerilerin	henüz	bakanlık	çalışmalarına	
yansıdığı	görülmemiştir.	Bildiğim	kadarıyla,2.Şûra	sonuçlarından	henüz,	yol	gösterici	nite-
likte	 önemli	 bir	 belge	 de	 ortaya	 çıkmamıştır.	Oysa2.Şûra	 organizasyonu	 açıklamalarında;	
çok	hızlı	değişim	ve	dönüşüm	içindeki	ülkemizde	‘yeni	bir	şehircilik	vizyonu	ortaya	koymak’	
isteğini	 beyan	 edilmiştir.	 Bu	 istek	 gerçekleşmiş	midir?	 Ya	 da	 ne	 ölçüde	 gerçekleş-miştir?		
Bunu	belirleyecek	bir	durum	olmamıştır.		
Ama	 bugün	 artık,	 “İmar	 sisteminden	 şehircilik	 sistemine	 geçilerek,	 bir	 Şehircilik	 Çerçeve	
Yasası	yapması”	gerekli	ve	kaçınılmaz	olmuştur.	
Görülmektedir	ki	olumlu	gelişmelere	rağmen;	günümüzde	Bakanlık	daha	çok	imar	düzenin-
deki	olumsuzluklara	ve	sorunlara	çözüm	aramakla	meşgul	görülmektedir.	Yani	diğer	anla-
tımla,	 hayli	 yol	 alınmasına	 rağmen	 kentsel	 tasarım	 konusundaki	 gelişmelere	 henüz	 tam	
olarak	egemen	olunamamıştır.		
Çünkü	 Kentsel	 Tasarım	 bugün	 hala	 ülkede,	 cezp	 edici-güzel	 tasarım	 ürünü	 proje	 olarak	
algılanmaktadır.	Devletin	 sahiplenmesi	 çerçevesinde	 resmi	 tanım	 ve	 yönetmelikler	 yapıl-
masına	 rağmen	 hala	 gayrimenkul	 ve	 inşaat	 sektörü	 tarafından,	 kendi	 yaklaşımları	 ve	
hedefleri	içinde	hazırladıkları,pazarlama	amaçlı	projeler	ve	uygulamalarıyla	kentsel	tasarım	
yönlendirilmektedir.		
Gazetelerde	 boy	 boy	 yayınlanan	 ilanlarla,	 inşaat	 firmalarının	 yalnız	 başına	 ya	 da	 TOKİ	 iş	
birliği	ile	uyguladıkları-belki	kendi	içinde	düzen	sunan	fakat	çevre	ilişkisi	kurulamayan,	biri	
birleriyle	yarışan,	kentsel	doku	ile	birleşmeyen	aksine	zıtlaşan,	lüks	ya	da	sosyal	konut	ve	
çevresi	projeleri,	büyük	ölçekli	mimarlık	projeleri	olarak	görülmektedir.		
Yazık	ki	bu	projeler,	sektörün	ağırlıklı	temsil	edildiği	organizasyonlarında	ödüllendirilmek-
tedir.Bu	 projeler,pazarlamaya	 dönük	 referans	 oluşturmaktadır.	 Bunlar,	 kentsel	 tasarım	
konusunda	 toplumu	 yanıltmaktadır.	 Çünkü	 bu	 proje	 ve	 uygulamalarının,	 kentsel	 tasarım	
politikaları	ve	stratejileri	çerçevesinde	değerlendirilmeleri	zordur.	Kentsel	tasarım	politika-
ları	 ve	 kentsel	 tasarım	 stratejileri	 desteğinde	 yapılmış	 kentsel	 tasarım	 rehberleri	 ile	 de		
ilişkileri	bulunmamaktadır.Çoğu	Bakanlık	tarafından	onaylanmış	projelerdir.	
Dolayısıyla	Devlet;	projeler	ve	uygulamalar	bütününde	kentsel	tasarıma	egemen	olmak	için	
resmileşmiş	 tanım	 ve	mevzuatta	 eksiklikleri,	 yetersizlikleri	 gidermeli	 ve	 gerekli	 mevzuat	
ilişkilerini	kurmalıdır.Gerçek	anlamda	kente	değer	katan,	yaşam	kalitesi	getiren	ve	yaşam	
sevinci	aşılayan	bir	kentsel	tasarım	yaklaşımı	ortaya	koymalıdır.			
Burada	 bir	 noktayı	 da	 önemle	 belirteyim	 ki,eylemlere	 halkın	 katılımı	 sağlanamamış,	
mevcut	 imar	 sisteminde	 gereği	 gibi	 yer	 alamamıştır.Oysa	 gelişmiş	 ülkelerdeki	 uygulama-
larda,	 toplumun	 duygularını	 anlama-yakalama-	 belirleme	 ile	 ilgili	 olarak	 kentsel	 tasarım,	



	

toplum	ve	yönetim	arasında	anlaşma	sağlayan	empati	 (yani	duygudaşlık)	 aracı	olarak	da	
değerlendirilmektedir.	
Kentsel	tasarım	uygulanan	gelişmiş	ülkelerde	yapılı	çevrede,	Kentsel	tasarımı	etkin	kılan	
hususlar,	kentsel	düzen	ve	mimari	düzenin,	kentsel	peyzaj	bütünlüğü	ve	birlikteliği	içinde,	
çeşitli	disiplinlerde	planlar	ve	projelerle	koordinasyon	içinde	gerçekleştirilmiş	olmasıdır.	Bu	
koordinasyon	içinde	Kentsel	tasarım	denge	sağlayan	bir	sistem	olmaktadır.	
Dolayısıyla	 öncelikle,	 kentsel	 tasarım	 yaklaşımında	 gündem	 oluşturan	 eksikler,	 yeter-
sizlikler	ve	belirsizlikler	üzerinde	durulmalı,	tartışılmalı,	çözümler	arayarak	katkıda	bulunul-
malıdır.	Bu	doğru	bir	yaklaşım	olacaktır.	
Bugün	 Bakanlığın	 elinde,	 belgesel	 özellik	 taşıyan	 Kentsel	 Tasarım	 Rehberleri	 konusunda	
yapılmış	ciddi	ve	önemli	bir	çalışma	bulunmaktadır.	Bu	çalışmada	da;	kentsel	tasarım	başta	
olmak	 üzere,	 mevzuatta	 yapılması	 gereken	 hususlar	 açıklanmış	 ve	 Kentsel	 tasarım	
konusunda	getirilen	esasların,	diğer	mevzuatlarla	da	ilişkilendirilmesi	ve	bu	değişikliklerin	
imar	kanununda	yer	alması	gerektiği	belirtmiştir.		
Ancak	 bu	 değişiklikler	 yeterli	 olmayacaktır.	 Esas	 olarak	 yukarıda	 belirttiğim	 “İmar	 siste-
minden	şehircilik	sistemine	geçmek”	gerektiğini		yeniden	belirtmeliyim.Böyle	bir	“Şehircilik	
Çerçeve	Yasası”	motor	güç	oluşturacaktır.Şehirciliğimize	ilişkin	yasa,	yönetmelik,	diğer	ilgili	
düzenlemelerin	yapılmasına	yön	verecek	“Başlıca	Yasa”	olarak	düşünülmelidir.		
Tıpkı	Medenî	 kanunun,	medenî	hukuk	alanına	 ilişkin	ana	kuralları	 içeren,diğer	kanunlara	
yol		açan,yön	veren		bir	‘Başlıca	Yasa’	niteliği		gibi,şehirciliğimizle	ilgili		insan	yerleşmeleri-
doğa	ve	kültür	varlıklarının	korunması,kollanması	vs	nin	değerlendirilmesine	ilişkin		genel	
ve	temel	esasları,ana	kuralları	belirleyen	içerikte	bir	yasa	olacaktır.Dolayısıyla,imar	kanunu	
dâhil	 şehircilikle	 ilgili	 tüm	 kanunların	 uyacağı,	 	 bir	 “Şehircilik	 Çerçeve	 Yasası”	 	 yapılması	
artık	kaçınılmaz	olmaktadır..	
Burada	 hemen	 	 belirtmek	 isterim	 ki,gelenekselleşmiş	 bu	 Sempozyumu	 ve	 benzeri	 diğer	
tartışma	 platformlarında	 da	 bu	 konular	 tartışılırken,	 kentsel	 tasarım	 anlayışının	 ve	
yaklaşımının	 “bize	 özgü	 ulusal	 nitelik”	 kazanması	 da	 hedeflenmeli-dir,	 üniversitelerde	
yüksek	Lisans-Doktora	tez	çalışmaları	yapılmalıdır.		
Umarım	Sempozyum	yapılacak	sunumlarla	tartışmalarla,	konulara	katkıda	bulunacaktır.		
																																																																																	x			x			x	
Başta	 sözünü	 ettiğim	 gibi	 ben	 konuşmamda,	 Bakanlığın	 önemle	 üzerinde	 durduğu	 ve	
yaşanabilir	çevre	ve	kimlikli	mekânlar	oluşturma	stratejileri	üzerinde	duracağım.	
Yerel	 yönetimlerin	 kimlikli	 kentler	 oluşturması	 hedefinde	 yaptırdığı	 “Kentsel	 Tasarım	
Rehberleri”nin	 vazgeçilmez	 dokümanları	 olan,	 “Kentsel	 Tasarım	 Politikaları”	 ve	 özellikle	
“Kentsel	Tasarım	Stratejileri”	üzerinde	bazı	hususlara	dikkat	çekmek	istiyorum.		
																																																																																			x			x				x	
Bunlardan	birisi	 kentsel	 tasarım	politikalarını	 oluşturulması	 konusunda	Bakanlığın,	 diğeri	
de	 kentsel	 tasarım	 stratejileri	 oluşturulması	 konusunda,	 uygulamanın	 içinde	 olan	 yerel	
yönetimlerin	sorumlu	oldukları	hususlardır.		



	

Hemen	 belirteyim	 ki,	 kentsel	 tasarım	 politikalarının	 ortaya	 koyduğu	 eylem	 planları	 ve	
stratejiler;	 Yerel	 Yönetimlerin	 toplumun	mutluluğu	 ve	 daha	 iyi	 yaşam	 koşullarına	 kavuş-
ması	için	hedefleri	belirleyen	araçlardır.	
Ülkemizde	 ise,	 bugün	 mevcut	 haliyle	 kentsel	 tasarım	 uygulamaları	 hem	 kenti,	 hem	 de	
kentliyi	 tedirgin	 eden	 bir	 durum	 göstermektedir.	 Asıl	 sorun,	 henüz	 güçlü	 bir	 kentsel	
tasarım	yaratılamamış	olmasıdır.	
Oysa	 güçlü	 bir	 Kentsel	 Tasarım,	 topluma	 yararlar	 sunmakta	 ve	 daha	 güvenli	 bir	 yaşam	
kalitesi	sağlamaktadır.	Aynı	zamanda	kentlerde	kimlik	anlamıyla	ve	ekonomik	iklim	farklılı-
ğına	daha	uygun	bir	yapı	oluşturmaktadır.	Bunun	 için	de,	 iyi	 tanımlanmış	uygulama	aracı	
olarak	Kentsel	Tasarım	Rehberi	yapılmakta	ve	uygulanmaktadır.		
Bu	nedenledir	ki,	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	planlama	sistemi	ve	mevzuatı	çerçevesinde	
kentsel	 tasarım	 rehberlerinin	 işlerliği	 ve	 uygulama	 sürecinin	 araştırılması	 için	 üniversite-
mizle	iş	birliği	yaparak	önemli	bir	belge	ortaya	koymuştur.		
Bu	belgede	de,	kentsel	 tasarım	eylemlerinde,	uygulamalarında	başarının,	kentsel	 tasarım	
rehberleri	 olduğu	 ve	 bu	 rehberlerin	 kentsel	 politikalar	 ve	 kentsel	 tasarım	 politikalarına	
dayandırıldığını	 belirtilmiştir.	 Ben	 yön	 veren	 ilkeler	 ve	 temel	 araçları	 belirleyen	 Kentsel	
Tasarım	Politikaları	ve	Kentsel	Tasarım	Stratejileri,	üzerinde	durmak	istiyorum.		
	Kentsel	tasarım	politikaları,	kentsel	tasarımı	daha	güçlü	kılacak	adımları	oluşturmaktadır.	
En	 iyi	kent	elde	edilmesinde	anahtar	 rol	oynamaktadır.	Bu	politikalar	demeti,	kentte	çok	
özel	 farklılıkları	 dikkate	 almak	 için	 ne	 yapılacağını	 göstermekte,	 Kentsel	 tasarım	 strateji-
lerini	uygulamaya	koyan	araç	olmaktadır.	Ancak	bu	politikalar,		benimsenen	ve	kabul	edi-
len	stratejilere	aykırı	olmamalıdır.		
Kentsel	 Tasarım	 stratejileri	 ise,	 önceden	 belirlenen	 amaçlara	 ulaşmak	 için	 seçilen	 bir	
yoldur,	 Uygulama	 yöntemlerinin	 tümüdür.	 Kentlerin	 yaşanabilir	 kılınması	 için	 var	 olan	
güçlerin	 (ekonomik,	 sosyal,	 manevi,	 siyasi	 v.s)	 birleşimi	 olarak,	 bir	 arada	 kullanılması,	
düzenlenmesidir.Diğer	 bir	 deyişle,	 kaliteli	 ve	 yaşanabilir	 kentsel	 ortam	 için	 belirlenen	
politikalara	 destek	 veren	 güçleri	 bir	 arada	 kullanma	 aracıdır.	 Ancak	 bu	 stratejiler	 bir	
vaatler	demeti	değildir.	
																																																																																									x			x			x	
	Günümüzde	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı’nın	 elinde,	 yukarıda	 da	 belirttiğim	 gibi,	 önemli	 bir		
şehircilik	 dokümanı	 olarak,	 Üniversitemize	 yaptırdığı	 “Kentsel	 Tasarım	 Rehberleri	 Çerçeve	
Modeli	Araştırması”	bulunmaktadır.	
(Burada,	bu	nitelikli	çalışmayı	yapan	gruptan	aramızda	bulunan	ve	gurubun	başında	yer	alan	 	değerli	Güzin	
hanımdan	özür	dileyerek,	çalışma	ile	ilgili	bazı	açıklamalar	ve	yorumlar	yapacağım.)		
Bu	 çalışma	 aynı	 zamanda,	 kentsel	 tasarım	 konusunda	 öğretici	 nitelikte	 önemli	 bir	 yazılı	 kaynak	
oluşturmuştur.	 En	 azından	 ben	 böyle	 düşünüyorum.	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı’nın,	 MSGSÜ	
Rektörlüğüne	 bağlı	 “Kentsel	 Tasarım	 Araştırmalar	 Merkezi”ne	 yaptırdığı	 bu	 çalışmada,	 Kentsel	
Tasarım	 Rehberleri	 elde	 etmeye	 ilişkin	 bir	 sistematik	 önerilmiş,	 metedolojik	 bir	 çerçeve	 	 model	
kurgusu		geliştirilmiştir.		
Çalışmanın	 hazırlanmasında,	 dünyada	 kentsel	 tasarım	 uygulanan	 önemli	 12	 ülkede,	
mevzuat	ve	uygulamalar	incelenmiş	ve	ülkemiz	için	sentetik	yaklaşımda	tanımlamalar-yön-
temler	açıklanmış	ve	çerçeve	model	kurgusu	ortaya	konmuştur.	Bu	çerçeve	modelin	oluş-



	

turulmasında	 nesneye	 dayalı	 yöntemle	 sorunun	mantıksal	 çözümü	 öne	 çıkartılmış	 ve	 bu	
çerçeve	 model	 kurgusunda	 sorunların	 ve	 sorumlulukların	 belirlenmesine	 çalışılmıştır.	
Tasarım	için	kalıplar	hazırlanmasına	ilişkin	yöntemsel	açıklamalar	getirilmiştir.		
	Çalışmada	 bu	 rehberlerin,	 gelişme	 sürecini,	 eylemi	 ve	 tasarımı	 denetleme	 ile	 birlikte	
aktörler	arası	işbirliğine	dayalı	planlama	sürecinin	bir	parçası	olduğu	da	belirtilmiştir.		
Ancak	bu	çalışmada	uygulamaya	dönük	bir	kentsel	 tasarım	rehberi	modeli	verilmemiştir.	
Modele	ilişkin	esaslar	belirlenmiş	ve	kentsel	tasarım	rehberlerinin	esas	olarak	yerel	yöne-
timler	ve	ilgili	kurum,	kuruluşlar	tarafından	hazırlanması	öğütlenmiştir.		
Bakanlık	bu	çalışmanın	ardından,	kimlikli	kentler	oluşturulmasında	faydalı	olacağı	düşünce-
siyle	çalışmanın	içeriğinden	yararlanarak	yerel	yönetimler	için	bir	el	kitabı	oluşturmuştur.	
Hazırlanan	 ‘Kentsel	 Tasarım	 Rehberleri	 El	 Kitabı”nda	 da;	 Yerel	 yönetimlerin	 Kentsel	
tasarım	 rehberlerini	 ‘gönüllülük	 esasına	 göre’	 hazırlamaları-	 yani	 isterlerse	 yapmaları-
şeklinde	bir	açıklama	getirilmiştir.		
Oysa	Çevre	Şehircilik	Bakanlığı’nın	birçok	vesileyle	açıkladığı,	üzerinde	durduğu,	yaşanabilir	
çevre	ve	kimlikli	mekânlar	oluşturma	stratejileri	doğrultusunda,	yerel	yönetimlerin	kimlikli	
kentler	 oluşturulması	 hedefinde	 bu	 rehberler,	 gönüllülük	 esasına	 göre	 değil(!),	 planlama	
sisteminin	 içinde	 yer	 alan	 bir	 yaklaşımda,	 yerel	 yönetimler-	 ilgili	 kurum	 ve	 kuruluşlar	
tarafından	zorunlu	olarak	hazırlanmalıdır.	Zaten	Üniversitenin	hazırladığı	çalışmada	da	bu	
anlamda	açıklamalar	getirilmiştir.	
Bildiğim	 kadarıyla	 Bakanlıkta	 halen,	 çalışmanın	 belirlediği	 sistematik	 çerçevesinde	 ve	
kuşkusuz	bu	çalışmanın	devamı	niteliğinde,	belli	büyüklükte	gerçek	bir	yerleşmede-	uygu-
lamaya	dönük	kentsel	tasarım	rehberi	modeli	oluşturma	çalışmaları	da	devam	etmektedir.		
Oysa	 bu	 süreçte	 Bakanlık	 her	 şeyden	 önce,	 kentsel	 tasarım	 rehberleri	 hazırlayacak	 olan	
yönetimlerle	 bir	 “protokol”	 yapmalıdır.	 Bunun	 için	 de	 “Ülkesel	 Kentsel	 Tasarım	 Politika-
ları”nı	 	bir	belge	olarak	hazırlamalıdır.	Çünkü	bu	“ülkesel	kentsel	 tasarım	politikaları”	bir	
belge	olarak,	aslında	ulusal	bir	perspektif	oluşturmakta	ve	Kentsel	Tasarımın	ulusal	düzey-
de	önemini	göstermektedir.	
Yerel	 Yönetimler	 ve	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 da	 bu	 belge	 üzerinden	 yönlenerek,	
“Yerleşmeye	ilişkin	Kentsel	Tasarım	Stratejileri”	oluşturmalı	ve	bu	stratejiler	doğrultusunda	
Kentsel	tasarım	rehberlerini	hazırlamalıdırlar.	
Ama	durum	hiç	 de	 böyle	 değildir.	 Bu	 hazırlıklar	 yapılmadan,	 Yerel	 Yönetimlere	 yardımcı	
olması	amacıyla	gönderilen	kentsel	tasarım	el	kitabının	tavsiyelerine	göre,	kentsel	tasarım	
rehberleri	hazırlanması	sonuç	vermeyecektir.		
Üzerinde	 durulması	 gereken	 önemli	 husus	 şudur;	 yukarıda	 da	 söylediğim	 gibi	 öncelikle,	
kentsel	 tasarım	 yaklaşımında	 ve	 mevzuatımızdaki	 yetersizlikleri	 ve	 eksikleri	 gidermek	
amacıyla	 şehircilik	 mevzuatımızda	 yasal	 değişiklikler,	 yeni	 yasal-idari-hukuki	 vs	 gibi	
düzenlemeler	 öncelikle	 yapılmalıdır.	 Çünkü	 bu	 değişiklikler	 ve	 yeni	 düzenlemeler	
yapılmadan	hazırlanacak	Kentsel	 Tasarım	Rehberleri,	 sonuç	 veremeyecek,	 	 basit	 ifadeyle	
havanda	su	dövmek	olacaktır.	
Bugün	Bakanlığın	 teşkilat	 şemasında	yer	alan	birimler	ve	görevleri	 ile	 ilgili	 yoğun	 şekilde	
sürdürülen	 katılımlı	 çalışmalar	 yapılmaktadır.	 Bu	 bağlamda	 örneğin,“Mekânsal	 Planlama	



	

Genel	Müdürlüğü”ne	bağlı	“Mekânsal	Strateji	Planları	Daire	Başkanlığı”	bünyesinde	pekâlâ	
“Ülkesel	 Kentsel	 Tasarım	 Politikaları”	 birimi	 oluşturularak,	 yerel	 yönetimlerle	 yapılacak	
protokol	belgesi	hazırlanabilir.	Veya	Kentsel	Tasarım	Daire	Başkanlığı”	bünyesinde	bu	birim	
oluşturulabilir.	
Ya	 da	 daha	 doğrusu	 “Mekânsal	 Planlama	 Genel	 Müdürlüğü”ne	 bağlı	 “kentsel	 tasarım	
rehberleri”	 başlığında	 olduğu	 gibi,	 Genel	 Müdürlüğe	 bağlı	 “Ülkesel	 kentsel	 tasarım	
politikaları	ve	kentsel	tasarım	stratejileri”	birimi	oluşturulabilir.	
Bu	konuların	bu	gibi	platformlarda	tartışılmasını	önemsiyorum.	
																																																																		
Bölüm-I-ÜLKESEL	KENTSEL	TASARIM	POLİTİKALARI	ve	KENTSEL	TASARIM	STRATEJİLERİ		
																																																						ÜZERİNE	GÖRÜŞLER	
																																																														(Bkz-Doküman-1)	
																			Kentsel	Tasarım	Rehberleri	çerçeve	model	Araştırması.		
Konuyu	 daha	 da	 açmak	 için,	 üniversitemizin	 yaptığı	 çalışmaya	 dönmek	 istiyorum.	 Ben	
çalışmada	 önerilen	 sistematiği	 özetleyerek	 bir	 anlatım	 şemasına	 aktarmaya	 çalıştım.	
İzlediğiniz	gibi,	önerilen	sistematikte	eylemler	iki	ana	grupta	ele	alınmıştır.		
Birinci	 ana	 grup;	 1)Ülkesel	 Kentsel	 Tasarım	 Politikaları,	 2)Yerleşmeye	 ilişkin	 Kentsel	
Tasarım	Stratejileri	olarak	belirlenmiştir.	
	Ülkesel	kentsel	tasarım	politikaları	 ,ülke	kalkınma	planları,ülkesel	mekansal	stratejiler	ve	
çevre	düzenleme	planları	ile	koordinasyon	içinde	yapılmalıdır.	
																																																																				

																																1)ÜLKESEL	KENTSEL	TASARIM	POLİTİKALARI.	

Üniversitemizin	yaptığı	çalışmada	“Ülkesel	Kentsel	Tasarım	Politikaları”	şöyle	
tanımlanmıştır:		
“Kentsel	 Tasarım	 Politikaları,	 ülkesel	 hedefleri	 mekânsal	 gelişmeye	 yönelik	 planlama	 ve	
tasarım	 ile	 birleştiren	 politikalardır.	 Ülkesel	 kentsel	 tasarım	 vizyonu,	 kentsel	 tasarım	
rehberlerine	 girdi	 olacak	 temel	 ilkeleri,	 her	 düzeyde	 bu	 ilkelerin	 nasıl	 uygulanacağını	 ve	
araçları	 tanımlar.	 Kentsel	 kalitenin	 artırılması	 için	 ortak	 protokoller,	 kampanyalar,	 iyi	
uygulama	örneklerinin	yaygınlaştırılması,	eğitimler	ve	katılım	ortamlarının	desteklenmesi	
gibi	araçları	ortaya	koyar.”		
Bu	 politikalar	 “kalkınma	 planı	 ve	 ülkesel	 mekânsal	 strateji	 planı	 ile	 uyumlu	 olmalıdır.”	
“kurumların	 ve	 sivil	 toplum	 kuruluşlarının	 katkıları	 alınarak	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı	
tarafından	geliştirilir.”	
Getirilen	açıklamalar	da	şöyledir:	
Bu	politikalar,	mevzuatta	yer	almalı	ve	bir	politika	belgesi	olarak	ta	sunulmalıdır.	Üst	ölçek	
kentsel	 politikalarla	 birlikte	 düşünülerek	 açıklanmalı,	 kentsel	 tasarıma	 öncelik	 veren	 bir	
kuramsal	ortam	içinde	oluşturulmalıdır.	Merkezi	ve	yerel	yönetimlerin	tüm	ülkede	kentsel	
kaliteyi	 artıracak	 ortak	 bir	 yaklaşım	 içinde	 olması,	 bu	 konuda	 geliştirilmiş	 araçların	
kullanımını	 desteklemeli,	 yatırımcıların	 ve	 kullanıcıların	 motivasyon	 içinde	 hareket	
etmesini	 saplayacak	 bir	 ortam	 kurulmalıdır.	 Ülkesel	 kentsel	 tasarım	 politikaları	 başka	
araçlarla	beslenmelidir.	Bu	politikalar,	mevcut	ülkesel	strateji	belgeleri	ve	ülkesel	planlarla	



	

bütüncül	 düşünülmelidir.	 Kalkınma	planları	 ve	 ülkesel	mekânsal	 strateji	 planında	 ülkesel	
kentsel	tasarım	politikalarını	destekleyici	yaklaşım	ve	ilkeler	yer	almalıdır.	
Dolayısıyla,kentsel	 tasarım	 rehberleri	 hazırlanması	 sürecinde	 Bakanlık,	 ülkesel	 kentsel	
tasarım	politika	belgesi	hazırlamalı,	gündem	oluşturmalı,	iyi	örneklerin	ortaya	konması	ve	
desteklenmesi	 konusunda	 aktif	 bir	 yol	 üstlenmelidir.Bu	 eylemde	 ortak	 protokoller,	
kampanyalar	 ve	 eğitim	 ve	 katılım	 ortamlarının	 desteklenmesi	 gibi	 araçlar	 ortaya	 koy-
malıdır.”	

																							2)YERLEŞMEYE	İLİŞKİN	KENTSEL	TASARIM	STRATEJİLERİ	

Üniversitemizin	çalışmasında	“Yerleşmeye	ilişkin	Kentsel	Tasarım	Stratejileri”	de		
şöyle	tanımlanmıştır:	
“Kentsel	 Tasarım	 stratejileri;	 yerleşmenin	 bütününde	 kentsel	 kaliteyi	 sağlamak	 için	 ilgili	
araçlar	kullanılarak	hazırlanır,	yerleşme	için	kentsel	tasarım	çerçevesini	oluşturur,	kentsel	
tasarım	 kavramsal	 şeması	 ile	 bütünsel	 mekansal	 bir	 vizyon	 sağlar,	 belirli	 alanlar	 için	
kentsel	ve	kırsal	tasarım	rehberlerini	içerir,	uygulamaya	temel	olacak	kentsel	tasarım	norm	
ve	 standartlarını	 belirler,	 kentsel	 tasarım	 özetleri	 ve	 kentsel	 tasarım	 kodları	 ile	 detayda	
fiziksel	 gelişmeyi	 yönlendirir.	 Yerleşmeye	 ilişkin	 kentsel	 tasarım	 stratejileri	 ilgili	 kamu	
kurumları,	 belediyeler,	 büyükşehir	 belediyeleri,	 ilçe	 belediyeleri	 ve	 köy	 statüsünde	 olan	
yerler	için	il	özel	idareleri	tarafından	hazırlanır	ve	onaylanır.”	
Getirilen	açıklamalar	da	şöyledir:	
“Yerleşmenin	bütünü	için	oluşturulacak	kentsel	tasarım	stratejileri,	birçok	araçla	bir	bütün	
halinde	hazırlanan	yenilikçi	bir	yaklaşımdır.	Makro	ölçekte	mekânsal	 stratejilerden	mikro	
ölçekte	sokak	ve	yapı	ölçeğine	kadar	uygulamanın	başarılı	bir	şekilde	yapılması	için	gerekli	
bir	dizi	aracı	tanımlar.	Politikalar	düzeyinde	kentsel	tasarım	çerçevelerini	kullanır.	Kentsel	
tasarım	 kavramsal	 şeması	 ile	 bütünsel	 yaklaşımları	 ortaya	 koyar.	 Norm	 ve	 standartlar	
düzeyine	 kadar	 inen	 araçları	 kullanır.	 Yerleşmeye	 ilişkin	 kentsel	 tasarım	 stratejileri,	 bu	
araçların	 içeriğinin	oluşturulduğu	ve	sonunda	yerleşmenin	geleceği	 için	mekânsal	kaliteyi	
sağlayacak	 ortamın	 hazırlandığı	 bir	 bütündür.	 Bu	 ise	 makro	 ölçekte	 mekânsal	 stratejik	
planlama	 veya	 altyapı	 örüntüsünden,	 mikro	 ölçekte	 kent	 mobilyasına	 kadar	 olan	 her	
çalışmayı	 içerir.	 Aynı	 zamanda	 kentsel	 alandan	 kırsal	 alana	 kadar	 mekânı	 kesintisiz	 ele	
almayı	da	gerektirir.”	
																																																																																				x			x			x	
Bu	çalışmadaki	tanımlamalar	ve	açıklamalarda	belirlendiği	şekilde	‘Ülkesel	Kentsel	Tasarım	
Politikaları’,		
Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı	 tarafından,	 kurumlar	 ve	 sivil	 toplum	 kuruluşlarının	 katkıları	
alınarak		“Protokol	Belgesi”	şeklinde	hazırlamalıdır.	
Bu	protokol	belgesi	nitelikli	doküman	oluşturulmadan,	Bakanlığın	kentsel	tasarım	rehberi	
modeli	 elde	etme	 faaliyetlerinin	 ve	hazırladığı	 el	 kitabından	 faydalanarak	yerel	 yönetim-
lerin,	kentsel	tasarım	rehberleri	hazırlanmasını	beklemek	olumlu	sonuçlar	getirmeyecektir.	
Dolayısıyla	 öncelikle	 Ülkesel	 Kentsel	 Tasarım	 Politikaları	 oluşturulmalıdır.	 Çünkü	 bu	
protokolü	 imzalayan	 sorumlu	 yönetimler,	 kentsel	 tasarım	 standardını	 yükseltmeyi	 kabul	
etmiş,	söz	vermiş	olacaklardır.																																																																																								



	

Diğer	yandan	Yerleşmeye	ilişkin	Kentsel	Tasarım	Stratejileri	ile	ilgili	tanımlamalara	ve	
açıklamalara	bakıldığında	da,	tanımlanan	görevleri	yerine	getirmesi	gereken	sorumluluk	
kademeleri;		
Büyükşehir	Belediyeleri,	il	Belediyeleri	ve	ilgili	Kamu	Kurumları	ve	köy	statüsünde	olan	
yerler	için	de	İl	Özel	İdareleri	olarak	belirmektedir.		
Stratejilerin,	sorumluk	taşıyan	bu	kademeler	tarafından	hazırlanıp,	onaylanması	gerekmek-
tedir.	
Tekrar	 belirtelim	 ki,	 kentsel	 tasarım	 stratejileri	 yerleşme	 bütününe	 ilişkin	 mevcut	 ve	
geleceğe	dönük	dokümanlar	arasında	bağlantı	sağlamaktadır.	Belli	bir	kentsel	çevre	kalitesi	
yaratmaya	dönük	düşünceleri,	açıklamaları	ve	belirlemeleri	 içermektedir.	Makro	ölçekten	
itibaren,	mikro	ölçekte	uygulamalara	kadar	inen,	norm	ve	standartları	belirlemektedir.	
Kısaca,	ele	alınan	yerleşmede	mekânsal	kaliteyi	sağlayacak	bir	ortamı	hazırlamaktadır.	
Dolayısıyla,	 bu	 stratejiler	 demeti	 olmadan	 hazırlanan	 Kentsel	 Tasarım	 Rehberleri	 sonuç	
vermeyecektir.		
Kentsel	çevre	ile	ilgili	mevcut	dokümanlar	arasında	bağlantı	kuran	Kentsel	tasarım	strate-
jilerinin	 önemini	 daha	 da	 iyi	 ortaya	 koyabilmek	 için	 gelişmiş	 ülke	 kentlerinden	 bir	 iki	
örneğe	bakmak	yararlı	olacaktır.	Kısaca	üç	farklı	ülke	ve	kente	ait	dokümanlardaki	açıkla-
maları	bu	nedenle	paylaşmak	istiyorum.		
																																3-	KENTSEL	TASARIM	STRATEJİLERİ	İÇİN	ÖRNEKLER	
																																													ÖRNEK-1-	(Doküman-2)		
Yeni	 Zelanda-	 Queens	 town	 Lakes	 District	 Council’	 in	 2009	 yılında	 hazırladığı	 “Kentsel	
Tasarım	Stratejileri”	ne	ilişkin	yapılan	açıklamalar.	
																																																														Önemli	notlar.	
“Zevki	 ve	güzeli	 canlandıran	 ‘yer’in	bir	ortak	noktası	 vardır.	Bu	ortak	nokta,	 yapıların	 ve	
açık	mekânların	 aynı	 yönde	el	 ele	 olmasıdır.	 Kamu	alanını	 olumlu	 yorumlamaya	elverişli	
yapıların	 başarısına	 bu	 perspektiften	 bakılmalı	 ve	 sorgulamalıdır.	 Kamu	 alanını	 canlan-
dırmak,	 tüm	bitişik	açık	alanlara	pozitif	 yaklaşıldığında	bilinmeli	 ki	o	yapı	 ve	kamu	alanı	
arasında,	yani	 iç	ve	dış	arasında,	 ilişkilerin	tanımlanmasında	karşılıklı	bir	etkileşim	bulun-
maktadır.	Bu	etkileşim,	yapılanmış	alan	ve	yapılanmamış	alan,	özel	 ya	da	kamusal	alan,	
kişisel	ya	da	ortak	alan	arasındaki	karşılıklı	ilişkidir.	
																																						Nasıl	bir		Kentsel	Tasarım	Stratejisi	olmalıdır?	
Kentsel	 Tasarım	 Stratejileri;(Kentsel	 tasarımın	 kentsel	 çevre	 yaratmaya	 nasıl	 yardımcı	
olacağını	 belirlemelidir),(Kentsel	 çevrenin,	 halkın	 yaşama,	 çalışma,	 oyun	 isteğinin	
karşılanmasını	 sağlamalıdır),	 (Kentsel	 meydanlarla	 ilgili,	 yerleşmede	 var	 olan	 özlemleri	
gidermek	 için	 bir	 eylemler	 tasarımı	 sıralaması	 yapmalıdır),(Toplumun	 ve	 kent	meclisinin	
hazırladığı	rehber	aşağıda	belirtilen	önemli	düşünceleri	temsil	etmelidir).	
																																																					Bu	düşünceler	şunlardır;	
(Sürdürülebilir	 büyümenin	 düzenlenmesi),(Doğal	 çevre	 ve	 peyzaja	 ilişkin	 düzenlemenin	
kalitesini	 ve	geliştirilmiş	kamu	erişiminin	düzenlenmesi),(Her	yaş	grubundan	ve	her	gelir-
den	 insanlar	 için	 güçlü,	 farklı	 ve	 güvenli,	 sağlıklı	 bir	 toplum	 elde	 edilmesi),	 (Büyümenin	
ortaya	çıkarttığı	gereksinimi	karşılayan	etkili	ve	verimli	alt	yapının	sağlanması),	(Toplumun	



	

kişiliğine	 ait	 karaktere	 saygı	 duyan,	 yüksek	 kentsel	 çevre	 kalitesi	 sağlanması),	 (Güçlü	 ve	
farklı	bir	ekonomi	hedeflenmesi),(Beldenin	yerel	kültürel	mirasının	kollanması	ve	korunma-
sının	sağlanması)	.	
																	Kentsel	Tasarım	Stratejisini	oluşturan	hususlar	ve	dokümanlar			
(Kent	konseyi	rehberi)-(	Kentsel	tasarımda	tanıtıcı	seçmeler)-	(Geleceğe	ait	planlar,	projeler	
ve	kentsel	tasarım	politikaları),(Kentsel	tasarım	üzerine	kent	meclisi	politikası	çerçevesinde	
toplumun	çalışma	ve	yaşama	deneyimlerine	yararlı	olacak	araç	olarak	kentsel	tasarımı	
nasıl	anlaması	gerektiğini	açıklayan	dokümanlar),(Kentsel	çevre	ile	ilgili	mevcut	
dokümanlar	).	
																																																	Bu	dokümanlar	da	şunlardır;		
(Kent	Planı-Büyüme	Yönetimi	Stratejisi)-,(Queenstown	ve	Wanaka	2020	Projesi),	
(Arrowtown	Planı),(Queentown	Merkezinin	Karakter	Rehberleri	ve	Arrowtown	Tasarım	
Rehberi),(Ulaştırma	Stratejileri	ve	Varlık	Yönetim	Planı	(Asset	Management	Plan),	
(Kültür	Mirası	Stratejisi),(Queentown	ve	Vanaka	Kent	Merkezi	Stratejisi),(Parklar	ve	Rezerv	
Alanlar	Stratejisi),(Güney	ışıkları	Stratejisi),	(Yeni	Zelanda	Hükümet	Kentsel	Tasarım	
Protokolü)	.		
																				2005’de	kabul	edilen	Yeni	Zelanda	Kentsel	Tasarım	Protokolü	şudur:	
Bu	protokol,	ulusal	düzeyde	kentsel	tasarıma	verilen	büyük	önemi	yansıtmakta,	ulusal	
perspektif	oluşturmaktadır.	Kent	Merkezi	ile	bu	Protokolü	imzalayanlar,	kentsel	tasarımın	
standartlarını	yükseltmeyi	kabul	etmiş	olmaktadırlar.	Bu	protokol,	kentsel	meydanların	
kalitesini	yükseltmek	için	özel	ve	kamusal	gelişme	projeleri	için	bir	format	oluşturmaktadır.		
																									Protokolde	yer	alan	7	madde	belirtilen	açıklamalar	şöyledir:	
1)Bağlam	olarak;	binalar,	yerler	ve	mekânlar,	bir	bütünün	parçasıdırlar.	2)Karakter	olarak;	
farklı	ve	kendine	özgü	karakterde	miras,	kentin	kentsel	çevre	kimliğini	artırmaktadır.	
3)Seçenek	olarak;	tüm	insanlar	için	çeşitlilik	ve	seçim	hakkı	olmalıdır.	4)Bağlantılar	olarak;	
halkın	tümü	için	farklı	bağlantı	ağları	geliştirilmelidir.	5)	Yaratıcılık	olarak;	yenilikçi	ve	
yaratıcı	çözümlerin	teşvik	edilmelidir.	6)	Velayet	olarak;	sağlıklı,	güvenli,	çevresel	açıdan	
sürdürülebilir	tasarım	sağlanmalıdır.	7)İşbirliği	olarak;	sektörler,	profesyoneller	ve	
toplulukla	iletişim	kurulmalı	ve	paylaşılmalıdır.	(Aşağıdaki	kaynağa	bakılabilir:	
(https//www.qlde.govt.nez/assets/oldimages/files/strategies/urban_design_strategy/urban_design_strategy.pdf)			
	
																																																															ÖRNEK-2-	
																					Singapur’da	kentsel	tasarım	stratejileri	üzerine	bazı	notlar		
	
Singapur’da	 kentsel	 tasarım	 politikalarında	 eylem	 planı	 ve	 ketsel	 tasarım	 stratejileri	
toplumun	 mutluluğu,	 daha	 iyi	 yaşam	 koşullarına	 kavuşturulması	 için	 hedefler	 belirle-
mektedir.	
	Kentsel	Tasarım	Stratejileri,	kent	yönetiminin	kendi	hukuk	sistemine	dayalı	bir	örnek	
ortaya	koymaktadır,	güçlü	bir	iradeyi	arkasında	taşımaktadır.	Bir	eylem	planının	uygulama-
sında	kentsel	tasarım	karakter	oluşturan	doğrudan	bir	etkiye	sahip	olup	kentin	her	
köşesinin	tasarımına	dönük	olmaktadır.		



	

Singapur	kent	yönetimi		“bahçe	kent”	yaklaşımından	“bahçe	içinde	kent”	yaklaşımına	
gitmek	için	şu	kentsel	stratejileri	belirlemiştir:	
1)Dünya	çapında	bir	bahçe	yapmak,	2)Kentsel	parkı	gençleştirmek	ve	sokakları	
canlandırmak,	3)Rekreasyon	ve	Yeşilliği	kentsel	mekânlarda	optimize	etmek.	
4)Kentsel	çevrede	bio	çeşitliliği	zenginleştirilmek,	5)Peyzaj	mimarisi	ve	tasarım	endüstrisini	
daha	da	geliştirmek,	6)Toplumu,	“Yeşil	Singapur”	yaratmayı	ortak	olarak	yönlendirmek,	
organize	etmek,	7)Başarının,	doğru	anahtar	öğelerle	birlikte	olmasını	sağlamak.		
																																												Bu	anahtar	öğeler	şunlardır;	
(İYİ	YÖNETİM)-(İYİ	PLANLAMA	ve	VİZYON)-(YENİLİK)-(YÖNETİM	BÜTÜNLÜĞÜ	ve	GÜÇLÜ		
ÖNDERLİK)-(ETKİLİ		UYGULAMA)-(PRATİK	ve	ORTAK	YARATMAYI,	YÖNETİM	ve	TOPLUM	İLE	
BİRLİKTE	YAPMAK).	
																																																													Yönetimin	,		
																										Kentsel	Tasarım	Stratejilerinde	belirlediği	eylemler	şöyledir:	
-Singapurluların	%85	inin	parklarda	on-on	beş	dakika	yürüyerek	yaşaması	sağlamak.	
-On	kişiden	sekizinin,	bir	toplu	taşıma	istasyonuna	on	dakikada	ulaştırmak.	
-	Mevcuda,900	hektar	rezervuar	alanı	ve	100	km	suyolu	düzenleyerek	eklemek.	
-Parklar	arasında	var	olan	bağlantıları	200	km.den	360	km.ye	çıkartmak.	
-Atıklarla	ilgili	geri	dönüşümü	%59	dan,	%70	e	çıkartmak.	
-Toplam	evcil	su	kullanımını	153	lt.	den	140	lt.	ye	indirmek.	
-Yüksek	katlı	binalarda	yeşilliği	50	hektar	daha	artırmak.	
-Kent	içi	seyahatleri	%70	oranında	Toplu	taşıma	ile	sağlamak.		
(	

	
																																																														ÖRNEK-3-		
																		Avustralya-Melburn	Metropolü	Metro	Hattında	Yeni	tünel	projesi	için	
																																																	Kentsel	tasarım	Stratejileri	–	
																																																																				(Doküman-3)	
	
Bu	örnek	Melburn	Metropolünde,	Metro	Ulaşım	Merkez	Yönetiminin	hazırladığı	kentsel	
tasarım	stratejileri	ile	ilgilidir.	Kentsel	tasarım	stratejilerinin,	kentsel	ulaşım	alt	yapısının	
projelendirme	ve	uygulamasında	da	ne	denli	önemli	olduğunu	göstermektedir.	
-Bu	stratejiler,	Metro	tüneli	ile	hedeflenen	mevcut	kamusal	alanların	yaşam	dolu	kamu	
alanları	olarak	yaratılmasında	kent	ve	devletin	ortak	uygulamasıdır.	
-Bu	stratejiler,	projenin	olumluluğunu	ve	görsel	bağlamda	Metropole	kalıcı	katkının	
artırılmasına	yardım	eden	peyzaj	düzenlemesi	ve	çevrenin	kimliği	ile	ilgili	ve	tünelden		
Metro	çıkışları	için	esasları	belirlemiştir.		
-Bu	stratejiler	kamu	deneyiminde,	inşaat	sırasında	ve	sonrasında,	etkileyici/	çekici	bir	
tasarımın	anahtarı	olmuştur.		
-Ele	alınan	Yaratıcı	ve	Çağdaş	tasarım;	Melburn	kentine	önemli	katkıda	bulunarak,	kamu	
açık	alanları	ile	saygılı	bir	bütünleşme	sağlamıştır.	
																													Tünel	bölgesinde	özel	tasarıma	yön	veren		



	

				Kentsel	Tasarım	Stratejisini	oluşturan	hedefler	şöyle	belirlenmiştir:	
	1-Mimarlık-Peyzaj	ve	bütünleşik	faaliyetler	için	kentin	itibarını	artırmak.	
2-Projeler,Kapsam	olarak	ana	hatlarıyla;	strateji-vizyon-tasarım	ve	arazi	kullanımı	yoluyla	
siteye	özgü	tasarım	rehberinin	oluşumuna	katkı	verecek,	mevcut	alanlara	sahip	olarak	
bütünleşme	ve	sitlerin	gelecekteki	gelişmesini	sağlayacaktır.	
		Kentsel	Tasarım	Stratejisi,	şu	dokümanlar	ve	ilişkiler	içinde	hazırlanmıştır	
-Office	of	the	Victorien	Government	Architect		(Danışman)	
-Common	Wealth	ve	Victorien	Government	Legislation	and	Guidlines,	
-Urban	Design	Protocol	for	Australien	Cities-İnfrastructure	Australia	2001,	
-Our	Cities-Our	future-Common	Wealth	of	Australia	2011,	
-Plan	Melbourne-Metropolitan	Planning	Strategiy-State	Government	of	Victoria	2014,	
-City	of	Melbourne-City	of	Port	Philip-City	of	Stonnington	and	City	of	Maribyrnong’s	
Planning	Scheme	,	
-Aynı	zamanda,	politikalar,	yapısal	plan	şemaları	olarak,	master	plan,	imar	planları	da	
kentsel	tasarım	stratejileri	hazırlanmasında	göz	önüne	alınmıştır.	(Aşağıdaki	kaynağa	bakılabilir:	
(http//metrotunel.vic.gov.au/planning/design-strategies-and-plans/urban-design)	

	
																																																											BÖLÜM-I-		SONUCU																																																																	
	
Buraya	kadar	 açıklanan	hususlardan	anlaşılmaktadır	 ki,	 artık	 resmiyet	 kazanmış	 ve	ortak	
tanım	 haline	 gelmiş,	 yönetmelikler	 hazırlanmasına	 rağmen	 kentsel	 tasarım	 konusunda,	
projeler	 ve	 uygulamalar	 başarılı	 örnekler	 ortaya	 çıkartamamıştır.	 Kuşkusuz	 bu	 husus,	
kentsel	tasarımın	henüz	planlamanın	merkezine	oturtulmamış	olmasının	bir	sonucu	olarak	
değerlendirilmelidir.	
Diğer	yandan,	Melburn	örneğinde	gördüğümüz	gibi,	mega	altyapı	yatırımlarının	da	kentsel	
tasarım	projeleri	 yapılmalıdır.	 Ama	ülkemizde	örneğin	 İstanbul’da	mega	 altyapı	 projeleri	
olarak,	 3.Köprü,	 Marmaray,	 Avrasya	 tüneli,	 Boğaz	 tüp	 geçişi	 ve	 Kanal	 İstanbul	 gibi	
projelerin	 hiç	 birinin,	 kentsel	 tasarım	 projelerinin	 (kentin	 üst	 ve	 alt	 ölçek	 plan	 kararları	
çerçevesinde	ve	belirlenen	stratejiler	doğrultusunda)		yapıldığı	görülmemiştir.	Bu	projeler,	
Bakanlığın	doğrudan	onadığı	projeler	olarak	gerçekleşmiş	ve	gerçekleşmektedir.	
Dolayısıyla,	kentsel	 tasarım	gerçek	anlamda	 	uygulama	koşullarına	ve	araçlarına	kavuştu-
rulmalıdır.	
Yineleyelim	 ki	 bu	 stratejiler;	 mevcut	 kamusal	 alanları	 zenginleştirmenin	 yanında,	 yeni	
kamusal	alanlar	yaratılması/canlandırılması/kentsel	peyzaj	düzenlenmesi/	kimlik	ve	yerel	
özellikleriyle	projelere	olumluluk	ve	kente	kalıcı	bir	katkı	verilmesini	 sağlamaktadır.	Keza	
ana	hatlarıyla,	stratejik	vizyonun,	tasarım	ve	arazi	kullanım	amaçlarının	ve	içinde	yer	aldığı	
sit	bütününe	özgü	tasarım	rehberinin	yapılması	ve	çevreyle	bütünleşmesini	ancak	böylece	
olası	 olabilecektir.	 Bu	 stratejiler,	 kent	 bütünü	 ve	 yapılı	 çevre	 için	 var	 olan	 planlarla	 bir	
koordinasyon	içinde	yapılmalıdır.	



	

Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı,	 tüm	 gelişmeler,	 ilerlemeler	 ve	 çabaların	 ötesinde	
yetersiziklerin	ve	belirsizliklerin	giderilmesine	yönelik	yeni	gündem	ve	ortamı		oluşturmalı,		
gerekli	araçları	yaratmalıdır.			

	
																		Bölüm-	II-	YERLEŞMEYE	İLİŞKİN	KENTSEL	TASARIM	REHBERLERİ	
																																																								ÜZERİNE	GÖRÜŞLER	
																																																													(Bkz.Doküman-4)	
Şemadan	izlendiği	gibi	İkinci	ana	grup;	
1)Yerleşmeye	ilişkin	Kentsel	Tasarım	Rehberleri,	2)Yere	özgü	Kentsel	Tasarım	Rehberleri,	
3)Tematik	Kentsel	Tasarım	Rehberleri	olarak	belirlenmiştir.	
Bu	ana	 grupta	 yer	 alan	Yerleşmeye	 ilişkin	Kentsel	 Tasarım	Rehberlerinin	 	 ülke	 genelinde	
tek	tip		olmaması	gerektiğine	inanıyorum.	İmar	sisteminin	egemen	olduğu,	geçmiş	dönem-
lerde	 imar	 yaklaşımı	 içinde	her	 coğrafik	bölgede	uygulanan	 tek	 ‘Tip	 İmar	Yönetmelikleri’	
uygulanması	yanlışına	düşülmemelidir.	
Türkiye’de	 değişik	 karakterde,	 farklı	 iklim/arazi	 yapısı/yerleşmelerin	 tarihsel-kültürel-
morfolojik	ve	sosyolojik	yapı	özellikleriyle	farklılık	gösteren	bölgeler	bulunmaktadır.	
Özet	olarak	bu	hususta	benim	düşüncem,	her	şeyden	önce	ülke	coğrafyasında	bazı	esaslara	
göre	belirlenecek	planlama	ve	tasarım	bölgeleri,aşağıdaki	gibi	üç	kademe	olarak	belirlen-
melidir:		
1.Kademe-	ULUSAL	ALAN	BÜTÜNÜ	(UAB)		
2.Kademe-	ULUSAL	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ-(UPTB)		
3-Kademe-	BÖLGESEL	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ-(BPTB)	ile	
																					METROPOLİTEN	ÖLÇEKTE	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ-(MPTB).	
(Çok	büyük	nüfus	barındıran	-örneğin	500.000	veya	750.000’nin	üzerinde-	Büyük	Metropol-
lerden	her	biri	de	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGESİ	olarak	Bölgesel	Planlama	ve	Tasarım	Böl-
geleri	çerçevesinde	değerlendirilebilir.)		
4-Kademe-PLANLAMA	 VE	 TASARIM	 ALT	 BÖLGELERİ	 (PKTAB),İL/İLÇE/KAMU	 KURUM	 ve	

KURULUŞLARI	yerleşme	alanları	Alt	Bölgeler	olarak	ele	alınabilir	
Bu	 önermede	 ikinci	 ve	 üçüncü	 kademe	 bölgelerinin	 belirlenmesinde	 aslında;	 Planlama	
bölgesi	 niteliği	 taşıyan,	 planlamayı	 yönlendiren	 ve	 önemli	 veri	 oluşturan	 Çevre	 Düzeni	
Planlarının	uygulama	alanları	ölçeklerinden	yararlanılabilir.	Bilindiği	gibi,	Çevre	Düzenleme	
Planları;	teknolojik	yöntemler	ve	araçlar	vasıtasıyla	ülke	bütününde	sürdürülebilir	şehircilik	
bağlamında	 arazi	 kullanım	 planları,	 dokümanları	 elde	 edilmesinde	 zemin	 oluşturan	 bir	
nitelik	gösterirler.	Bu	Planlar	kapsadıkları	sınırlar	içinde	kırsal	ve	kentsel	alanlarla,	ortak	bir	
vizyon	 çerçevesinde	 ve	 tutarlı	 bir	 senaryo	 içinde	 bütüncül	 olarak	 ele	 alınma	 olanağı	
verirler.	
Bu	 çerçevede	 bugün	 ülkemizde,	 il	 ölçeğinde	 çevre	 düzeni	 planı	 yapılması	 gereken	 50	 il	
vardır	 ve	 ayrıca	 doğal	 doku	 ve	 kaynakları	 ortaklaşa	 paylaşan	 31	 ilin	 oluşturduğu	 ortak	
düzende	Çevre	Düzeni	 Planı	 yapılması	 gereken	17	 adet	Planlama	Bölgesi	 bulunmaktadır.	
İllerin	 idari	 sınırları	 içinde	 ve	 Planlama	 bölgesini	 oluşturan	 illerin	 idari	 sınırları	 bütünü	



	

içinde	 Çevre	 Düzeni	 Planları	 yapılması	 yasal	 bir	 zorunluluktur.	 Bu	 dokümanlar	 aynı	
zamanda	birer	‘planlama	bölgesi’	oluştururlar.		
‘Planlama	 Bölgesi’	 nitelikli	 alanlar,	 önerdiğim	 sistemde,	 aynı	 zamanda	 ülke	 bütününde	
PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ	olarak	kabul	edilebilir.	Mevcut	17	adet	Çevre	Düzenleme	
Planlama	 Bölgesi	 dışında	 da	 istenirse,	 bu	 oluşum	 esas	 alınarak,	 illerin	 durumuna	 ve	
özelliklerine	göre,	başka	iller	bir	araya	getirilerek	başka	Planlama	ve	Tasarım	Bölgeleri	de	
oluşturulabilir.	
Öneride	ülke	genelinde	ve	belirlenen	bölgelerde,	önerdiğim	çerçevede;	
																																										1	-ULUSAL	ALAN	BÜTÜNÜ	(UAB)		
												‘ULUSAL	KENTSEL	TASARIM	POLİTİKALAR	ve	GENEL	İLKELER	ANA	REHBERİ’		
					(Bu	Ana	Rehber,Birinci	ve	İkinci	Kademelere	‘Protokol	Belgesi’	olarak	verilmelidir.)		
										2-ULUSAL	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ	(UPKTB)	GENEL	REHBERİ/ANA	MODELİ		
															3-BÖLGESEL	KENTSEL	TASARIM	BÖLGELERİ	(BPKTB)REHBER/	ANA	MODELİ	ile		
									METROPOLİTEN	ÖLÇEKTE	PLANLAMA	VE	TASARIM	BÖLGELERİ(MPKTB)	ANA	MODELİ.	
				4-PLANLAMA	KENTSEL	TASARIM	ALT	BÖLGELERİ	(PKTAB)		TASARIM	EYLEM	KILAVUZLARI	
hazırlanabilir.		
Bu	kılavuzlar,	geçmiş	dönemlerde	uygulanan	“İmar	Yönetmelikleri”nin	yerini	alan	ve	
çağdaş	yaklaşımda	yönlendirici	esaslar	içeren	dokümanlar	olarak,	KENTSEL	TASARIM	
EYLEM	KILAVUZU	oluşturabilir.	İstenirse	bu	Eylem	kılavuzu	da	iki	kategoride	ele	alınabilir:	
Kategori-1-)Kent	Bütünü	için	Kentsel	Tasarım	Kılavuzu,	
Kategori-2-)Yerleşmeler	ve	özel	Alanlar	için	Kentsel	Tasarım	Kılavuzu.	
Aynı	şekilde	ilgili	kamu	kuruluşları	ve	kurumlarında	da,	bu	bölge	için	hazırlanan	ana	rehber	
modelinden	hareketle	de,		
																										ÖZEL	KENTSEL	TASARIM	EYLEM	KILAVUZLARI	olarak	hazırlanabilir.	
Bu	açıklamalara	göre	de,	ülke	bütününde	oluşturulacak	bir	sistem	içinde	esas	olarak	4	
kademe	oluşturulabilir.	Bu	kademeler	şunlardır:		
1.Kademe)ÜLKE	GENELİ,		
2.Kademe)ULUSAL	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ				
3.Kademe)BÖLGESEL	PLANLAMA	ve	TASARIM	BÖLGELERİ	ile	METROPOLİTEN	PLANLAMA	ve	
TASARIM	BÖLGELERİ,			
4.Kademe)	PLANLAMA	ve	KENTSEL	TASARIM	ALT	BÖLGELERİ,İL/İLÇE/KAMU	KURUMU-	
KURULUŞLARI.		
Kentsel	Tasarım	Rehberleri	de	bu	kademelenmeleri	oluşturan	bölgeler	içinde	şu	şekilde	
hazırlanabilir:	
1.Kademe	için	ULUSAL	KENTSEL	TASARIM	POLİTİKALARI,	GENEL	İLKELER	ANA	REHBERİ,	
Kademe-2-için	BÖLGESEL	KENTSEL	TASARIM	REHBERLERİ	ANA	MODELİ	ile																												
METROPOLİTEN	KENTSEL	TASARIM	REHBERLERİ	ANA	MODELİ,	
Kademe-3-için	PLANLAMA-KENTSEL	TASARIM	ALT	BÖLGELERİ	EYLEM	KILAVUZLARI,	
-İL-İLÇE	KENTSEL	TASARIM	EYLEM	KILAVUZLARI	ve	-ÖZEL	KENTSEL	TASARIM	EYLEM	KILAVUZU		
	



	

Böyle	bir	sistematik	içindeki	gelişmeler,	bize	özgü	bir	ULUSAL	KENTSEL	TASARIM	
YAKLAŞIMI	elde	edilmesine	de	yardımcı	olacaktır.	
Gösterdiğiniz	sabır	için	teşekkür	ederim.	
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ÖZET 

19 yy ve erken 20.yy da mimarlar ve sosyal reformcular enfeksiyona bağlı kolera, 

tüberküloz gibi hastalıklara çözüm geliştirecek binaları, sokakları, mahalleleri, temiz su 

sistemlerini ve parkları tasarlıyorlardı. 21. yyda ise tasarımcılar diyabet, kalp 

hastalıkları, obezite ve kanser gibi daha ciddi hastalıkların çevreyle ilişkisini 

değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedef alıyorlar. Hatta sağlıksız beslenmenin sigara 

kullanımından sonra ikinci sırada erken doğum nedeni olarak gösterilmesi kentsel 

tasarımın temel hedeflerini de dönüştürmüştür. Özellikle Amerikan kentlerinde hızla 

gelişen sağlık sorunları kentsel aktif yaşamı yönlendiren tasarım rehberlerinin 

geliştirilmesinde öncü olmuştur. 

Günümüzde mimarlık ve kentsel tasarım çözümlerine yapılan temel eleştiri sağlıklı 

olmak yerine sağlıksız bir yaşam için çözümler üretir olmalarıdır.  Bu rehberlerle birlikte 

aktif tasarımı hedef alarak tasarlanan çevrenin merdiven çıkmayı, yürümeyi, bisiklete 

binmeyi, toplu taşıma kullanmayı, sağlıklı beslenmeyi teşvik edici olması sağlanır. 

Kentsel aktif yaşamı yönlendiren tasarım rehberleri günümüzün en önemli yönlendirici 

belgeleridir. Özellikle sürdürülebilir ve evrensel tasarım ilkeleriyle birlikte bütünleşik bir 

kapsama sahiptirler.  

Binaların, sokakların ve mahallelerin planlanması ve tasarımına odaklanan aktif 

tasarım rehberleri günlük yaşam aktivitelerini arttırmayı hedefleyen fırsatlar yaratması 

kadar sağlıklı bir toplumsal yaşam için yapılaşmış çevreyi biçimlendirir.  

Amerika, New York kenti için geliştirilen rehber çalışmalarını altlık kabul eden bu bildiri, 

kentsel aktif yaşamda tasarım rehberlerinin önemini ve rolünü tartışacaktır. Özellikle 



	

değişen kentsel yaşam ve kentsel çevre tasarımını sürdürülebilir bir içerikte geliştirmek 

için temel ilkeleri ve içeriği örneklerle sunacaktır. Kentsel aktif yaşam katkıları ve 

kongrenin ana tema bağlamında günümüze önermelerde bulunacaktır.  

Anahtar Kelimeler; Kentsel Tasarım,  Aktif Yaşam Tasarım rehberleri, Aktif yaşam, 

Sağlıklı kentler 

GİRİŞ 

İnsanların göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçene kadarki süreç içerisinde 

bulundukları mekanlar değişime maruz kalmış ve insanlar ihtiyaçlarına göre 

bulundukları mekanları şekillendirmişlerdir. Ancak bilinen bu değişim sanayi devrimi, 

İkinci Dünya Savaşı ve 1970 li yıllar ile birlikte hızlanmış, insanların kentlere 

yerleşmeye başlaması ile kentler biçimlenmeye başlamışlardır. Bazı yerleşmeler ve 

kentler yaşanan bu değişime hızlı ayak uydurabilmiş bazıları ise karmaşa içerisinde  

kalmıştır ve çözümü zorlaşan sorunların ortaya çıktığı mekanlar haline gelmiştir. 

(Kentsel tasarım rehberleri araştırma ve tanımlama,2010) 

Zaman içerisinde karşılaşılan bu sorunlara kentsel tasarımlar ile çözümler sunulmuş 

olsa da temelde organize bir çalışma ve yaklaşımın olmamasından dolayı kentler 

bozularak sağlıksız mekanlar haline gelmiştir. Sonucunda kentsel tasarım ve üst ölçek 

planlar yapılmaya başlanmıştır. Ancak zamanla yerleşmelerdeki insan ihtiyaçları 

farklılaşmış ve bu durum kent içerisinde de kendini göstermiştir. Tüm bu değişimler ile 

birlikte artık kente olan bakış açısı ve yaklaşımlar zorunlu bir hal alırken, yapılan 

çalışmalar daha özenli ve sorun odaklı olmuştur. Ayrıca yapılan çalışmalara hız 

kazandırmak ve çözüm odaklı olması adına kentsel tasarım rehberleri ortaya 

çıkarılmıştır. 

Tasarım rehberleri ile sorunlara öncelikle mekânsal olarak bakıldığı görülmektedir. 

Ancak zaman içerisinde kentteki sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlarının da kentsel 

tasarım rehberlerinin çalışma alanları içerisine girmiştir.  

Tüm bu araştırmalar sonucunda, konuyla ilgili problemler ve olası çözümler 

belirlenerek öncül kuramcıların, tasarımcıların bu konudaki düşünceleri çerçevesinde 

hedef probleme çözüm olarak sunulan kentsel tasarım rehberleri kullanımının 

gerekliliği ortaya konulmuş ve değişen zaman ihtiyaçlarına göre aktif tasarım rehberleri 

ön plana çıkmıştır. 



	

Bu kapsamda bakıldığında çalışmanın amacı; kent rehberlerinin incelenerek kentsel 

aktif yaşamda tasarım rehberlerinin ne zaman ve hangi ihtiyaca göre ortaya çıktığı, 

günümüzde neden önemli bir hal almaya başladığının ortaya konulmasıdır. Her bir 

tasarım rehberi yapılacak olan plan, amaçları dahilinde farklı öncelikler, stratejiler ve 

uygulama yaklaşımlarını kapsar. Kentteki yenilenme, dönüşüm, ya da yeni açılacak 

yerleşim alanları için hazırlanacak rehberler farklı çözüm önerileri sunabilmektedirler. 

Bu sebeple ekonomik canlılık beklenen alanlara sunulan öneriler ile sosyal ve 

psikolojik yaklaşımlar için sunulan öneriler için farklı tasarım rehberleri ortaya 

konulmuştur.  

Özetle, rehberler yalnızca fizik mekan için öneriler sunmakla kalmayıp; ekonomik, 

sosyal, psikolojik sorunlara yönelik de hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu sebeple 

rehberler incelenmiş ve değişen dünya düzenine ve kentlerde karşılaşılan sorunlar için 

kentsel aktif yaşamda tasarım rehberlerinin rolü ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada yöntem olarak ilk tasarım rehberinden itibaren kronolojik olarak Amerika, 

İngiltere’de hazırlanmış rehberler incelenmiştir.  İncelenen rehberler kelime bulutu 

analizi ile irdelenmiş ve rehberlerde ön plana çıkan, rehberlerin konusunu yansıtan 

anahtar sözcükler  “KELİME BULUTU”  (Word cloud) analizi ile ortaya çıkarılmıştır. 

Buna göre rehberlerin sahip olduğu ana konunun ne zaman evrildiği ve hangi konulara 

odak olduğu algılanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Aktif Tasarım rehber önerilerinin 

hangi zamanda rehber konusu içerisine girdiği, hangi kriterler bağlamında ele alındığı 

araştırılmıştır.  

KENTSEL TASARIM REHBERLERİ ve YAKIN TARİHİ  

Tasarım rehberleri, kentsel tasarım uygulamalarının ilke ve hedeflerini 

gerçekleştirmeye yönelik mekan ve zamana göre yazılı ve çizili yönlendirici ve ifade 

biçimleridir. Rehberler sonuç ürünün daha sağlıklı biçimde ortaya çıkarılması ve 

sonrasında denetiminin sağlanması için önemli birer araç olarak ortaya çıkmıştır.  

Tasarım rehberleri bir mekanın ve/veya topluluğun belki de en ayrıntılı tasarım 

politikalarının ifade bulabileceği araçlardır. Niceliksel standartlar verebilirler ama daha 

çoklukla, nitelikseldirler (Koç, 1999, s. 113).  

Clare Cooper Marcus (1986) kentsel tasarım rehberlerini araştırma ve uygulama 

arasındaki linkler olarak nitelemiştir. En kapsamlı tanımı ile  kentsel tasarım rehberi 



	

Christopher Alexander ve meslektaşları tarafından kendi tarzlarını yansıtır bir şekilde 

doku dili oluşturularak yansıtılmıştır. Bu tür tasarım rehberleri tasarım hedefleri ve 

tasarım dokusuna işaret eden ve bu iki kavram arasındaki bağı destekleyen türden 

çalışmalardır. Bütünün parçası kentsel tasarımda oluşturulan direktiflerin tasarım için 

gerekli konsepti oluşturmayı başarıp başaramadığı önemli bir konudur. Projeye dayalı 

tasarım rehberlerinin odak noktası bütünün parçası kentsel tasarımı oluşturan 

bileşenlerin tamamlanmasıdır. (J.Lang, 2005) 

Bütün bu tanımlamalar bağlamında kentsel tasarım rehberlerinin uygulamayı 

şekillendirme ve yönlendirmede kolaylık sağladığı, kullanım ve fonksiyonların 

belirlenmesini sağlamak, gelişmeleri kontrol etmek, fikirleri sunmak adına önemli bir 

görevi olduğu yadsınamamaktadır. Aynı zamanda kentsel tasarım rehberleri tasarım 

kontrol türüdür. Bir başka bakış açısıyla tasarım hedeflerinin uygulama alanındaki 

halidir. Öncelikle İngiltere’de ortaya çıkan tasarım rehberlerine bakıldığında 1970 li 

yıllar tasarım rehberlerinin benimsendiği yıllar olmuşlardır. Saha sonrasında 

İngiltere’de 1973 yılında Essex Tasarım Rehberleri ile birlikte “konut” alanları için çok 

sayıda tasarım rehberi üretilmiş ve uygulamada kullanılmıştır. 

Şekil 1. Essex Tasarım Rehberi-1973 

 

Kaynaklar incelendiğinde Essex Tasarım Rehberi veya Tasarım Kılavuzu olarak da 

bilinen rehberleri tasarımın kontrolü bağlamında ilk belge, kaynak olarak kentsel 

mekanın daha kaliteli, daha kullanılabilir ve yerleşime özgü özelliklerin yansıtılması 

bakımından  oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda rehberler hem yazılı hem de 

mekandan örnekler sunacak şekilde görsel özellikle tasarımcıyı yönlendiren kurallar 



	

oluşturulmuştur. Kent dışı kırsal alanların yapılaşmasını ve konut alanlarının 

denetlenmesi için oluşturulan Essex tasarım rehberi daha sonraki yılların tasarım 

politikaları için bir zemin ve yönlendirici bir örnek olmuştur. 1973 yılında ilk deneyim 

olan Essex Tasarım rehberi öncü olmuştur ve devamında; 

• 1977 yılında İngiltere’de Tasarım Bülteni-32 yayınlanmıştır. Bülten konut 

alanları ve daha kullanılabilir, erişime daha izin veren yol sistemlerini 

içermektedir. 

• 1989 yılında Amerika/San Francisco’nun bütüncül olarak planlanması için 

tasarım rehberleri oluşturulmuştur.  

• 1990 - İngiltere/Birmingham Kentsel Tasarım Çalışması oluşturulmuştur. Bu 

tasarım rehberi ile birlikte kent ölçeğinde çözüm önerileri belirlenmiş ve 

rehberler arasında ölçeklere göre bir hiyerarşi oluşturulmuştur. Planlamada 

güzellik anlayışı hakim olmuştur ve tasarım rehberleri kullanıcılar tarafından 

daha olumlu karşılanmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllara kadar olan dönem 

içerisinde planlamada ve kentsel tasarım uygulamalarında genellikle politikalar 

benimsenmiştir. Ancak  daha sonrasında değişen dünya düzeni ile birlikte 

politikaların yanı sıra  rehberlerde tasarım uygulamalarında kullanılmaya 

başlanmıştır. Öncelikle planlama ve tasarımda genel ilkeler için rehberler 

oluşturulmuş olsa da geçen zaman içerisinde rehberler alt başlıklar halinde ele 

alınarak daha alt ölçekler için kullanılmıştır. Günümüzde ise tasarımcıyı ve 

plancıyı yönlendirme amacıyla İngiltere’de ve Amerika’da hazırlanmaya 

başlanan rehberler uzak doğu ülkelerine kadar her ülkede kullanılmaya 

başlanmıştır. Rehberler zaman çizelgesi üzerinde incelendiğinde özellikleri ve 

ilgilendiği alanlara göre aşağıdaki zaman çizelgesi hazırlanmıştır. 

  



	

Şekil 2 Tasarım rehberleri zaman çizelgesi (Duman.,Ç.A. 2018)  

 

Şekil 2. de belirtildiği üzere 1990 sonrası rehberler için bir kırılma noktasıdır. Bu 

süreçten sonra rehberlerin içerikleri konut, mekan, sokak, yapı ölçeğinde ve genellikle 

kentin fiziksel sorunları ile alakalı çözümlere yönelikti. Ancak geçen süre içerisinde 

yapılan rehberler incelendiğinde ilgi konularının insan, çocuk, sosyallik, psikoloji, aktif 

yaşam, minimalist yaklaşım gibi anahtar sözcüklerin olduğunu görmekteyiz. 90 sonrası 

ve bu dönem ile birlikte rehberlerin genellikle sosyolojik ve psikolojik sorunlara çözüm 

getirildiği görülmektedir. Yapılan kelime bulutu analizi ile birlikte 1990 ve 1990 

sonrasında rehberlerin ilgi odakları aşağıda şematik olarak incelenmiştir. 

Şekil 3 1990 lı yıllarda rehberlerin konu ettiği başlıkların “Kelime Bulutu” analizi ile incelenmesi 
( Duman. Ç.A, 2018)  

 



	

Şekil 4. 1990 sonrasında rehberlerin konu ettiği başlıkların “kelime bulutu” analizi ile 
incelenmesi ( Duman,Ç.A., 2018)  

 

KENTSEL AKTİF YAŞAMDA TASARIM REHBERLERİ  

Aktif yaşamın literatürdeki karşılığı;  içerisinde bulundukları tüm yaşam alanlarını 

mekânsal ve ruhsal olarak maksimum seviyede kullanılabilmeleridir (Active design 

guide, 2010).  

Kentsel aktif yaşamın güncel literatürde ilk olarak 1984 yılında Londra’da kolera 

hastalığı için alınan tedbirler ve çözümleri gösterilmektedir (Active design guide, 2010). 

1904 yılına kadar Newyork’ta çok sayıda insan kolera, tüberküloz, sarı humma gibi 

epidemik hastalıktan muzdarip olmuştur. Bu sebeple hastalıkların yayılmasını ve 

etkilerinin azaltılması adına ilk çevresel planlar yapılmıştır (Active design guide, 2010). 

İlk uygulama olarak,  kentsel alanda hava almayan, karanlık odası bulunan yapıların 

yapımı yasaklanmıştır. 1940’lı yıllara kadar nefes alan yapılar ve kentsel açık alanların 

yapımına önem verilerek kentte yaşayanlar bu konuda bilinçlendirilmiştir. (Active 

Design Guide, 2010) 

Ancak yeni bin yılla birlikte, artan makineleşme ve insanların teknolojiye bağımlı hale 

gelmesiyle özellikle büyük kentlerde ve öncelikle Amerikan kentlerinde, hareketsizlik 

artmıştır ve obezite, aşırı kilo, gibi hareketsizliğe bağlı problemlerin ortaya çıktığı 

görülmüştür. Bu sebep ve sonuç ilişkisiyle kent planlama ve kentsel tasarım 

gündeminde farklı uygulama politikaları ortaya konmuştur. Bu kapsamda kentsel 

tasarımda Kentsel Aktif Yaşam” yeni gündemi tanımlamıştır (Active Design Guide, 

2010). Bu bağlamda; 

 



	

• Kentsel karma kullanım,  

• Transit ulaşım ağı, 

• Meydan park, açık alanlara olan ulaşımın arttırılması  

• Açık alanlarda günlük aktivitelerin  yapılacağı ekipmanların eklenmesi 

• Yenilebilir peyzaj alanlarının arttırılması önerisi sunulmuş ve uygulamaya 

konulmuştur.  

Şekil 5. Kentsel aktif Yaşam gündemi Aktif Yaşam Tarih Dizgesi (Active Design Guide’e bağlı 
olarak özetlenmiştir. Caynak Duman, 2018) 

 



	

Amerika’da New York  kenti için hazırlanmış kentsel aktif yaşamı yönlendiren tasarım 

rehberlerinin  yayınlanmasıyla çevresel farkındalık kavramı da gelişmiştir. “Çevresel 

farkındalık” kavramı insanlar ve ekosistem arasındaki ilişkinin ve bunun doğal çevre 

üzerinde yarattığı etkilerin bireyler tarafından ne düzeyde, ne şekilde algılandığını ifade 

etmektedir. Bireylerin çevrenin korunması gerektiği fikrini edinmeleri ve bu düşünceyi 

hayata geçirebilmeleri için, çevresel farkındalığa sahip olmaları gerekmektedir. Çeşitli 

çalışmalarda bireylerin çevresel farkındalıklarının çevreye yönelik davranışlarını 

olumlu olarak etkilediği görülmüştür (Qui, Y., Liu, Y., Nayak, R. R., Li, M. 2015). 

Çevresel farkındalık, güncel teknolojik ve sosyal gelişmeler ile şekillenen insan 

davranışlarının doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinirliğini ve 

algılanabilirliğini ifade eder. (Mälgand, M., Bay-Mortensen, N., Bedkowska, B., 

Hansen, F. N., Schow, M., Thomsen, A. A., Hunka, A. D. 2014)  

Bu sebeple çevresel farkındalığın iyi olduğu ve bilinçli kullanıcının bulunduğu 

mekanlarda sağlıklı kentlerin, yerleşmelerin oluşması daha kolaydır. 

Bu bağlamda kentsel aktif yaşamı konu alan ve yönlendiren yeni nesil tasarım 

rehberleri geleneksel bir tasarım rehberinden farklılaşmaktadır. Kentlere farklı 

ölçeklerde bakabilen bu rehberler kentlerdeki fiziksel çevrede binaların, sokakların ve 

mahallelerin planlanması ve yapımına konu olan çocuk, yetişkin, yaşlı engelli vb. tüm 

bireylere ve uygulamanın her kesiminden sorumlu kişilere hitap etmektedir (Activating 

architecture and urban planning, 2009). 

Kentsel aktif yaşamı konu alan tasarım Öncelikle ulaşım sistemini kapsayıcı bir kabulle 

yapılandırır. Engelliler için sokak tasarımı önlemleri, güvenli, canlı ve erişilebilir sokak 

manzaraları geliştirerek gençler ve yaşlılar arasında yürüme ve bisiklet sürmeyi teşvik 

edebilir. Herkes için güvenli sokaklar aktif kullanımı teşvik edecektir. Öyle ki kentte 

yaşayanları daha fazla yürüyüp daha çok bisiklet sürmeye ve daha az araba 

kullanmaya teşvik ederek, planlanan mahalle, ilçe ve şehir nüfusunun yaşam biçimini 

tanımlayacaktır.  

KENTSEL AKTİF YAŞAMI YÖNLENDİREN TASARIM REHBERLERİNİN İÇERİĞİ 
VE KAPSAMI  

Kentsel aktif yaşam konulu tasarım rehberlerinin kapsamı kentsel alandaki kamusal 

alanlar (meydan, park, kıyı alanları), ulaşım aksları ve yolları (yollar,erişilebilirlik, vb), 



	

atıl- kullanılmayan, potansiyel alanlar (boş alanlar, çatı yüzeyleri, ön cephe 

kullanımları) vb  ana başlıklarında  olarak ele alınmıştır (Active design guide, 2010).  

Kamusal	alanlar	(Meydanlar,  Parklar ve Kıyı Alanları)  

Kentsel mekanın tasarımında kullanıcının rahat hareket edebileceği, çabuk 

algılayabileceği mekanlarda dolaşmak ve zaman geçirmek, sosyalleşmek kamusal 

mekanlara iz düşmektedir. İlk yerleşmelerden bu yana yerleşme içerisinde meydanlar 

kentsel mekan tasarımı ve sosyal çevrenin yapılanmasında ilk sırada yer almaktadır 

(Active design guide, 2010). 

Kentsel	 kamusal	 yeşil alanlarise, hareket, spor ve oyun için bir mekan olarak kabul 

edilmiştir. 1870-1940 yılları arasında planlanarak kurulan park ve yeşil alanların 

birçoğu kısmen estetik kaygılar ile oluşturulmuş mekanlardı. 1900'lerin başında 

planlanan parklar sadece estetik kaygılarla değil, herkesin kullanımı için 

tasarlanmıştır.Dış mekanda egzersiz yapmak günümüzde sağlıklı yaşamın 

önemsenmesi bağlamında  daha çok rağbet görmektedir.  Ve açık havada yapılan 

faaliyetler birçok kişi için büyük önem taşımaktadır. Kopenhag’daki  Falled Parkı; 

yayalar, bisikletçiler,jimnastikçiler, frizbi oyuncuları ile oyun alanları, futbol kulüpleri, 

sosyal içerikli yürüyüşleri, festival ve konserleri barındıran bir halk parkının en iyi 

örneğidir. (Activating architecture and urban planning,2009) 

Şekil 6 Falled Park-Kopenhag (Activating architecture and urban planning ,2009)   

 



	

Kentsel kıyı alanları kamusal alan olarak değer bulan diğer bir başlıktır. Yerleşmeler 

su kenarlarıyla yakın ilgi kurarlar. Geçmişte akarsular, göller yada denizler savunma 

amaçlı kullanılmış, iletişimi geliştirmek ve yeni yerler keşfetmek için araç olmuştur. 

Kent kıyıları kanunlar ile birlikte kamunun kullanımına bırakılmıştır.Su kenarında 

yaşamın ve zamanın geçirildiği yerlerde psikolojik olarak daha sağlıklı kişilerin yaşadığı 

yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır  (Activating architecture and urban 

planning,2009) 

Ulaşım	aksları	ve	yolları	 

Geleneksel planlama sürecinde kentleri insan ölçeğinden uzaklaştırmıştır (Jacobs, 

1960).  Yol genişliği ve bina yüksekliği aracın ölçeğine ve hızına göre tasarlanınca 

gürültülü, kullanıcıya dost olmayan ve hatta yayalar ve bisikletliler için tehlikeli kentsel 

alanlar ortaya çıkmıştır. Birçok kişi için, arabanın anlamı seyahat etmek,  işe gidip 

gelmektir. Ancak, gittikçe artan trafik, pahalılaşan trafik harcamaları, kentteki toprağın 

pahalılaşması ve park alanlarının azalması, sağlık sorunları, insanları minimalist 

yaşam koşullarına yönetmiştir. Bu aşamada insanlar özellikle koşullar elverişli ise, 

ulaşmak istedikleri noktalara yürümeyi ya da bisiklet sürmeyi tercih etmektedir. Bu 

eğilimi daha çok kişiye ulaştırmak için  sırayla bisiklet ve yaya yolları, günlük gezi yerleri 

arasında, araç seyahatine cazip alternatif yollar geliştirilmelidir. Bunların temel nedeni 

kentteki aktiviteyi arttırmak ve daha kullanışlı ulaşım rotaları belirlemektir. Bu sayede 

kent gece ve gündüz kullanılabilir hale gelecektir. 

Atıl-Kullanılmayan Alanlar 

Bir çok şehir planlanan alanları yanı sıra doğal olarak, kullanılmayan ve terk edilmiş 

alanları da içermektedir. Yapılı çevredeki bu kullanılmayan ve boş alanlar yeni 

yapılaşmalar için büyük potansiyellerdir. Şehirler ve yaşam tarzlarımız değiştikçe, 

hizmet alacağımız kamusal alanlar genişlemiştir. Şehrin boş alanlara ihtiyacı vardır.  

REHBER ÖRNEKLERİ 

Kentsel aktif yaşam tasarımları ile ilgili araştırılan rehber örneklerinde, rehberlerin 

uygulanabilirliği için bir takım kontrol listelerinin ön plana çıktığı ve uygulandığı bölge 

özelinde farklılaştığı tespit edilmiştir. Aktif yaşam tasarım rehberleri, veya diğer bir 

deyişle aktif tasarım rehberleri için oluşturulan fikirler 1990lı yıllardan sonra ortaya 



	

çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmaya örnek teşkil etmesi ve aktif tasarım rehberlerinin 

sunmuş olduğu strateji ve çözümleri daha iyi anlamak anlamında 3 farklı tasarım 

rehberi incelenmiştir. Bunlardan birincisi Active design guidelines/ Promoting physical 

activity and health in design- aktif tasarım rehberi/ sağlık tasarımı, bir diğeri Designing 

a health Los Angeles sağlık tasarımı ve son olarak da Activating architecture in urban 

planning- Kentsel planlamada aktif mimarlık için yapılmış rehberlerdir. 

Active Design Guidelines-Aktif Tasarım Rehberi 

Amerika New York’ta obezitenin artması ve buna bağlı sistemin hastalıkların arttığı 

görülmüştür. Bu sebeple özgün, ayrıcalıklı hareketi destekleyecek, sağlık sorunlarını 

azaltacak tasarım rehberi geliştirilmiştir.  

Rehber 4 ana bölümden oluşmakta olup kentin sağlık geçmişinden günümüze olan  

durumundan kentte ve bina içlerindeki aktif tasarım önerilerine kadar detaylı bir 

çalışmayı kapsamaktadır.  

Birinci bölümde kent sağlığının geçmişte nasıl olduğunu, hangi hastalıklar ile baş 

edildiği, nasıl çözümler üretildiği belirtilmiştir. 

Rehberin ikinci bölümünde kentsel tasarım olduğu anlatılmış ve bu bağlamda aktif 

şehir nasıl olmalı konusunda aşağıda sıralanan tasarım başlıkları belirtilmiştir. 

• Yürüme ve bisiklet kullanımı,  

• Farklı arazi kullanımı,  

• Araç parkları,  

• Açık mekanlar,  

• Çocuk oyun alanları,  

• Kentsel tarım alanları,  

• Meydanlar,  

• Sokak ağı ilişkisi,  

• Trafiği önleyici önlemler,  

• Yürüyüş ve bisiklet güzergahları. 

Üçüncü bölümde ise aktif tasarım kriterlerinin yalnızca kente uygulamanın yeterli 

olmadığını, aktiviteyi arttırmak anlamında çalışma alanlarında, kapalı alanlarda, bina 

içlerinde de bir takım tasarım uygulamalarının olması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu 



	

bağlamda günlük işleyişe uygun tasarım politikalarının olması gerekliliği anlatılmış olup 

bina içlerinde yer alan; 

• Merdivenler 

• Asansörler 

• Bina İçlerinde yürüme rotaları 

Gibi başlıklar özelinde engelli kullanıcıya da uygun biçimde tasarımların geliştirilmesi, 

bina içinde çalışma süreci boyunca hareketin arttırılması vurgulanmıştır. Bu anlamda 

çalışma alanı olarak New York Times binası seçilmiş ve eksiklikler ortaya konularak 

öneriler geliştirilmiştir.  

Dördüncü ve son bölümde ise yapılan çalışma bir bütün olarak aktif tasarım, evrensel 

tasarım, sürdürülebilir tasarım ile birlikte düşünülmesi gerektiği ve bu algının 

yaygınlaştırılması kapsamında ele alınması gerekliliği savunulmuştur.  

Şekil 7 Aktif Tasarım Rehberi Çalışma Prensibi (Duman, Ç.A.)  

 

Designing A Health Los Angeles- Los Angeles’ta Sağlık ve Çevre Tasarım 
Rehberi  

Amerika’nın genelinde artan sağlık sorunlarına olan çözümler ülke düzeyinde ele 

alınmıştır. Ancak bu olgunun yerleşmesi ve daha sağlıklı aktif mekanlar yaratmak 

anlamında şehirler özelinde çalışmalar bulunmaktadır. 

İncelenen rehber Los Angeles’ta hazırlanmış olup çevre sağlığı ve sağlıklı çevre 

tasarımına yönelik bir takım öneri ve çözümleri kapsamaktadır. Bu bağlamda çalışma 

3 ana bölümden oluşmaktadır. 



	

Birinci bölümde aktivite kavramı ve bunun yaygınlaşması için yapılan çalışma dizgesi 

sunulmuştur. Bu bağlamda; 

• Yürüme 

• Bisiklet kullanımı 

• Aktif transit-Bisikletin taşınması 

• Kamusal açık alanlar bu alanının temel çözüm başlıklarıdır. 

İkinci bölümde ise “iyi yemek” teması vurgulanmıştır. Bu tema ile birinci kısımda yerel 

üretimin desteklenmesi ve kent içerisinde yenilebilir peyzaj alanlarının oluşturulması, 

daha çok katılımın arttırılması ve insanların hobi bahçeleri ile uğraşının 

yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.  

İkinci kısımda ise kişilerin sağlıklı ve taze yiyeceklere olan erişiminin kısaltılması, 

mahalle ölçeğinde bu tür alanların arttırılması, yerel market ve pazar alanlarının 

oluşturulmasına yönelik örneklerden bahsedilmiştir.  

Son bölüm olan üçüncü bölümde ise sosyal toplum, temiz çevre, çevre tasarımı 

kavramlarına değinilmiştir. İnsan ilişkilerinin iyi olduğu toplumlarda bu tür aktivitelerin 

arttığını, insanların kapalı alan yerine açık, temiz alanları tercih ettiği savunulmuştur. 

Yapılan çalışmalarda dışa dönük toplumların aktif yaşamı daha çok benimsedikleri ve 

uyguladıklarına ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Özetle bu rehber içerisinde aktivite, temiz yiyecek ve toplum kavramlarının birbirinden 

ayrı düşünülemeyeceği birlikte ele alınması gerekliliği savunulmuştur.  

Şekil 8. Los Angeles Tasarım Rehberi Çalışma Prensibi (Duman,Ç.A.)  

 



	

Activating Architecture in Urban Planning-Kentsel Planlamada Aktif Mimarlık 

2009 yılında, farklı kentlerden alınan 50 farklı mekan örnek gösterilerek hazırlanan bu 

rehber çalışmasında genel olarak tema kentsel alanların, kapalı mekanların her gün 

aktif bir biçimde her türden kullanıcının kullanımında bulunması. Bu mekanların insan 

ölçeği ve insanın kolayca erişim hinterlandında bulunmasını vurgulamaktadır.  

Rehber üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kentsel mekanda aktif mimarlık 

konusunu kapsamakta olup yapıların da en az açık çevre gibi aktif yaşama uyumlu 

olmasına değinilmiştir. 

İkinci bölümde ise kentsel alanda aktivite konusu detaylandırılmış neden ihtiyacın 

olduğu belirtilmiştir. Sağlıklı, daha iyi bir yaşam kalitesi için gerekliliği belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise aktif tasarım prensipleri anlatılmıştır. Tasarım prensipleri aşağıda 

şu şeklide belirtilmiştir; 

• Meydanlar 

• Park alanları 

• Su kıyısı 

• Bağlantılar-Araç-yaya-bisiklet yolu ve yeşil akslar 

• Kullanılmayan-Atıl Mekanlar 

• Eski sanayi alanları 

• Çatılar 

• Konut alanlar 

• İş alanları 

• Kentsel oyun alanları-Bisiklet oyun rampaları 

• Okul alanları 

Tasarım prensipleri New York, Siena, Paris, Berlin, Amsterdam, Kopenhag, Porto Riko 

kentlerinde yer alan açık ve kapalı alanlardan örnekler ile anlatılmıştır.  

  



	

Şekil 9 Aktif Mimarlık Tasarım Rehberi Çalışma Prensibi (Duman, A.)  

 

DEĞERLENDİRME  

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını bulunduran barınmanın ötesinde, 

deneyimlerimiz ve etkinliklerimiz için zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz, yaşadığımız 

yerlerdir. Değişen zaman ve gelişen teknoloji ile birlikte insanoğlunun günlük hedefleri 

ve ihtiyaçları da değişmektedir. Bu değişim kentlerdeki insanları daha hızlı bir gündelik 

yaşama zorlarken; insanlar bu hızı yakalayabilmek için daha az fiziksel aktivite 

gerektiren ve tembelleştiren yöntemlerin kullanımına yönelmiştir. Kentsel aktif yaşam 

tanımı bu noktada kentlerin insanların faydalı kullanımına uygun hale 

dönüştürülmesine odaklanır. Mimari ve kentsel alanlar bu perspektifle, aktivite ve 

hareket unsurları haline getirilir ve aktif yaşam için uygun ortam yaratılır.  

Kentin artık yalnızca kapalı ve açık hava fonksiyonları arasındaki fiziksel sınırlamalar 

olarak anlaşılmaması ve yakın etkileşim halindeki politik, sosyal ve kültürel süreçler 

için ortak bir alan olarak görülmesi gerekmektedir. Bu yeni eğilime uyum sağlamaya 

ve insanları aktifleştirmeye başlamanın ilk adımı, şehir sakinlerinin keyif aldıkları ve 

fiziksel ifade için kullanmak isteyecekleri müsait ortamı yaratmaktır. Bu aktif ortamlar, 

bölgedeki duraklamalara, yeşil alanlara, etkinlik alanlarına ve günlük gezi yapılan 

yerlere erişme olasılıkları göz önünde bulundurularak, mevcut mekanlarda fiziksel 

etkinlikleri mümkün kılacak temel öğelerin bu mekanlara adapte edilerek geliştirilmesi 

ile; yeni tasarlanan mekanlarda ise aktif yaşam öğelerinin tasarım sürecinde 

mekanlara entegre edilmesi ile elde edilebilir. Ayrıca yerel toplumdaki zevkli faaliyetleri 

destekleyen günlük imkânlara erişim kolaylığının sağlanması gerekmektedir. 



	

Kentsel aktif yaşam birkaç stratejiyi gerektirir. Yakın geçmişte yapılan araştırmalar, 

arazi kullanımlarının, iyi bir şekilde bağlı olan sokak sistemlerinin ve iyi toplu taşıma 

sistemlerinin sağlandığı şartların şehir sakinleri arasındaki fiziksel aktiviteyi artırma 

eğiliminde olduğunu göstermiştir. 

Şekil 10 1970-2016 Yılları arasında tasarım rehberlerinde değişen başlıklar (Duman. Ç.A.)   

 

Kentsel alanlardaki fiziksel aktivite için yaratılan fırsatlar toplumsal açıdan onarıcı bir 

etkiye sahiptir. Bu sayede insanlar plansız bir şekilde toplanabilmekte, kent sakinlerinin 

özgüvenleri artmakta ve sonuç olarak zincir etkisi ile kentsel yaşam 

canlandırılmaktadır. Ayrıca aktif yaşamın kente uyarlanmasıyla bireylerin sosyo-

kültürel gelişimi, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının daha iyi bir seviyeye getirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Yapılan literatür araştırmasında 2000 li yıllar ile birlikte aktif yaşamın ve aktivitenin 

mekan ile yakından ilişkili olduğu görülmüştür. Bu aşamada kentsel tasarım rehberleri 

arasında konuların değişiklik gösterdiği, aktif yaşam ve aktivite unsurlarının daha 

önemli hale geldiği tespit edilmiştir. Bununla beraber mekanı güzelleştirme endişesi, 



	

yerini kentte yaşayanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını tesis etmeyi hedefleyen 

çözümlere bırakmıştır. Bu bağlamda kentsel aktif yaşam rehberlerinin kentsel tasarım 

nazarında ön plana çıktığı görülmektedir.  

Netice olarak; daha sağlıklı, verimli ve yaşanılır bir kent dokusu oluşumunun 

sağlanması için kentsel aktif yaşam ilkelerinin kentsel tasarımda kullanımının göz ardı 

edilemez rolü olduğu tespit edilmiştir. Aktif mekan ve aktif yaşam ile ilgili problemler ve 

olası çözümler belirlenerek öncül kuramcıların ve tasarımcıların bu konudaki 

düşünceleri çerçevesinde hedef probleme çözüm olarak sunulan kentsel aktif yaşam 

rehberleri oluşturulması ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Kentsel mekânın organizasyonunda mevcut mevzuat, tasarım ve uygulamaları 

yönlendirmekte yetersiz kalmaktadır. Kentsel mekânın 3. boyutu, kimliği, estetiği gibi 

konular planlar yoluyla yeterince desteklenememektedir. Plan sonrası, uygulama 

aşamasında tasarım konuları, dünya genelinde birçok ülkede yaygın olarak ‘kentsel 

tasarım rehberleri’ ile sağlanmaktadır. Kapsam, ölçek ve türlerine göre farklılık 

gösteren kentsel tasarım rehberleri; kentin genelinde ve/ya da belirli bir bölgesinde 

ortak bir dil sağlamak, mekânsal kimliği sürdürmek ve kentsel tasarımı yönlendirmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Kentsel mekân organizasyonu; mimarlık, kentsel tasarım ve 

planlama disiplinleri açısından önem taşımaktadır. Disiplinler arası ilişkinin sağlanarak 

tüm yönleri ile ele alınmış mekânların düzenlenebilmesi için bir uygulama aracı olan 

kentsel tasarım rehberlerinin kullanılması gerekmektedir. 

İlk olarak 1970’li yıllarda İngiltere’de kullanılmaya başlanan kentsel tasarım rehberleri, 

sonrasında yaygın olarak Kuzey Amerika, Avustralya ve Uzak Doğu kentleri için 

kentsel mekân organizasyonunu geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde 

kentsel tasarım rehberleri ilk kez 2014 yılında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile 

mevzuata girmiştir.  

Bu çalışma ile dünyada uygulanan, kentsel tasarımı yönlendirici bir uygulama aracı 

olan, kentsel tasarım rehberlerini incelemek; nitelik, kapsam, teknik, yöntem gibi 

konulardaki farklılıkları irdelemek amaçlanmaktadır. Ayrıca kentsel mekânın 

organizasyonda mekânın tüm boyutlarıyla ele alınabilmesi, kentin ve kentlinin 



	

ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi ve incelenen kentsel tasarım rehberlerinde ele 

alınan ve/ya da düşünülmesi gereken konuların irdelenerek, gelecekte üretilecek 

rehberler için önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın yöntemini; kentsel tasarım ve kentsel tasarım rehberlerine ilişkin yapılan 

literatür incelemesi ve kentsel tasarım rehberlerini yaygın olarak kullanan ABD, 

Kanada ve İngiltere’den farklı türde kentsel tasarım rehberleri incelenerek, ülkelerin 

kentsel tasarım ve planlama yaklaşımları değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu 

değerlendirmede incelenen rehberler; vizyon, tasarım ilkeleri, denetim, aktörler, 

uygulama alanı, kapsam ve ifade teknikleri çerçevesinde karşılaştırma yapılarak 

yorumlanmıştır. 

ABD, Kanada ve İngiltere’de uygulanan rehberlerin incelenmesi sonucunda; 

rehberlerin genel olarak belirli bir vizyon ve tasarım ilkeleri çerçevesinde hazırlandığı 

görülmüştür. Kentsel tasarım rehberlerinin kentin ve kentlinin ihtiyaçları ekseninde 

şekillendiği, farklı temalar ve ölçeklerde düzenlendiği saptanmıştır. Örneğin ABD’de 

obezite gibi güncel sorunlarla savaşmak için aktif yaşamı destekleyen, kentsel tasarımı 

kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen rehberler hazırlamıştır. Ya da farklı 

konularda kent geneli için, güvenlik, turizm konuları içeren tematik rehberler 

hazırlanmakla birlikte, kentin kıyı, merkez gibi belirli bir parçasına yönelik kentsel 

tasarım rehberleri de uygulanmaktadır. Toronto’da çevre, kamu sanatı, sağlık, kent 

görünümü ve kamusal alanlar gibi konularda tematik rehberler kullanılmaktadır. Ayrıca 

bina tiplerine ve doğrudan belirli bir alana yönelik kentsel tasarım rehberleri 

uygulanmaktadır. İngiltere’de 1970’li yıllardan bu yana kullanılan kentsel tasarım 

rehberleri son yıllarda doğrudan planlama dokümanları arasında yer almaktadır. Kentin 

gelişimine ilişkin sürdürülebilirlik, tarihi çevreler, turizm ve yenilebilir enerji gibi konulara 

planlama politikaları içerisinde yer verilmektedir. Rehberler güncel sorunlar ve gelişen 

ihtiyaçlar dâhilinde belirli ve/veya gerekli dönemlerde revize edilmektedir.  

ABD, Kanada ve İngiltere’den incelenen kentsel tasarım rehberlerinde mekân tüm 

boyutları ile ele alınabilmektedir. Kamusal alanların yanı sıra özel mülkiyet alanlarına 

ilişkin açıklama ve önerilere yer verilmektedir. Uygulama aşamaları planlama 

sistemlerine göre farklılıklar gösteren rehberler; kentin ve kentlinin ihtiyacı 

doğrultusunda farklı tür, ölçek ve yaklaşım doğrultusunda hazırlanabilmektedir. 

Rehberler ile mekânın 3. boyutu, kimliği, estetiği gibi konularda organizasyonu 

sağlanabilmektedir. 



	

Bu çalışma ile kentsel mekân organizasyonunda kentsel tasarım rehberlerinin yeri ve 

önemi vurgulanmaktadır. Kentsel tasarım rehberi hazırlama sürecinde tür, ölçek, 

kapsam, teknik ve yöntem açısından gelecekteki uygulamalara ışık tutması; 

hazırlanacak kentsel tasarım rehberleri için yol gösterici bir kılavuz olması 

beklenmektedir.  

Anahtar sözcükler: kentsel tasarım rehberi; kentsel tasarım rehberi teknikleri; Toronto 

Kentsel Tasarım Rehberleri; New York Kentsel Tasarım Rehberleri; İngiltere Kentsel 

Tasarım Rehberi 

GİRİŞ 

Kentlerin en büyük problemlerinden biri gelişim ve değişim sürecinde yönlendirme, 

uygulama ve denetleme aşamalarındaki yetersizlikler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kentlerde yaşanan fiziksel ve sosyo-kültürel çevre unsurlarındaki değişimi görmezden 

gelmek, kentlerin gelişimi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu aşamada kentlere 

ilişkin şehir planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin ortak paydası olan 

kentsel tasarım disiplinine ilişkin çalışmalar önem kazanmaktadır. Söz konusu 

disiplinlerin kendi içerisinde ve birbirleri ile olan ilişkinin kavramsal ve kuramsal zemini 

oluşturularak, kentsel mekândaki değişime yönelik gelişmelere yer verilmesi 

gerekmektedir. Planlama ve tasarım ilişkisi her ülkede ve/ya da her eyalet/ilde farklı 

olabilmektedir. Planlama sistemlerindeki esneklik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

şekillenen bu farklılık, uygulama araçlarında da değişkenlik gösterebilmektedir. 

Kentsel tasarım rehberleri yaygın olarak kullanılan bir uygulama aracıdır. Dünyada pek 

çok kent ve/ya da alan için kullanılmakta olan kentsel tasarım rehberleri ilk olarak 

1970’li yıllarda İngiltere’de Essex’te kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde mevcut 

mevzuat incelendiğinde; ilk kez 2014 yılında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 

kentsel tasarım rehberlerinden bahsedildiği görülmektedir. 

Uygulanacağı alana ve/ya da kente ilişkin bir tasarım çerçevesi çizen, ortak bir dil 

oluşturan ve tasarımcıları yönlendiren kentsel tasarım rehberlerine ilişkin farklı 

nitelikler söz konusudur. Bu çalışmanın amacı; kentsel tasarım rehberi uygulamalarını 

inceleyerek, rehberlerin niteliklerine yönelik bir çalışma oluşturmak ve kentsel tasarım 

rehberlerinin ilgili aktörlerine yönelik hazırlanma sürecinde faydalanabilecek bir öneri 

sunmaktır. Çalışmanın yöntemini uzun süredir kentsel tasarım rehberlerini yaygın 



	

olarak kullanan İngiltere, New York ve Toronto rehber örnekleri incelenmesi 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda literatür çalışması gerçekleştirilmiş ve örnekler birbirleri 

ile karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar saptanmıştır. İnceleme aşamasında 

rehberler kapsam, ölçek, vizyon, tasarım ilkeleri, anlatım dili ve teknikleri açısından ele 

alınarak karşılaştırılmaktadır.  

Kavramsal Çerçeve 

"Kentsel tasarım" terimi, 1950'lerin sonlarında Kuzey Amerika'da ortaya çıkar ve terim 

daha geleneksel, genel olarak anlam bulur. Kent salonları, opera binaları ve müzeler 

gibi büyük kamu yapılarının yerleşim ve tasarımına odaklanan, son derece sanatsal ve 

fiziksel (görsel ve mekânsal) bir kentsel tasarım yaklaşımı ve bu yapıların ilişkileri ve 

ilişkilerden ortaya çıkan boşlukları tanımlamak için kullanılır. Çağdaş kentsel tasarım 

bundan daha geniş bir bakış açısıyla ve öncelikli olarak, hem kamusal alan hem de 

sosyo-kültürel nitelik açısından insanların keyif alıp kullandıkları, anlamlı mekânların 

oluşturulması ve yönetilmesi ile ilgilenmektedir. Son zamanlarda, daha sürdürülebilir 

kentsel biçim arayışları kentsel tasarımda belirgin bir bileşen haline gelmiştir 

(Carmona&Tiesdel, 2007). İnsanların vakit geçirdikleri kamusal alanların tasarısı, 

gelişimi ve sürdürülmesini konu edinen disiplin, doğal ve fiziksel çevrenin yanı sıra 

sosyo-kültürel çevreye ilişkin de bakış açışlarından söz etmektedir. Bu kapsamda, 

kentsel mekânı çok yönlü ele alarak mekân ve insan arasındaki kuvvetli bağı da ön 

planda tutmaktadır.  

Mekân ve insan arasındaki ilişkiyi koruyan, güçlendiren ve geliştiren bir disiplin olan 

kentsel tasarım aynı zamanda fiziksel ve sosyo-kültürel çevreye ilişkin çeşitli 

müdahaleler de barındırmaktadır. Bu müdahalelerin mekân ve insan odağında 

yapılması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. İlk olarak 1970’li yıllarda İngiltere’de 

kullanılmaya başlanan ve geliştirilen ‘’kentsel tasarım rehberleri’’ bir uygulama aracı 

olarak işlev görmektedir. Kentsel tasarım rehberleri ile mekânın organizasyonunda 

uygulama sorunlarına çözüm, kentli ihtiyaçlarına yanıt bulunabilir. 

Lang’e göre (2005); kentsel tasarım rehberleri amaç ve o amaçlara ulaşmak için 

tasarım modeli ile model ve amaç arasındaki bağlantıyı destekleyen bulgulardan 

oluşan genel ifadelerden oluşmaktadır. Her şeyden önce kentsel tasarımdaki endişe, 

kavramsal tasarımın amacına ulaşılmasını sağlayan yazılı talimatlarla ilgilidir. Kentsel 



	

tasarım rehberleri ile kentsel mekânın gelişmesinde önem verilmesi gereken ifadelere 

yer verilerek, kentsel tasarımın amacı ve kapsamına ilişkin önermeler ve / ya da 

uyulması gereken kurallar vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, rehberler mekânın gelişimi 

ve söz konusu mekâna özgü ifadeler ile evrensel tasarıma ilişkin standartlar içermeli 

ve yönlendirici olmalıdır.  

Attoe ve Logann’a göre (1989); kentsel tasarım rehberleri hem bina hem de açık 

alanların oluşturulmasında kullanılacak amaç, konsept ve standartlar kümesinden 

oluşmaktadır. Kentsel tasarımcılar ve plancılar tarafından hazırlanan rehberler, kamu 

kurumlarınca amaçları belirlemek, doğrudan tasarım yapmak ve onay için gönderilen 

tasarımları değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanılan araçlardır. Kentsel tasarım 

rehberleri bölgeleme haritalarını ve bir alan için hazırlanan planların genel yönergeleri 

sunan kantitatif standartları tamamlamaktadır. Rehberler belki de bir topluluğun 

tasarımları belirlemek için yetersiz kalabileceği en ayrıntılı tasarım politika araçlarıdır. 

Rehberler ölçülebilir standartlar verebildiği gibi, daha çok niteliksel olup uygulamalarda 

muhakeme gerektirirler. 

İngiltere Mimarlık ve Yapılı Çevre Komisyonu tarafından 2000 yılında sunulan “By 

Design” isimli doküman İngiltere planlama sistemi içerisinde kentsel tasarım 

yaklaşımlarını ve daha iyi uygulamalar için önermeleri içermektedir. By Design’a göre 

(2000); kentsel tasarım rehberleri belirli bir gelişim şeklinin, bir planın tasarım 

politikalarına uygun olarak nasıl yürütülebileceği konusunda ayrıntılı rehberlik sağlar. 

Bu kapsamda bir kentsel tasarım rehberi;  

• Konuya ilişkin tasarım ilkelerini açıklamakta ve örneklendirmekte, 

• Genel tasarım hatalarını tanımlamakta ve bunlardan kaçınmaya yardım 

etmekte, 

• Yerel yönetimlerin, tasarım taahhütlerini hem kendilerine hem de tasarım 

sürecine dahil olan herkese aktarmasına olanak tanımaktadır.  

Bu yaklaşımda kentsel tasarım rehberleri; planlama ve tasarım arasında ilişki kuran, 

uygulamada ortaya çıkabilecek problemler için çözüm üreten, kentsel alanın gelişimine 

ilişkin genel bir çerçeve çizen planlama uygulama aracı olarak tanımlanmaktadır.  

City of Toronto Yönetimi’ne göre; kentsel tasarım rehberleri binalar, sokaklar ve daha 

fazlasına ilişkin, istenilen tasarımın sağlanabilmesi amacıyla, değerlendirme sürecinde 

kullanılmaktadır. Toronto için hazırlanan kentsel tasarım rehberleri farklı konu, kapsam 



	

ve ölçeklerde sunulmuştur; bina tipolojisi, alana özgü, sokak görünümü ve kamusal 

alan, çevresel, kamusal sanat ve erişilebilirlik & evrensel tasarım başlıkları altında 

hazırlanan farklı kapsamda rehber bulunmaktadır. 

Özetle kentsel tasarım rehberi; 

• Gelişmiş bir tasarım çerçevesi çizen, 

• Uygulandığı yer, zaman ve projeye özgü nitelikler taşıyan, 

• Kentsel bütünlüğü sağlayan, 

• Ortak bir dil oluşturan 

• Kentsel tasarım sürecinde, kontrol mekanizması olarak kentsel bütünlüğün, 

kimliğin korunmasında önemli bir rol üstlenen yönlendirici dokümanlardır. 

Dünyadan Kentsel Tasarım Rehberlerine Bakış 

Bu bölüm kapsamında İngiltere, New York ve Toronto’dan kentsel tasarım rehberleri 

ele alınmıştır. İngiltere’de kentsel tasarım rehberleri dünyada ilk kez kullanılmaya 

başlandığı, Toronto’da çok sayıda ve tematik kentsel tasarım rehberleri kullanıldığı, 

New York’ta ise gösterim dili ve kapsamı açısından farklılık gösteren rehberler olduğu 

için seçilmiştir. Söz konusu rehber örnekleri incelenerek; rehberlerinin vizyonları, 

tasarım ilkeleri, denetim süreçleri, aktörleri, uygulama alanları, kapsamları ve anlatım 

dili ve tekniklerine yönelik bulguların ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

İngiltere Kentsel Tasarım Rehberi 

İngiltere’de kentsel tasarım rehberleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada ilk 

olarak 1973 yılında kullanılan ve Essex kenti için hazırlanan kentsel tasarım rehberi ile 

kent mekânının yönlendirme çalışmaları başlamıştır (Orhan, 2015). Süreç içerisinde 

ayrı dokümanlar olan rehberler artık planlama politikaları arasında yerini almıştır. Bu 

çalışma kapsamında da 2000 yılında ayrı bir doküman olarak sunulan ve planlama 

politikaları ile ilişkisi açıklanan By Design isimli dokümandan faydalanılmaktadır. 

Genel Bilgiler 

Rehber; İngiltere Çevre, Ulaşım ve Bölgeler Bakanlığı, Mimarlık ve Yapılı Çevre 

Komisyonu tarafından 2000 yılında kentsel tasarımda yüksek standartları teşvik etmek 



	

amacıyla ulusal ölçekte hazırlanmıştır. Yeni ilkeler koyma misyonuna sahip olmamakla 

birlikte Planlama Politikaları Rehberi Belge 1 Genel Politikalardaki (Planning Policy 

Guidance Note 1 General Policy) ilgili ilkeleri kendine hedef edinmektedir.  

İngiltere için hazırlanan kentsel tasarım rehberi; vizyon, tasarım ilkeleri, denetim, 

aktörler, uygulama alanı, rehberin kapsamı, anlatım dili ve teknikleri konularını ele alışı 

açısından değerlendirilmiştir. 

Vizyon 

Rehberin genel amacı kentsel tasarımda yüksek standartları geliştirmek şeklinde 

belirtilmektedir. Rehber, binaları, mekânları, peyzaj ve ulaşım sistemini de içeren 

yapılaşmış çevreye ilişkin yaklaşımları kapsamaktadır. 

Tasarım İlkeleri 

By Design dokümanında kentsel tasarım ilkeleri; karakter, devamlılık ve kapalılık, 

kaliteli kamusal alanlar, hareket kolaylığı, okunabilirlik, adapte okunabilirlik/uyum ve 

çeşitlilik olarak belirlenmiştir. 

Karakter: Kimlikli mekânlar, Yerel olarak kendine özgü gelişim, peyzaj ve kültür kalıplarına 

cevap vermek ve bunları güçlendirmek için kent görünümünde ve peyzajında karakteri teşvik 

etmek. 

Devamlılık ve Kapalılık: Özel ve kamusal alanları net bir şekilde tanımlamak, cadde 

cephelerinin sürekliliğini ve mekânın korunmasını teşvik etmek. 

Kaliteli Kamusal Alanlar: Engelli ve yaşlı insanlar da dahil olmak üzere toplumdaki herkes 

için cazip, güvenli, düzenli ve etkili şekilde çalışan kamusal alanlar ve yollar geliştirmek. 

Hareket Kolaylığı: Birbirleriyle bağlantı kuran ve hareket etmenin kolay olduğu, insanları 

trafiğe sokmadan erişilebilirliği sağlamak ve topografyaya uygun ulaşım ağını geliştirmek. 

Okunabilirlik: Kişilerin yollarını bulmalarına yardımcı olacak tanınabilir rotalar ve nirengiler 

geliştirerek okunabilirliği desteklemek. 

Adapte Olunabilirlik/Uyum: Değişen sosyal, teknolojik ve ekonomik durumlara uyum 

sağlayabilmek. 



	

Çeşitlilik: Yerel ihtiyaçlara cevap veren, canlı mekânların yaratılabilmesi için birlikte var 

olabilen, işleyebilen karma kullanımlarla fırsat çeşitliliğinin sağlanması. 

Rehberin Kapsamı 

Rehber bina, mekân, peyzaj ve ulaşım sistemi tasarım konularını kapsamaktadır. 

Yapılaşmış çevreye ilişkin kentsel tasarım konularını ele alırken daha iyi mekânlar ve 

mekân oluşturma (placemaking) düşünceleri ile hareket etmektedir. Planlama sistemi 

içerisinde kentsel tasarımın rolünü, kentsel tasarıma ilişkin konuları ve bir kentsel 

tasarım rehberi hazırlamaya yönelik açıklamaları barındırır. Yönlendirici ve ulusal 

ölçekte hazırlanan dokümanın kapsamında doğru ve yanlış uygulamalara grafikler ve 

görseller aracı ile yer verilirken çeşitli kentlerden örnekler üzerinden açıklamalar da 

bulunmaktadır. 

Denetim – Aktörler – Uygulama Alanı 

Ulusal ölçekte hazırlanan yol gösterici dokümana göre bir kentsel tasarım rehberi 

hazırlanmasına ilişkin; yerel yönetimleri ve kent konseylerinin birkaç bölümünü (gelişim 

kontrolü, tasarım ve koruma, yerel plan, bina yönetmelikleri, otoyollar gibi) içermesi 

gerektiğinden bahsedilmektedir. 

Kentsel tasarım rehberlerin uygulama sürecine ilişkin yerel belediyeler, şehir plancıları, 

mimarlar, peyzaj mimarları ve kentsel tasarımcıların bulunması gerektiği ifade 

edilmektedir. 

Uygulama alanı konularında kentin belirli bir bölümü veya tüm kent için hazırlanmış 

örneklere yer verilmiştir. İngiltere geneli için kentsel tasarım konuları planlama 

politikaları içerisinde yer almaktadır. Yere özgü rehberler de planlama politikaları 

içerisindeki kentsel tasarım konularını esas alan destekleyici dokümanlardır. 

Anlatım Dili ve Teknikleri 

Bu çalışma kapsamında incelenen By Design dokümanına ilişkin anlatım dili ve bilgiyi 

aktarma yöntemi; görsel anlatımlar, plan, kesit, görünüşler, sokak modelleri ve eskizler 

ile geliştirilmiştir. Anlatım dili olarak kentsel tasarım çalışmalarını hazırlayan 

profesyoneller için yönlendirici ifadelere yer verilmektedir. Şekil 1’de By Design’dan bir 



	

örnek sayfa gösterilmektedir. Örnekte yüksek katlı yapılar ile mevcut binalar arasında 

olması gereken ilişki eskiz yardımı ile aktarılmaktadır. 

Şekil 1. İngiltere By Design isimli dokümandan anlatım tekniği örneği (By Design, 2000, s.20,40)  

 

Toronto Kentsel Tasarım Rehberi 

Toronto için kentsel tasarım rehberi, kent geneli ve/ya da belirli bir kent alanı için 

hazırlanan, yaklaşık 70 farklı rehberden oluşmaktadır. Kent geneli rehberleri tematik 

ve tüm kenti kapsayan konuları içermektedir. Tematik ve çok sayıda kentsel tasarım 

rehberi kullanan farklı bir yaklaşım olması sebebiyle araştırma çerçevesinde ele 

alınmıştır.  

Genel Bilgiler 

Bu bölümde Toronto için kullanılan kentsel tasarım rehberlerinden anlatım dili, bilgiyi 

aktarma yöntemi ve kapsamı açısından farklılık gösteren iki kentsel tasarım rehberi 

(bina tipolojisi için hazırlanan rehber ve Clairtell Alanı Bağlam Planı) seçilerek; vizyon, 



	

tasarım ilkeleri, denetim, aktörler, uygulama alanları, kapsamları, anlatım dilleri ve 

teknikleri açısından ele alınmaktadır. 

Vizyon 

Bina tipolojisi için hazırlanan rehberin (Infill Townhouses) vizyonu doğrudan tek bir 

cümle ile belirtilmemektedir. İnceleme sonucunda rehberin vizyon yaklaşımı Toronto 

için önemli bir tipoloji oluşturan ve sıra evlerin bir çeşidi olan ''Townhouses'' bina 

tipolojisini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak, kent genelinde sokak görünümünü 

iyileştirmek, tarihi alanlarda yeni yapı uygulamaları, yüksek kaliteli yaşanabilir çevreler 

üretmek, yaya, sokak ve bina ilişkisini tanımlamak ve korumak, verimli ve ekonomik 

altyapı sağlamak şeklinde belirtilebilir.  

Toronto için seçilen diğer rehber olan Clairtrell Alanı Bağlam Planı (Clairtrell Area 

Context Plan) için belirlenmiş vizyon ise; Clairtrell Bölgesinin yeniden gelişim 

potansiyeli için genel gelişme rehberi oluşturmaktır. Kentin belirli bir bölgesine yönelik 

hazırlanan rehber türleri arasındadır. 

Tasarım İlkeleri 

Toronto Bina Tipolojisi Rehberi (Infill Townhouses) için tasarım ilkeleri; 

• Tüm sakinler için yüksek kaliteli yaşanabilir çevreler üretmek, 

• Yeni konut gelişimleri ile yollar ve açık alanlar arasındaki ilişkiyi artırmak ve 

tanımlamak, 

• Önemli doğal ve insan yapımı özellikleri korumak (erişkin bitki örtüsü, yol 

ağaçları, miras yapıları ve rekreasyon alanları), 

• Caddeler ve açık alanlara olan etkilerin azaltılması için servis alanlarını 

iyileştirmek (otopark, yükleme ve atık alanları), 

• Gelecekteki kullanıcılar için verimli ve ekonomik altyapı sağlamak. 

Toronto, North York Bölgesi, Clairtrell Alanı Bağlam Planı (Clairtrell Area Context Plan) 

için tasarım ilkeleri;  

• Karma kullanıma (perakende, ofis, karma) sahip olması, 

• Yaya yollarını içeren kamusal yol ağına sahip olması, 



	

• Metro istasyonuna yakınlığı ile çalışan ve yaşayan sayısını artırması, 

• Yüksek kalitede kentsel tasarım unsurlarını barındırması, 

• Yerel kimlik elementleri ile sentezlenmesi, 

• Sosyal tesisler ve açık alanlara sahip olması, 

• Yüksek kalitede kamusal alanlar oluşturması şeklinde ifade edilmektedir.  

Rehberlerin Kapsamı 

Bu çalışma kapsamında incelenen rehberlerin kapsamlarına bakılırken ele alınan 

konular kapsamları açısından makro, mezo ve mikro ölçeklere ayrılarak 

değerlendirilmektedir.  

Makro Ölçek 

Toronto Bina Tipolojisi Rehberi (Infill Townhouses) için sürdürülebilirlik, kaliteli yaşamı 

sağlamak; 

Clairtrell Alanı Bağlam Planı (Clairtrell Area Context Plan) için sürdürülebilirlik,  yaşam 

kalitesini iyileştirmek, hizmetlere erişimi kolaylaştırmak olarak ifade edilebilir. Bu 

konularda verilen genel ifadeler ile yönlendirmeler yapılmaktadır. 

Mezo Ölçek 

Toronto Bina Tipolojisi Rehberi (Infill Townhouses) için gelişme bölgeleri, rekreasyon 

alanları, erişkin bitki örtüsü, açık alanlar, verimli ve ekonomik altyapı;  

Clairtrell Alanı Bağlam Planı (Clairtrell Area Context Plan) için kamusal yol ağı, sosyal 

tesisler, açık alanlar ve karma kullanım alanlarıdır. 

Mikro Ölçek 

Toronto Bina Tipolojisi Rehberi (Infill Townhouses) için sokak dokusu ve görselliği, bina 

cepheleri, yeni yapı uygulamaları, sokak güvenliği, yaya konforu ve yeni tasarlanan 

yollar;  

Toronto, North York Bölgesi, Clairtrell Alanı Bağlam Planı (Clairtrell Area Context Plan) 

için trafik işaretleri, yapı kütleleri ve kat adetleri, yaya konforu ve yeni tasarlanan açık 

alanlar ve parklar, kamusal sanat alanları konularında detaylı yaklaşım ve öneriler 

saptanmıştır.  



	

Denetim – Aktörler ve Uygulama Alanı 

Toronto için hazırlanmış kentsel tasarım rehberlerinin denetimi Toronto Kent Konseyi 

(Toronto City Council) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında 

incelenen iki rehber için rehberi hazırlayan aktörler; Toronto Kenti, Kentsel Gelişme 

Hizmetleri, Planlama Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak ifade 

edilmektedir. 

Rehberleri kullanacak aktörlere ilişkin Toronto Bina Tipolojisi Rehberi (Infill 

Townhouses) için mimarlar, şehir plancıları, ikamet edenler ve hak sahipleri; Toronto, 

North York Bölgesi, Clairtrell Alanı Bağlam Planı (Clairtrell Area Context Plan) için özel 

sektör girişimcileri, mülkiyet sahipleri, plancılar, tasarımcılar, mimarlar ve peyzaj 

mimarları olarak ifade edilmektedir. 

Toronto kentinde incelenen rehberlerin uygulama alanının kamusal alanlar ve özel 

mülkiyet alanları olduğu görülmektedir. 

Anlatım Dili ve Bilgiyi Aktarma Yöntemi 

Bu çalışma kapsamında incelenmiş rehberlere ilişkin anlatım dili ve bilgiyi aktarma 

yöntemi; görsel anlatımlar, plan, kesit, görünüşler, sokak modelleri ve eskizler ile 

geliştirilmiştir. Şekil 2’de arayüz tasarımında dikkat edilmesi gerekenler görseller ve 

eskizler yardımı ile ifade edilmektedir. Toronto’dan örnek incelemeleri ile mevcut 

durum üzerinden ifadelere yer verilerek, anlatım dili anlaşılır kılınmaktadır. Kamusal 

parklar bölümünde de öneriler mevcut durum üzerinden ifade edilmektedir (Şekil 3). 

Mevcut durumdaki doğru uygulamalardan örnekler ile bilgi aktarılmaktadır.  

  



	

Şekil 2. Arayüz tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerin aktarılma yöntemi (Toronto Urban 
Design Guidelines: Building Type, 2003, s. 10, 11) 

 

Şekil 3. Kamusal parklar bölümünde bilgiyi aktarma yöntemine bir örnek (Toronto Urban 
Design Guidelines: Building Type, 2003, s. 6) 

 



	

New York Kentsel Tasarım Rehberi 

New York Kenti için kentsel tasarım rehberleri toplam dört adet kent genelini 

ilgilendiren, belirli bir temaya yönelik hazırlanmış rehberlerden oluşmaktadır. Rehberler 

kapsamları, bilgiyi aktarma yöntemleri açısından farklılık göstermektedir. 

Genel Bilgiler 

New York için kullanılan ve bu bölüm kapsamında değerlendirilen kentsel tasarım 

rehberleri: 

• New York Aktif Tasarım Rehberi (Active Design Guidelines)  

• New York Aktif Tasarım / Yaya Deneyimini Şekillendirme (Active Design / 

Shaping the Sidewalk Experience) 

• New York Sokak Tasarımı Rehberi (Street Design Manual) 

• New York Yüksek Verimli Peyzaj Tasarımı Rehberi (High Performance 

Landscape Guidelines) 

Rehberler; vizyon, tasarım ilkeleri, denetim, aktörler, uygulama alanları, kapsamları, 

anlatım dilleri ve teknikleri açısından ele alınmaktadır. 

Vizyon 

New York için hazırlanmış ve bu çalışma kapsamında incelenmiş dört kentsel tasarım 

rehberinin vizyonları aşağıda belirtilmiştir. 

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi için vizyon; kullanıcılar için güvenli, sağlıklı yaşamı ve 

açık alan kullanımını teşvik eden, sokak kimliğini korumayı ve sağlamayı hedefleyen, 

çevreye duyarlı sokak tasarımları olarak ifade edilmektedir. 

Sokak Tasarım Rehberi için vizyon; kentsel tasarım uygulamaları yoluyla sağlıklı 

yaşama, fiziksel aktiviteye, sağlıklı beslenmeye teşvik eden bir kent yapısına sahip 

New York olarak anlatılmaktadır. 

Yüksek Performanslı Peyzaj Rehberi için vizyon; Kent peyzajında daha çok açık alan 

yaratmak; bitkilendirilmiş trafik adalarından kent ormanlarına, cep parklardan park 

alanlarına ulaşmak; sadece doğal yönüyle değil her yönüyle yüksek standartlarda 

parklar yaratmak olarak ifade edilmektedir. 



	

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi için vizyon; ulaşımında sosyal, fiziksel ve ekonomik 

sürdürülebilirliğin sağlanması için yürünebilirliği artırmak, aktif ve yaşayan kent 

parçaları üreterek kullanıcı için keyifli bir yaya deneyimi oluşturmak olarak 

vurgulanmaktadır. 

Tasarım İlkeleri 

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi için tasarım ilkeleri; 

• Yerleşim bölgelerinde karma kullanımların sağlanması, 

• Toplu ulaşıma erişimin artırılması, 

• Parklara, açık alanlara erişim artırılarak açık alanların aktif kullanımının 

arttırılması, 

• Halkın taze meyve ve sebzeye erişiminin arttırılması, 

• Yaya dostu, trafik azaltıcı özelliklere sahip sokak, bağlantıları kuvvetli sokaklar 

oluşturulması, 

• Peyzaj, aydınlatma, kent mobilyaları ile desteklenmiş sokaklar yaratılması, 

• Sürekliliği olan bisiklet ağı ve bisiklet altyapısı sağlayarak ulaşım ve 

rekreasyon amaçlı bisiklet kullanımının desteklenmesi olarak ifade 

edilmektedir. 

Sokak Tasarım Rehberi için tasarım ilkeleri; 

• Kullanıcılar için güvenliği sağlamak, 

• Yaya ve bisiklet ulaşımını güvenli ve erişilebilir kılmak, 

• Yerleşim yerlerinin özgün kimliklerini koruyarak, ana ulaşım noktalarına 

bağlantılar sağlayarak, estetik sürekliliği koruyarak kimlikli sokaklar yaratmak, 

• Sokakların kamusal açık alan niteliğini yükseltmek, 

• Sürdürülebilirliği destekleyen dayanıklı malzemelerin yer aldığı sokak 

tasarımları geliştirmek, 

Ekonomik verimliliği olan tasarımları desteklemek şeklinde ifade edilmektedir.  

Yüksek Performanslı Peyzaj Tasarım Rehberi için tasarım ilkeleri; 

• Tüm kullanıcılara hitap eden, doğaya uyumlu, çevre koşullarına uygun açık 

alanlar, 



	

• Ekolojik fonksiyonların desteklenmesi ve çeşitliliğin artması ilkelerini hedef 

belirlemek, 

• Ekonomik açıdan esnek ve dayanıklılığı yüksek malzemeler kullanmak, 

• Sosyal açıdan tasarım ve uygulama sonrası süreçlerde işbirliği ve katılımı 

sağlamak, 

• Halk sağlığına katkıda bulunmak ve sürdürülebilirlik açısından halkı 

bilinçlendirmek şeklinde ifade edilmektedir. 

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi – Yaya Deneyimini Şekillendirme tasarım ilkeleri; 

• Yürünebilirliği artırmak ve bisiklet kullanımını desteklemek, 

• Kullanıcılar için güvenliği sağlamak, 

• Ekonomik verimliliği destekleyen tasarımlar gerçekleştirmek, 

• Çevreye duyarlı tasarımlar oluşturmak ve sürdürülebilirliği artırmak, 

• Halk sağlığına katkıda bulunmak, 

• Karma kullanımları teşvik etmek, 

• Peyzaj, aydınlanma ve kent mobilyalarıyla desteklenmiş sokaklar tasarlamak, 

• Sokakların niteliğini ve yapılardaki kullanım çeşitliliğini sağlayarak kaldırımların 

kamusal kullanımını artırmak, 

• Erişilebilirliği artırmak olarak ifade edilmektedir. 

Rehberi Kapsamı 

Bu çalışma kapsamında incelenen rehberlerin kapsamlarına bakılırken ele alınan 

konular kapsamları açısından makro, mezo ve mikro ölçeklere ayrılarak 

değerlendirilmektedir.  

Makro Ölçek  

Aktif Tasarım Rehberi için arazi kullanımı, toplu taşıma, ulaşıma ağı, bisiklet yolu ağı;  

Sokak Tasarım Rehberi için sürdürülebilirlik, maliyet verimliliği;  

Yüksek Performanslı Peyzaj Rehberi için yüksek performanslı açık yeşil alanların 

yaygınlaştırılması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak;  



	

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi (Yaya Deneyimini Şekillendirme) için sürdürülebilirlik, 

yaya kullanımı, bisiklet kullanımı, toplum sağlığını iyileştirmek konularını 

kapsamaktadır. 

Mezo Ölçek 

 Aktif Tasarım Rehberi için çocuk oyun alanları ve meydanlar arazi kullanımı, toplu 

taşıma, ulaşım ağı, bisiklet yolu ağı;  

Sokak Tasarım Rehberi için kamusal açık alan sağlanması;  

Yüksek Performanslı Peyzaj Rehberi için atıl durumdaki alanların geri kazanılması, 

koruma alanları, su kıyıları, pasif peyzaj alanları, aktif peyzaj alanları, oyun alanları, 

cep parklar, cadde düzenlemeleri, çatı bahçeleri;  

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi (Sokak Deneyimini Şekillendirme) için yaya olarak 

ulaşılabilir hizmetler, parklar ve toplu ulaşım konularını kapsamaktadır. 

Mikro Ölçek 

Aktif Tasarım Rehberi için trafik yönetimi, yaya yolları, sokak görselliği, bisiklet 

altyapısı, otopark, bina merdiven tasarımı, bina cepheleri, bina kullanımları;  

Sokak Tasarım Rehberi için dayanıklı malzeme seçimi, çevreye duyarlı malzeme 

seçimi, güvenlik, sokak özgünlüğü/kimliği;  

Yüksek Performanslı Peyzaj Rehberi için yeşil kent görünümü, enerji tasarruflu 

elemanlar, yeşil çatı kullanımı, toprak, su ve bitki örtüsü analizleri, tasarım, inşaat ve 

bakım;  

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi (Sokak Deneyimini Şekillendirme) için sokak görselliği, 

kent mobilyaları, bina cepheleri, bina kullanımları, bisiklet yolları, bisiklet parkları, 

sokak güvenliği konularını kapsamaktadır. 

Denetim – Aktörler ve Uygulama Alanı 

New York kenti için hazırlanmış dört kentsel tasarım rehberi için de denetleyici kurum 

New York Kent Konseyidir (New York City Council).  

Rehberleri hazırlayan ve kullanacak aktörler; 



	

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi için hazırlayan aktörler New York Tasarım ve İnşaat 

Müdürlüğü, New York Sağlık Müdürlüğü, New York Ulaşım Müdürlüğü, New York Şehir 

Planlama Müdürlüğü, Belediye Yönetim ve Bütçe Ofisi, Amerika Mimarlık Enstitüsü, 

Akademik Profesyoneller; kullanacak aktörler ise plancılar, kentsel tasarımcılar, 

mimarlar, peyzaj mimarları, mühendisler, devlet kurumları, bina sahipleri, özel 

müteahhitler ve kullanıcılardır. 

Sokak Tasarım Rehberi için hazırlayan aktörler New York Tasarım ve İnşaat 

Müdürlüğü, New York Şehir Planlama Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, 

Ekonomik Kalkınma Birliği, Anıt Koruma Kurulu, Kamusal Tasarım Kurulu, Belediye 

Başkanlığı Ofisi; kullanacak aktörler ise devlet kurumları, tasarımcılar, mühendisler, 

sivil toplum kuruluşları, sokak tasarımında yer alan diğer aktörlerdir. 

Yüksek Performanslı Peyzaj Rehberi için hazırlayan aktörler New York Park & 

Rekreasyon Müdürlüğü, Kamu Alanları İçin Güvenli Tasarım Ajansı; kullanacak 

aktörler ise plancılar, kentsel tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, mühendisler, 

devlet kurumları ve kamu alanları tasarımında yer alan diğer aktörlerdir. 

Aktif Yaşam Tasarım Rehberi  (Sokak Deneyimini Şekillendirme) için hazırlayan 

aktörler ABD Hastalık Kontrol Merkezi, New York Ruh ve Beden Sağlığı Müdürlüğü, 

New York Şehir Planlama Müdürlüğü, New York Tasarım ve İnşaat Müdürlüğü; 

kullanacak aktörler ise özel mülkiyet sahipleri ve kiracılar, tasarımcılar, mimarlar, 

plancılar, kamu kurumları ve kamu alanları tasarımında yer alan diğer aktörlerdir.  

Rehberlerin uygulama alanına ilişkin ise; Aktif Yaşam Tasarım Rehberi ve Sokak 

Deneyimini Şekillendirme rehberleri kamusal alanları ve özel mülkiyet alanlarını; sokak 

tasarım rehberi ve yüksek tasarımlı peyzaj rehberi ise sadece kamusal alanları 

kapsamaktadır. 

Anlatım Dili ve Bilgiyi Aktarma Yöntemi 

Aktif Tasarım Rehberi için görsel anlatımlarla desteklenmiş yazılı yönlendiriciler, 

performanslarına göre sınıflandırılmış hedefler ve kontrol listeleri kullanılmıştır. Şekil 

4’te kontrol listelerinden bir örnek görülmektedir. Rehberde farklı kapsamlarda kontrol 

listeleri bulunmaktadır. 

 
 



	

Şekil 4. Kontrol listelerinden bir örnek (Active Design Guidelines, s.62)  

 

Sokak Tasarım Rehberi için tasarım, yarar, veri, dayanıklılık, çevreye duyarlılık, 

kurulum, vb. başlıklara göre sınıflandırılarak tanıtılan malzeme, uygulama modeli, 

aydınlatma, peyzaj çeşitleri, tasarımda dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir. 



	

Yüksek Performanslı Peyzaj Rehberi için peyzaj alanlarına gereksinimin nedenleri, 

açık yeşil alanların faydaları, peyzaj alanları tipleri, alan kaynakları ve altyapı analizleri, 

hesaplar ve değer tabloları, kontrol listeleri, örnek proje anlatımları, görsel anlatımlarla 

desteklenmiş yazılı yönlendiriciler belirtilmiştir. 

Aktif yaşam Tasarım Rehberi (Sokak Deneyimini Şekillendirme) için yaya deneyimi, 

fiziksel mekân ve politikalar ana başlıkları altında ortaya konan kaldırım, sokak ve 

mahalle modelleri, görsel anlatımlarla desteklenmiş, yazılı yönlendiriciler şeklinde ifade 

edilmiştir. 

Şekil 5 ve 6’da sokak tasarım rehberinden örnekler ile anlatım dili gösterilmektedir. 

Şekil 5’te kaldırım odası; zemin düzlemi, yol kenarı, yapı duvarı ve gölgelik olarak 4 

kısımda ele alınmaktadır. Rehberde bu alanlar özelinde önerilere ve bilgilendirmelere 

yer verilmektedir. Şekil 6’da sokak genelinde yetkili olan kurumlar eskiz üzerinden 

anlatılmaktadır. 

Şekil 5. Yaya Deneyimini Şekillendirme Rehberinden bir örnek (Active Design: Shaping the 
Sidewalk Experience, 2013, s.9, 48) 

 

  



	

Şekil 6. Yaya Deneyimini Şekillendirme Rehberinden bir örnek. (Active Design: Shaping the 
Sidewalk Experience, 2013, s.65)  

 

Değerlendirme 

New York ve Toronto için hazırlanan rehberler kente ve belirli bir kent alanına yönelik 

konuları ele alırken, temaya özgü farklı nitelik ve kapsamda rehberlerin hazırlandığı 

görülmektedir. İngiltere için incelenen doküman ise doğrudan ulusal ölçekte kentsel 

tasarım konularını ele alarak kentlere özgü örnekler barındırmaktadır. 

Toronto kentin belirli bir alanına özgü uygulama rehberleri de hazırlamıştır. New York 

için hazırlanan rehberler genel olarak çevreye duyarlı ve kullanıcı ihtiyacına göre 

belirlenen, yaya öncelikli tasarımları desteklemektedir. Toronto için hazırlanan 

rehberler yaya, sokak ve bina ilişkisi üzerinde durmaktadır. İngiltere için ise temel 



	

kentsel tasarım konularında bilgilendirmelere, örneklere ve açıklamalara yer 

verilmektedir. 

Ulusal ölçekte veya doğrudan kentin belirli bir alanına ve belirli bir temaya özgü 

hazırlanan rehberlerin hepsinde vizyona yönelik açıklamalara yer verilmektedir. Tüm 

rehberlerde, kamusal alanlar ile ilgili kararlara yer verilmekte, New York için hazırlanan 

Peyzaj Tasarım Rehberi ve Sokak Tasarım Rehberi haricinde rehberlerde özel 

mülkiyet alanlarına ilişkin açıklamalarda bulunmaktadır. Özel mülkiyet alanlarına daha 

çok Toronto için hazırlanan rehberlerde yer verilmektedir. Rehberin teması ve 

yaklaşımı doğrultusunda uygulama alanını bir bütün olarak ele alan bir rehberdir. 

İncelenen rehberlerde genel olarak yaşam ve çevre kalitesinin artırılmasına 

değinilmekte ve belirli bir amaç doğrultusunda kentin gelişimine ve kentlinin 

ihtiyaçlarına yanıt olması amaçlanmaktadır. Rehberlerin kapsamlarında kentsel 

mekâna ilişkin makro, mezo ve mikro ölçekte konulara yer verilmektedir. İngiltere için 

hazırlanan By Design isimli dokümanda ise kentsel tasarımın planlama disiplinindeki 

yerine ve tasarıma ilişkin öneriler ile tasarım rehberlerin hazırlanmasında dikkat 

edilmesi gerekenlere yer verilmektedir. İncelenen rehberlerde konuların kullanıcı 

tarafından anlaşılır olabilmesi için haritalar, çizimler, eskizler, mevcut alan görselleri, 

grafikler ve örnek projeler kullanılması daha çok tercih edilen bir yöntem olarak 

saptanmıştır. Ayrıca kentsel tasarım rehberlerinin başında rehberlerin nasıl ve kim 

tarafından kullanılacağı aktarılmaktadır. Toronto Bina Tipolojisi Rehberi’nde ek olarak, 

bölümler içerisinde de dikkat edilmesi gerekenler vurgulu bir yöntem ile gösterilmiştir. 

Kentsel tasarım rehberlerindeki farklılaşma kentin ve kentlinin ihtiyacı çerçevesinde 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu eksende de her kent farklı bir temaya 

yönelebilmektedir.  

Sonuç: Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi 
Gerekenler 

Çalışma kapsamında; İngiltere, New York ve Toronto için kullanılan kentsel Tasarım 

rehberleri değerlendirilerek, rehberlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler 

aşağıda ifade edilmektedir. 

• Kentsel tasarım rehberi belirli vizyon ve tasarım ilkeleri çerçevesinde 

hazırlanmalıdır. Kentin ihtiyacı çerçevesinde şekillendirmelidir. 



	

• Kapsamı kent veya kentin belirli bir parçasına yönelik olmalıdır. Gerekli 

durumlarda birden fazla rehber hazırlanabilir. 

• Kapsam belirlenirken kamusal açık ve yeşil alanların yanı sıra özel mülkiyet 

alanları ve mekânın 3. boyutu da ele alınarak kentsel mekân bir bütün olarak 

değerlendirilmelidir. 

• Hazırlanan bir rehberin nasıl kullanılacağı, ilişkili dokümanlar, kimler tarafından 

kullanılacağı ve kimler tarafından denetleneceğine yerel yönetimlerce 

rehberde yer verilmelidir. Kullanıcı ihtiyacı çerçevesinde ilgili müdürlükler ve 

ilgili profesyoneller de dahil olmalıdır. Örneğin; sağlıklı beslenmeye teşvik 

eden kentsel mekanları ele alan New York Sokak Tasarım Rehberi, NYC 

Sağlık Müdürlüğü’nü de dahil etmektedir. 

• Rehberin hazırlanma sürecinde yerel yönetimler (ilgili müdürlükleri ile), şehir 

plancıları, mimarlar, peyzaj ve kentsel tasarımcılar ve ilgili diğer uzmanlar ve 

sivil toplum kuruluşları yer almalıdır. Kapsayıcı ve katılımcı bir ortamda 

kamusal alanların nasıl şekilleneceğine karar verilmelidir. Gerekli durumlarda, 

yerel yönetim bünyesinde kurulan kentsel tasarım komisyonları ile rehberin 

işleyişinin sürekliliği sağlanmalıdır.  

• Kentsel projelerin uygulama aşaması için rehberde kararlar, öneriler ve örnek 

tasarımlar belirlenmiş olmalıdır. Uygulamayı yapacak olanlara ilişkin bölümler 

oluşturulmalıdır. 

• Farklı ölçek ve kapsamda hiyerarşik olarak denetleyici ve hatırlatıcı kontrol 

listeleri (checklist) ile kentsel tasarım rehberlerin hazırlanması, kentsel tasarım 

rehberlerinin proje hazırlama ve uygulama safhalarında kullanılması 

sağlanmalıdır.  

• İncelenen rehberler sonucunda; ülkemizde denetleme kurumu ilgili belediyeler 

için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeleri hazırlayan ve uygulayanlar için 

yerel yönetimler olmalıdır. Bu durumda her kurumun elinde projenin çeşitli 

safhaları, farklı kapsam ve ölçekte kontrol listeleri ilgili bakanlık ve yerel 

yönetimlerce hazırlanmalıdır. Ya da denetleme kurumu için bakanlık 

tarafından her kent için kurulan kentsel tasarım komisyonları ve ilgili 

belediyeler arasındaki işbirliği ile kentsel tasarım rehberlerinin doğru bir şekilde 

kullanılması sağlanmalıdır. 



	

Kentsel tasarım rehberleri mekânı tüm boyutları ile ele alarak, kentin ve kentlinin 

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalıdır. 
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ÖZET 

Kamusal alan geçmişten bugüne kentlinin günlük yaşantısının önemli bir parçası 

olarak var olmuştur. Kamusal alanlar kentliler için etkileşim alanları yaratarak 

çatışmaların önüne geçmekte ve kentin sosyal olarak sürdürülebilirliğini garanti altına 

almaktadır.  

Kırdan kente göçün artmasıyla birlikte kentsel alanlarda nüfus beklenmedik şekilde ve 

hızla yükselmiş, kent merkezlerinde yaşanan yoğunluk artışı ve bunun sonucunda 

kentsel arsa fiyatlarının hızla yükselmesi kamusal alanların rant baskısı altında 

erimesine neden olmuştur. 

Yerel yönetimler sahip oldukları kısıtlı bütçeler ile yüksek yoğunluklu kent 

merkezlerinde kamusal alan arzında yetersiz kalabilmektedir. Bu noktada kamu-özel 

sektör ortaklıkları önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Amerika, Avrupa ve Uzak 

Doğu’da uzun yıllardır kamusal alan temininde kullanılan bu ortaklıklar, önemli bir 

potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin yanı sıra özel sektör ortaklığıyla üretilen 

kamusal alanlara ilişkin önemli endişeler ve eleştiriler de kentliler, araştırmacılar ve 

uygulayıcılar tarafından ortaya konmuştur. 

Özel sektör- kamu ortaklıklarıyla elde edilen bu alanlar dünyada farklı şekillerde 

adlandırılsa da, en yaygın kullanım New York örneğiyle ortaya çıkan “privately owned 

public space (kısaca POPS)”tir. Türkiye’de konuyla ilgili kapsamlı bir literatür veya 

yasal düzenlemenin olmayışı sebebiyle bu alanlar için kullanılan yaygın bir isimden 

bahsetmek mümkün değildir.  Çalışma kapsamında mülkiyetin özel bir kişi/kurumda 

olduğunu ancak alanın kamusal kullanımlara ayrıldığını anlatması için bu alanlara “özel 



	

mülkiyette kamusal kullanımlı alanlar” denilmesine ve okuyucuya kolaylık sağlamak 

adına “ÖMKA alanları” olarak kısaltılmasına karar verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel Sektör- Kamu Ortaklığı, Kamusal Alan Üretimi. 

ÖZEL MÜLKİYETTE KAMUSAL KULLANIMLI ALAN DÜNYA ÖRNEKLERİ 

Kamusal alan üretiminde özel sektör- kamu ortaklıkları, dünyanın farklı kentlerinde 

farklı uygulamalarla araçsallaştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında öncelikle seçili 

Amerika, Şili, Tayvan, Hong Kong, Tayland, Avustralya kentlerinde özel mülkiyette 

kamusal kullanımlı alan uygulamaları incelenecektir.  

New York/ A.B.D.  

New York özel mülkiyette kamusal kullanımlı alanların yasayla düzenlenerek bir 

planlama aracı olarak kullanıldığı ilk kenttir. 1961 yılında çıkartılan yasa ile kendi 

parseli içerisinde, yapı ayakta kaldığı sürece kamunun kullanıma açık kalacak alanlar 

sunmayı vaat eden yatırımcılara bir takım emsal teşvikleri sunulmuştur (Kayden vd., 

2000). 

Kanun, yüksek katlı yapıların gölgesinde kalan kent sokaklarına güneş ve havanın 

erişebilmesi amacıyla çıkartılmıştır. Bu dönemde yatırımcılar istenilen büyüklükte bir 

alanı boş bırakmaları karşılığında oldukça yüksek oranlarda ekstra kat alanı inşa 

etmeye hak kazanabilmektedir (Tower,2014). 

William H. Whyte ve Street Life Project ekibinin, 1961 yasasıyla üretilen ÖMKA 

alanlarının pek çoğunun atıl duruma düştüğüne belediye yönetimini ikna etmesinin 

ardından 3 yıl sürecek bir çalışmaya başlamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 

veriler Whyte ve ekibi tarafından “The Social Life of Small Urban Spaces” adını 

verdikleri bir taslak kitap ve eşlik eden bir video şeklinde yayınlanmıştır (Whyte, 2001). 

Bu çalışmanın sonuçlarını dikkate alan belediye ekibi, 1975 yılında yasada oldukça 

köklü bir değişikliğe giderek, yatırımcıların emsal teşviki alabilmesini bir dizi koşula 

bağlamıştır.  

Yapılan düzenlemelerle ÖMKA alanlarının aydınlatma, bitkilendirme, oturma 

elemanları gibi asgari bazı donatıları sağlaması ve alanın kamuya açık olduğunu 

gösterir bir tabela konulması şartı getirilmiştir. Bunun yanı sıra yasada boyut, form, 



	

yönelim, yükseklik gibi bir takım faktörler için ÖMKA alanının uyması gereken 

standartlar detaylandırılmıştır (Németh ve Schmidt.,2011). 

1975 ve daha sonra 1977’de yapılan değişiklikler bu alanların nitelikli hale getirilmesine 

oldukça önemli katkılar sunsa da bazı düzenlemelerin alanın kamusal kullanımını 

olumsuz etkilediği de görülmüştür. Örneğin yasa, mekâna kimlik kazandırmak ve 

oluşturulan aidiyet duygusuyla bakım ve onarımını garanti altına almak amacıyla, 

yapının ÖMKA alanına bakan cephesinde tabelaların kullanımına izin vermektedir. 

Bunun yanı sıra alanın kullanımını teşvik için açık hava kafeleri ve kioskların 

kullanılmasına izin verilmiştir. Bir diğer önemli değişiklik gece kapanış saati 

uygulamasıdır.Tüm bu uygulamalar ÖMKA alanlarının özelleştirilmesine sebep 

olmuştur (Németh ve Schmidt.,2011). 

2007’de yapılan bir sonraki köklü değişiklik ise Jerold Kayden, New York Belediyesi 

Şehir Planlama Müdürlüğü ve Municipal Art Society of New York ortaklığıyla yürütülen, 

“Privately Owned Public Space: The New York City Experience” adıyla kitaplaşan 

çalışmaya dayanmaktadır. Bu çalışma sonrası kanun metni sadeleştirilerek daha önce 

eleştirilere sebep olan bazı maddeler değiştirilmiştir (Kayden vd., 2000).  

Yasada formu, erişilebilirliği, donatıları düzenleyen, bitkilendirme ve drenaja yönelik, 

işletmeye yönelik olmak üzere 5 ana başlık altında bir dizi standart belirlenmiştir. Bu 

standartlar oturma elemanının sırtlık açısından, basamak yüksekliklerine, ÖMKA 

alanının şeklinden, kullanılacak bitkilerin sayı ve çap genişliğine, kullanılacak çöp 

kutularının boyut ve sayısına kadar pek çok maddeyi kapsamaktadır (URL 1). 

New York örneğinin en dikkat çeken yanlarından biri yasada yapılan kapsamlı 

düzenlemelerin uzun yıllar süren sistemli akademik çalışmalar sonucu üretilen verilere 

dayanmasıdır.  

New York’taki ÖMKA alanlarına ilişkin akademik çevrelerde süregelen tartışmalar, 

Eylül 2011’de başlayan Occupy Wall Street hareketi sonrası daha geniş çevrelere 

ulaşmıştır. Occupy hareketinin merkez üssü haline gelen Zuccotti Park’ın bir ÖMKA 

alanı olması konuyu gündeme taşımıştır.  

Protestocuların Zuccotti Park’ı seçmesi tesadüf değildir. Bölgede yer alan kamuya ait 

parkların gece 10’da kapanıyor olması ve gece kapanış saati uygulanmayan bazı 

ÖMKA alanlarının, 24 saat kamuya açık kalışının yasayla teminat altına alınması 

sebebiyle bir ÖMKA alanı seçilmesine karar verilmiştir (URL 2). 



	

Yaklaşık 2 ay süren protestolardan sonra polis müdahalesi ile parktaki göstericiler 

tahliye edilmiş, parkın tahliyesine karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma 

talebini reddetmiş ve parkın çadır ve benzeri ekipmanlarla uzun süreli olarak işgalinin 

ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir (URL 3). 

Mülk sahibi Brookfield Properties, Inc. parktaki protestocuların tahliyesi sonrası daha 

önce oldukça kısıtlı olan yasaklar listesine; çadır kurmak, yerlere ya da banklara 

uzanmak, uyku tulumu kullanmak, kişisel eşyaları geçişi engelleyecek şekilde 

bırakmak gibi pek çok yasağı eklemiştir. Gösterilerden sonra park uzun süre 

bariyerlerle çevrili olarak kalmış ve parka girmek isteyenler güvenlik kontrolünden 

geçmek zorunda bırakılmıştır. Tüm bunların mülk sahibinin parkta gerçekleşmesi 

muhtemel politik aktivitelerin önünü kesmeye yönelik sistematik bir tutum içerisinde 

olduğunu gösterdiği değerlendirilmektedir (Tower, 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Santiago/ Şili 

Santiago’da ÖMKA alanı üretimine 1976 tarihli imar kanunu değişikliği sonrası 

başlanmıştır. Yasayla, zemin katta kamuya açık alanlar bırakmaları karşılığında 

yatırımcılara bir takım emsal teşviklerinden yararlanma hakkı verilmiştir (Fuhrmann, 

2013). 

Fuhrmann (2013), kentin merkezi iş alanı olan Providencia’da yer alan ÖMKA alanları 

üzerinden yaptığı okumasında, ÖMKA alanlarının gelişiminde iki dönemden 

bahsetmenin mümkün olduğu sonucuna varmıştır. İlk dönem 1976-1990 yılları 

arasında Germán Bannen’in planlama direktörlüğünde gerçekleşen dönemdir. Bu 

dönemde ÖMKA alanlarının temininde koşullar herhangi bir standarda tabi değildir. 

Kararlar önemli geçit alanlarının belirlendiği bir master plan çerçevesinde, plancılar ile 

özel sektör temsilcileri arasındaki müzakereler sonucunda alınmaktadır. İlk dönem 

ÖMKA alanları kullanıcı çeşitliliği ve alanın bir geçiş alanı olmaktan öte kullanıcıların 

zaman geçirdiği alanlar olması yönüyle ikinci dönem ÖMKA alanlarından ayrılmaktadır 

(Fuhrmann, 2013).  

İkinci dönem 1990 sonrası dönemdir. Bu dönemde ÖMKA alanlarının üretimi 

standardize edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu durum plancıların müzakerelerde sahip 

olduğu pazarlık güçlerinin elinden alınmasına, plancılar ile özel sektör arasındaki 

uzlaşılarla kentin şekillendiği dönemin sona ermesine neden olmuştur. Sonuç olarak 



	

ikinci dönemde üretilen ÖMKA alanlarının tekdüze, streril ve kamusal kullanımlardan 

çok özel kullanımları destekleyen geçiş alanları olduğu değerlendirilmiştir (Fuhrmann, 

2013). 

Melbourne/ Avustralya 

Dünyadaki pek çok örnekten farklı olarak Melbourne’de ÖMKA alanları üretiminde 

emsal teşviklerinden faydalanılmamaktadır. Bunun yerine kentteki üç ana aktörü bir 

uzlaşı ortamında bir araya getiren özel sektör- kamu ortaklıklarıyla (P.P.P. :Public 

Private Partnership), kente kazandırılmak istenenler tartışılıp, kararlar alınmaktadır. 

Ortaklığın üç ana aktöründen ilki kamu idaresidir. Projenin büyüklüğüne göre Victoria 

Eyaleti veya Melbourne Belediyesi aktör olmaktadır. İkinci ana aktör büyük yatırımcılar 

ve finans kurumları, üçüncü ana aktör ise yerel halk ve özel paydaşlardır (Beza, 2013). 

Yatırımcılar müşteri kitlelerini genişletebilmek için bu ortaklıklar içinde yer almayı tercih 

etmektedir. Kamunun kullanımına açık, iyi tasarlanmış bir alanın projelerine değer 

katacağı öngörüsü asıl motivasyon kaynağıdır. Yatırımcılar kent için önemli kamusal 

kullanımlı alanlar yaratarak prestij kazanırken, bir yandan da bu alanların işletme ve 

yönetim haklarını ellerinde tutarak alana kimin girip kimin giremeyeceğine, alanda 

hangi aktivitelere izin verilip hangisine verilmeyeceğine karar verme hakkını elde 

etmektedir (Beza, 2013). 

Bangkok/ Tayland 

Bangkok’ta emsal teşviki yoluyla ÖMKA alanı üretimini düzenleyen yasa değişikliği 

2006 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak yasayla belirlenen teşvik oranı yatırımcıların bu 

alan üzerinde ortaya çıkacak kısıtlamaları kabul etmesini sağlayacak yeterlilikte 

değildir. Bunun yanı sıra mevzuatta yatırımcının mülkü üzerinde daha az kısıtlamayla 

ÖMKA alanı üretmesine olanak sağlayan başka uygulamaların varlığı, emsal teşviki 

uygulamasının talep görmemesine sebep olmuştur. Örneğin kentte çokça uygulanan 

ve toplu taşıma sistemine doğrudan erişimi sağlayan yaya köprüleri birer ÖMKA 

alanıdır fakat üretimlerinde emsal teşviki kullanılmamaktadır (Anurakpradorn, 2013). 

ÖMKA alanları tasarımında öne çıkan önemli faktörlerden biri de yere özgü koşullardır. 

Tayland gibi tropikal iklim koşullarına sahip ülkelerde Batılı ülkelerin ılıman iklim 

koşulları için idealize edilen yaya alanlarının uygulanmaya çalışılması başarısız 



	

sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin Batılı çoğu örnekte açık alanlar daha yüksek emsal 

teşviki almaya hak kazanmaktadır. Ancak Tayland koşullarında klimatize edilmeyen bu 

alanlar mevsim koşullarının elverişsizliği dolayısıyla yılın büyük bölümü 

kullanılamamaktadır. Dolayısıyla literatürde hâkim olan ve ılıman iklim koşullarındaki 

kamusal alan pratiklerinin incelenmesiyle ortaya çıkan araştırma sonuçları ve 

standartlar, iklim koşullarının farklılaştığı ülkelerde geçerliliğini yitirmektedir 

(Anurakpradorn, 2013). 

Hong Kong 

Hong Kong’ta ÖMKA alanları üretiminde yatırımcılara emsal teşviki verilmesi 

uygulaması 1980’lerde başlamıştır (Luk, 2009).  Bugün oldukça yaygınlaşan ÖMKA 

alanları kentin kamusal alan ağının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 1960’larda 

yaşanan hızlı kentleşmeyi takiben sokak pazarları gibi geleneksel kamusal alanlar 

yerlerini alışveriş merkezleri içerisinde yer alan açık ÖMKA alanlarına bırakmıştır. 

Günümüzde alışveriş merkezleri içerisinde yer alan açık alanlar pek çok Hong Kong’lu 

için birincil etkileşim alanı haline gelmiştir (Xing& Siu, 2013). 

Alışveriş merkezlerinin çoğunun ulaşım ağına doğrudan eklemlenmesi bu durumun 

ortaya çıkmasında önemli bir etmendir. AVM’lerin bitişiğindeki ÖMKA alanları, yayalar 

için istasyona giriş ve çıkışta kullandıkları önemli geçiş alanları haline gelmiştir. Bu 

durum kentte tüketim odaklı olmayan kamusal kullanımlı alanların eksikliğine neden 

olmaktadır (Xing& Siu, 2013). 

Taipei/ Tayvan 

Tayvan’da yürürlükteki planlama uygulamaları önemli ölçüde Amerika’dan 

uyarlanmıştır. Bunun yanı sıra ülkede Japon sömürü dönemi etkileri halen devam 

etmektedir. Tayvan’da Amerikan imar sistemini temel alan planlama yasası 1964’te 

çıkartılmış, 1983’ten itibaren de emsal teşviği uygulamasıyla ÖMKA alanları üretimi 

yasada yerini almıştır. Bu amaçla Kapsamlı Tasarım Sistemleri(Comprehensive 

Design Systems: CDS) adı verilen bir planlama aracı üretilmiştir. Ancak emsal teşviki 

ile ÖMKA alanı üretimine izin veren bu uygulama, farklı kamu kurumlarınca farklı 

şekillerde araçsallaştırılmış ve kent planlamanın bütünlüğü zarar görürken yerel 

yönetim de kontrolü kaybetmiştir (Hsu, 2013). 



	

Üretilen ÖMKA alanlarının üst ölçekli bir plan dâhilinde düşünülmemesi ve gayrimenkul 

sektörünün yönlendiriciliğinde üretilmesi birbirinden kopuk ve izole kamusal kullanımlı 

alanlar doğmasına neden olmuştur. Toplum Destekleme (Community Empowerment) 

adı verilen yöntem bu duruma bir çözüm olarak 1995’te uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

yöntemle karar alma süreçlerine yerel halkın da dâhil edilmesi amaçlanmıştır  (Hsu, 

2013). 

Yerele özgü bir diğer çözüm, kullanılmayan bina ve arsaların yeni bir proje 

geliştirilinceye kadar geçici olarak kamusal kullanıma açık hale getirilmesi yani geçici 

ÖMKA alanları üretilmesidir. Bu uygulama Taipei Kentsel Yenileme Ofisi (URO: Urban 

Renewal Office) tarafından kentsel akupunktur yaklaşımıyla geliştirilen bazı projelerde 

kullanılmıştır. Örneğin Kentsel İyileştirme İstasyonu (URS: Urban Regeneration 

Station) adı verilen istasyonlarla yerelde geçici çözümler (sanat atölyeleri, galeriler, 

amfiler, kent bahçeleri vb) üretilmiştir (Hsu, 2013). 

Bu bölümde ele alınan tüm kentler aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak ele 

alınmıştır. 

Tablo1. Dünya örneklerinde ÖMKA alanları karşılaştırması (Güngördü, 2017).  

 Ortaya çıkışı Emsal teşviği 
uygulaması 

ÖMKA alanları 
üretimi için 
yerele özgü 

çözüm 

Bütüncül 
yaklaşım 

Santiago/ Şili 1976 İmar 
Yasası Var Yok 

İlk 
dönemde(1976-
89) var, ikinci 

dönemde(1990-
günümüz) yok 

Melbourne/ 
Avustralya 2000’ler Yok Var (üç aktörlü 

ortaklıklar) 

Var (kamu, kent 
genelinde 
ÖMKA 

üretiminde söz 
sahibi) 

Bangkok/ 
Tayland 

Emsal teşviğiyle 
ÖMKA alanları 

üretimi 2006, 
yerele özgü 
çözümlerle 

üretim daha 
eskiye dayanıyor 

Var (yaygın 
olarak 

kullanılmıyor) 

Var (yasal 
düzenlemelerle 

üretilebilen yaya 
erişim köprüleri, 
tapınaklar vb.) 

Yok 

Hong Kong 1980’ler Var Yok Yok 



	

Taipei/ Tayvan 
1983 Planlama 

Yasası 
değişikliği 

Var 
Var(CDS, geçici 
ÖMKA alanları 

vb.) 
Yok 

New York/ 
Amerika 

1961 İmar 
Yasası Var Var 

Var (ÖMKA 
alanlarının 

birbirlerine göre 
konumlanışı ve 

ilişkileri 
standartlarla 
belirlenmiş) 

 

ÖMKA alanlarının ülkelerin kentleşme hızına ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

kamusal alan ihtiyacına bağlı olarak farklı ülkelerde farklı tarihlerde uygulanmaya 

başlandığı görülmektedir. İncelenen ülkelerin tamamında uygulamaya altlık 

oluşturacak bir yasal düzenleme mevcuttur. Emsal teşviki uygulamasının çoğu ülkenin 

mevzuatında yer aldığı ancak New York kenti için geliştirilen bu uygulamanın yerelin 

ihtiyaçlarıyla uyuşmaması nedeniyle, pek çok ülkede zamanla yerele özgü araçların 

geliştirildiği görülmüştür. 

TÜRKİYE’DE ÖZEL MÜLKİYETTE KAMUSAL KULLANIMLI ALANLAR 

Türkiye’de ÖMKA alanlarının yasayla düzenlenmiş özel bir statüsü bulunmamaktadır.  

Fakat planlama araçlarının kullanımı sonucu ortaya çıkan ÖMKA alanlarından 

bahsetmek mümkündür. Bunun yanı sıra tasarım kararlarıyla da ÖMKA alanları 

üretilmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi sonrası planlı dönemin başlarında, henüz tam anlamıyla 

oluşmayan planlama pratiklerinin bir sonucu olarak, plan notlarının kentsel gelişmenin 

yönlendiricisi olduğu kabul edilmektedir. ÖMKA alanları için de bu durum geçerlidir. 

Türkiye örneğinde planlama araçları kullanılarak üretilen ÖMKA alanları genellikle 

projede amaç değildir, fakat bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumun tek 

istisnası ise portiklerdir. Portiklerin üretiminde ise plan notlarının yönlendirici olduğu 

görülmektedir. Örneğin Kadıköy Moda Caddesi’ndeki portikli yapılar, 21.12.1973 tarihli 

1/500 ölçekli Moda Merkez İmar Planı’nda yer alan “h:Portik üzeri 5 kat” notu ile 

üretilmiştir. 

03.07.2017 tarihli 30113 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde portik şu şekilde 

tanımlanmıştır:  



	

Bitişik ön bahçesiz nizamda imar planında belirtilen yerlerde kamu kullanımına açık, 

yayalara daha geniş kaldırım sağlamak amacıyla, bina kitlesinden zemin kat 

yüksekliğinde ve ön cephe boyunca, bina taşıyıcı elemanları bırakılarak yapılan üç 

tarafı açık bina altı yaya geçidi (madde4). 

Portiğin yasada yer almasından önce Henri Prost’un 1936-1951 yılları arasında 

İstanbul için ürettiği planlarda Cumhuriyet Caddesi’nde Harbiye’ye kadar uzanan 

alanda arkadlı yapı tipolojisi uygulanarak bir kentsel yaya güzergâhı oluşturulmasını 

önerdiği bilinmektedir (Altınışık, 2016).  

Planlama araçlarının kullanılmasıyla ÖMKA alanı üretiminin mümkün olduğu bir diğer 

durum ise bir irtifak hakkı olan “üst hakkı” uygulaması ile gerçekleştirilen projelerdir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 826.maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 

Madde 826- Bir taşınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üstünde 

yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı 

kurabilir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. 

Bu uygulamayla özellikle kent toprağının değerinin çok yüksek olduğu bölgelerde 

mülkiyet hakkı kamuda kalmak şartıyla üst hakkı belirli bir süreyle özel bir yatırımcıya 

devredilebilmektedir. Yatırımcının geçici süreyle hak sahibi olduğu bu alanlarda 

kamusal kullanımlı alanlar üretmesi durumunda, üretilen alanların ÖMKA alanları 

olarak değerlendirilebileceği düşünülmüştür.  Ataköy Marina ve Galataport gibi projeler 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Fakat bu gibi projelerde daha önce tamamı 

kamuya ait olan alanların büyük bir kısmının kamuya kapatılması ve özel kullanımlara 

ayrılması, kentin kamusal alan ağına yapılan katkının sorgulanır olmasına sebep 

olmaktadır.  

Türkiye örneğinde mimari tasarım kararlarıyla üretilen giriş, avlu ve pasajların da 

ÖMKA alanları üretiminde önemli bir yeri vardır. Fransız Geçidi, Akmar Pasajı, İstanbul 

Manifaturacılar Çarşısı gibi pek çok farklı ölçekteki projede, tasarım kararlarıyla bazı 

ÖMKA alanlarının üretildiği söylenebilmektedir. Mimari tasarım kararlarıyla şekillenen 

bu projelerde karşı karşıya kalınan en büyük problemlerden biri, zamanla mekânda 

tasarımcının vizyonuna uymayan düzenlemeler yapılması ve bu yolla ÖMKA alanlarına 

erişimin sınırlandırılmasıdır. 

 



	

İSTANBUL’DA SEÇİLİ ÖRNEKLERDE ÖMKA ALANLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Geleceğe yönelik etkili stratejiler üretilebilmesi için mevcut durumun tüm yönleriyle 

anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında İstanbul 

örneği üzerinden Türkiye’de mevcut ÖMKA alanlarının değerlendirilmesine 

çalışılmıştır. Değerlendirme yapılırken öznelliğin en aza indirilebilmesi için doğrudan 

gözlemin yanı sıra analitik bir değerlendirme yöntemi uygulanması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın amaç ve kapsamına uygunluğu sebebiyle Jeremy Németh ve Stephan 

Schmidt (2007) tarafından geliştirilen indeksin, bazı değişikliklerle, uyarlanarak, 

kullanılmasına karar verilmiştir. Değişiklikler çalışmanın temellendiği literatür, özellikle 

de William Whyte (2001) ve New York kenti ÖMKA alanları standartları dikkate alınarak 

yapılmıştır. 

Németh ve Schmidt (2007) tarafından hazırlanan orijinal indekste 10 kullanımı teşvik 

eden 10 da kullanımı caydırıcı etmen bulunmakta, etmenler belirlenen kriterlere göre 

2 ila -2 aralığında bir değer almakta ve bu değerler toplanarak alana bir puan 

atanmaktadır. 

Çalışma kapsamında yapılan değişiklikler sonrası ortaya çıkan yeni indeks, 11 

kullanımı teşvik eden ve 8 kullanımı caydırıcı etmenden oluşmaktadır. Kullanımı teşvik 

eden etmenler 0 ile 2 aralığında bir değer alırken kullanımı caydırıcı etmenler 0 ile -2 

arasında bir değer almaktadır. Bu iki kategoride alınan puanların toplamı kamusallık 

skorunu ortaya koymaktadır. 

Şekil 1. Kamusallık skorunun hesaplanması (Güngördü, 2017).  

 

Her bir etmen için, öznelliği en aza indirebilmek adına, değerleme kriterleri detaylarıyla 

belirlenmiş ve her etmen için üç kademe tanımlanmıştır. Kamusallık skorunun 



	

alabileceği en yüksek değer 22, en düşük değer ise -16’dır. Alanın kamusallık 

skorunun yüksekliği ÖMKA alanının kamusal niteliğinin yüksekliği ile doğru orantılıdır.  

Tablo 2. ÖMKA alanları değerlendirme indeksi- Alanın kullanımını caydırıcı etmenler ((Németh 
ve Schmidt, 2007)’den uyarlayan Güngördü, 2017). 

ÖMKA alanın kullanımı 
caydırıcı etmenler 

 

Kategori 

 

Değerleme kriterleri 

C1. Görünür şekilde 
asılmış kurallar ve alanın 
isminin girişte yer alması 

Kurallar 0= yok 

-1=yalnızca alanın ismi ya da kurallar yazıyor 

-2=hem asılı kurallar var hem alanın ismi yazıyor 

C2. Güvenlik kamerası Gözlem/denetim 0= yok 

-1= bir sabit kamera 

-2=iki veya daha fazla sabit kamera ya da hareketli 
kamera 

C3. Güvenlik görevlisi Gözlem/denetim 0= yok 

-1= bir özel güvenlik görevlisi ya da en fazla iki kamu 
güvenliği görevlisi 

-2=iki veya daha fazla özel güvenlik görevlisi ya da 
ikiden fazla kamu güvenliği görevlisi 

C4. İkincil güvenlik 
görevlisi 

 

Gözlem/denetim 0= yok 

1= bir görevli ya da alana hakim resepsiyon 

2=iki veya daha fazla görevli ya da bir görevli ve 
alana hakim resepsiyon 

C5. Alanın işletmesinin 
özel bir kişi/ kurumca 

yapılması 

Gözlem/denetim 0= özel bir kişi/kurumca yapılmıyor 

-1=yalnızca bakım- onarım özel bir kişi/kurumca 
yapılıyor  

-2=güvenliği sağlama ve bakım- onarım görevleri özel 
bir kişi/kurumca yapılıyor 

C6. Kullanıcı 
davranışlarını kontrol 
eden ya da belirli bir 

davranışın doğruluğunu 
ima eden tasarımlar 

Tasarım/İmaj 0= yok 

-1= yalnızca bir ya da iki büyük örnek 

-2=mekâna yayılmış birkaç örnek 

C7. Sınırlı ya da koşullu 
olarak kullanılan alanların 

varlığı 

Erişim 0= yok 

-1=kimi kullanıcıların girişine izin verilmeyen bir 
küçük alan 



	

-2=yalnızca müşteriler için ayrılmış geniş bir alan ya 
da kimi kullanıcıların girişine izin verilmeyen birkaç 

küçük alan 

C8. Sınırlı işletme saatleri Erişim 0= 7/24, yılın büyük bölümü açık 

-1=alanın bir bölümü iş saatlerinden sonra ya da 
hafta sonları açık 

-2=yalnızca iş saatlerinde açık, kimi bölümler 
tamamen kapatılmış 

 Değişiklik yapılan maddeler  Eklenen maddeler 

 

Tablo 3. ÖMKA alanları değerlendirme indeksi- Alanın kullanımını teşvik eden etmenler 
((Németh ve Schmidt, 2007)’den uyarlayan Güngördü, 2017).  

ÖMKA alanının kullanımı 
teşvik eden etmenler 

 

Kategori 

 

Değerleme kriterleri 

T1. Ticari kullanımı olan 
bir binada yer alması  

Gözlem/denetim 0= ofis ya da ticaret kullanımı yok 

1=karma kullanım (konut+ticaret) 

2=yalnızca ticaret ve ofis 

T2. WC’nin varlığı Tasarım/İmaj 0= yok 

1=yalnızca müşterilerin erişimine açık ya da erişimi 
güç 

2= herkese açık 

T3. Oturma elemanı 
çeşitliliği 

Tasarım/İmaj 0= yok 

1= tek tip sabit oturma elemanı 

2=iki veya daha fazla tip oturma elemanı ya da 
hareketli oturma elemanı 

T4. Mikroklima çeşitliliği 
sunması 

Tasarım/İmaj 0=gölge yok, güneş yok, rüzgardan koruma yok 

1=biraz güneş/gölge, rüzgar ve yağmurdan koruyan 
örtüler 

2=birkaç belirgin mikroklima, kapsamlı üst örtü veya 
ağaçlar 

T5. Bitkilendirme Tasarım/İmaj 0=yok 

1=saksı bitkileri ya da tek ince gövdeli ağaç/çalı 

2=birden fazla ağaç, çalı, yeşillendirilmiş alan 



	

T6. Yönelim Tasarım/İmaj 0=kuzey cephede 

1=batı ya da doğu cephede ya da kısmen güney 
cephede 

2=güney cephede 

T7. Gece kullanımını 
destekleyecek aydınlatma 

Tasarım/İmaj 0= yok 

1= yetersiz  

2=yeterli 

T8. Küçük ölçekli yeme-
içme hizmeti 

Tasarım/İmaj 0= yok 

1= tek basit kiosk ya da stand 

2=iki veya daha fazla basit kiosk ya da stand veya bir 
büyük paket servis standı  

T9. Nirengi 
(Triangülasyon) 

Tasarım/İmaj 0= yok 

1= bir veya iki küçük enstalasyon, heykel, fıskiye 

2=bir büyük aktif enstalasyon ya da ücretsiz 
izlenebilen performanslar 

T10.Alana girişte 
erişilebilirlik 

Erişim 0= kapısı olan, anahtarla girilebilen giriş 

1= bir kontrollü giriş ya da birden fazla kapısı olan 
giriş 

2=kapısı olmayan birden fazla giriş 

T11. Yaya dolaşımı Erişim 0= sokak kotunda değil ya da kaldırımla bağlantısı 
koparılmış 

1= sokak kotunda ancak kaldırımdan uzakta 
konumlanmış 

2= kaldırımdan erişilebilen ve görülebilen (birkaç 
basamaktan az kot farkı) 

 

Németh ve Schmidt (2007)’in orijinal indeksinde yer alan kullanımı caydırıcı 

etmenlerden “Görünür şekilde asılmış kurallar listesi”, “Subjektif kuralların görünür 

şekilde asılması” ve “Bir sponsor ya da reklamın varlığı” maddeleri birleştirilerek 

“Görünür şekilde asılmış kurallar ve alanın isminin girişte yer alması” olarak indekste 

yer almıştır.  

Nemeth ve Schmidt’in orijinal çalışması New York kentindeki ÖMKA alanlarının 

değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Bu yüzden yasayla izin verilen ancak sayı ve 



	

büyüklükleri sınırlandırılan tabelalarda “görünür şekilde asılmış kurallar listesi” yer 

alması durumu, yasada kullanımı yasaklanmış olan “subjektif kuralların görünür 

şekilde asılması” durumundan ayrı bir etmen olarak tanımlanmıştır. Yine New York’ta 

geçerli olan mevzuat, sayı ve büyüklükleri sınırlandırılan tabelalarda “bir sponsor ya 

da reklamın varlığı”na izin vermektedir. Türkiye’de bahsi geçen durumların herhangi 

bir yasal yaptırıma tabi olmaması dolayısıyla bu maddeler birleştirilerek, yerelin 

koşullarına uygun şekilde modifiye edilmiştir.  “Sigara içilmez”, “evcil hayvan giremez”, 

“7/24 CCTV kaydı yapılmaktadır” gibi uyarıcıların  “görünür şekilde asılmış kurallar”  

olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.  Alanın özel mülkiyete konu olduğunu ima 

eden işaretçiler ise “alanın isminin girişte yer alması” olarak değerlendirilmiştir. 

“Alanın BID (Business Improvement District) içinde yer alması” maddesi de yine New 

York’ta uygulanan bakım, onarım ve tanıtım çalışmalarının mülk sahiplerince yapıldığı 

BID’lerin Türkiye’de birebir karşılığının bulunmayışından dolayı değiştirilmiştir. 

Türkiye’de bu durumun karşılığı “Alanın işletmesinin özel bir kişi/kurumca yapılması” 

olarak değerlendirilmiştir. 

İndekste “Sanat ya da görsel iyileştirme” olarak yer alan etmen ise hem Whyte 

(2001)’ın değerlendirmelerine hem de Türkiye’deki mevcut planlama literatürüne 

uygunluğu dolayısıyla “Nirengi (triangülasyon)” olarak değiştirilmiştir. 

İndekse kullanımı teşvik eden iki de madde eklenmiştir. Bunlardan ilki Whyte(2001)’ın 

büyük önem verdiği, New York kenti ÖMKA alanlarını düzenleyen standartlarda da 

detaylı olarak ele alınan “Bitkilendirme”dir. Eklenen ikinci etmen ise New York 

mevzuatında kendine yer bulan ve ÖMKA alanının kullanılabilirliğine önemli etkileri 

olan “Yönelim”dir. 

Çalışma alanları belirlenirken dünya örneklerinden yola çıkılarak Türkiye’de ÖMKA 

alanı tanımına uyabilecek alanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda elde bulunan 

kaynak ve zaman da dikkate alınarak, kamusal alan çalışmalarına fazlaca konu 

edilmemiş ve tipolojiyi en iyi yansıttığı düşünülen yedi alanda karar kılınmıştır. Bu 

alanlar Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi ile Rıhtım Caddesi köşesinde yer alan portikli 

yapı dizisi, Kadıköy Moda Caddesi’nde yer alan portikli yapı dizisi, Kadıköy Akmar 

Pasajı, Karaköy Fransız Geçidi, Orjin Maslak, Ümraniye Meydan AVM, Ataköy Marina 

Park’tır.  



	

Bu alanlarda Ekim ayında hafta içi bir günde ziyaret edilmiş, doğrudan gözlem 

çalışmasını takiben her alana kamusallık indeksi uygulanmıştır. Yapılan 

değerlendirmeler çalışma alanlarını üç grup altında toplamanın mümkün olduğunu 

göstermiştir. Bunlar: sokak en kesitinde üretilen ÖMKA alanları, pasajlar ve geçitlerde 

üretilen ÖMKA alanları ve kompleks yapılarda üretilen ÖMKA alanlarıdır. 

Tablo 4. İstanbul’daki seçili ÖMKA alanlarının kamusallık skorları (Güngördü, 2017).  

 
Sokak en kesitinde 

üretilen ÖMKA 
alanları 

Pasaj ve geçitlerde 
üretilen ÖMKA 

alanları 

Kompleks yapılarda üretilen ÖMKA 
alanları 

Çalışma 
alanı adı  

Söğütlüçeş
me Portik 

Moda 
Portik 

Akmar 
Pasajı 

Fransız 
Geçidi 

Orjin 
Maslak 

Meydan 
AVM 

Ataköy 
Marina 

Park 

Kullanımı 
teşvik skoru  11 12 11 9 15 15 15 

Kullanımı 
caydırıcılık 

skoru  
-3 -2 -8 -8 -13 -12 -6 

Kamusallık 
skoru  8 10 3 1 2 3 9 

İndeks özellikle kompleks yapılarda üretilen ÖMKA alanlarının kullanımı teşvik 

skorlarının, diğer ÖMKA alanlarına göre oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu durumun büyük yatırımcıların, projelerine daha çok “müşteri” çekmek istemesi, 

dolayısıyla kullanıcıların vakit geçirmekten hoşlanacağı alanlar üretmek için “kâr” gibi 

önemli bir motivasyona sahip olmasından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.  

Kompleks yapılarda üretilen ÖMKA alanlarında kullanımı teşvik skorunun yüksekliği 

kadar kullanımı caydırıcılık skorunun düşüklüğü de dikkat çekicidir. Bu sonucun ortaya 

çıkmasında kompleks yapılarda uygulanan sıkı gözlem ve denetimin etkili olduğu 

görülmüştür. Güvenlik görevlileri, ikincil güvenlik görevlileri olarak değerlendirilen 

temizlik, bakım ve onarımdan sorumlu görevliler, güvenlik kameraları ve mekâna 

girişte uygulanan tedbirler kullanımı caydırıcı etmenlerdir. Bu noktada Ataköy Marina 

Park önünde yer alan meydan, diğerlerinden ayrılmaktadır. Alanda uygulanan gözlem 

ve denetimin diğer kompleks yapılardakinden daha gevşek bırakılmış olmasının bu 

sonucu doğurduğu düşünülmüştür. 



	

Kompleks yapılarda kullanımı teşvik skorunun pozitif büyüklüğüne karşın kullanımı 

caydırıcılık skorunun negatif büyüklüğü iyi bir tasarım kadar alanın işletmesinin de 

büyük önem taşıdığının göstergesi olarak değerlendirilmiştir. 

Sokak en kesitinde üretilen ÖMKA alanlarının sokağın bir uzantısı gibi varlık 

gösterdiğinden kullanımı caydırıcılık skorlarının düşük olduğu düşünülmüştür. Ancak 

bu alanlarda bakım, onarım ve işletmeye yönelik düzenlemeleri kimin yapacağının net 

olmayışı, oturma elemanı çeşitliliği sunma, bitkilendirme, nirengi oluşturma gibi, 

mekânın kamusallığına katkı sunan pek çok etmenden yoksun olmasına sebebiyet 

vermektedir. 

Pasajlar ve geçitlerde üretilen ÖMKA alanları mevcut ulaşım ağına doğrudan 

eklemlenmeleri yönüyle sokak en kesitinde üretilen ÖMKA alanları ile, uygulanan 

gözlem ve denetimin düzeyi itibariyle de kompleks yapılarda üretilen ÖMKA alanlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Bu sebeple kullanımı teşvik skorları yüksek olsa da kullanımı 

caydırıcılık skorlarının da negatif bir büyüklüğe sahip olması sebebiyle kamusallık 

skorları oldukça düşüktür. 

Seçili ÖMKA alanlarının dünya örneklerinden farklılaştığı birkaç önemli nokta vardır. 

Bunlardan ilki genellikle İstanbul’da yalnızca konut fonksiyonlu binalara bitişik ÖMKA 

alanı bulunmayışıdır. İstanbul örneğinde konut alanlarına bitişik ortak kullanım alanları 

genellikle yalnızca burada ikamet edenlerin kullanımına açık, kamunun geneline 

kapalıdır. Bir diğer nokta ÖMKA alanlarında kamunun geneline açık ücretsiz WC 

hizmeti sunulmayışıdır. WC’ler genellikle müşterilere ayrılmış alanlarda yer almaktadır. 

İstanbul’da ÖMKA alanlarının dünya örneklerinden ayrıldığı bir diğer durum kullanıcı 

davranışlarını belirleyen veya bir davranışın uygunsuzluğunu ima eden dikenli tel, sivri 

uçlu çubuk gibi malzemelerin İstanbul örneklerinde henüz kullanılmıyor oluşudur.  

Seçili örnekler arasında yalnızca hafta içi ve çalışma saatleri içerisinde açık olan 

ÖMKA alanı bulunmaması da önemlidir. İstanbul örneğindeki alanların büyük 

çoğunluğu hafta sonu ve iş saatleri dışında da hizmet vermeye devam etmektedir. 

Küçük ölçekli yeme-içme tesislerinin yetersizliği bir diğer ayırıcı durumdur. Whyte 

(2001) bir alanın canlandırılması isteniyorsa o alanda kullanıcılara yeme- içme 

olanakları sunulması gerektiğini öne sürmektedir. Ancak önemli olan bu tesislerin kafe-

restoran gibi mekânın belirli bir bölümünün özelleştirilmesine sebep olan tam 

teşekküllü işletmeler yerine büfe-kiosk gibi daha küçük ölçekli işletmeler olmasıdır 



	

(Nemeth ve Schmidt, 2011). Seçili örneklerde ÖMKA alanlarına bitişik, yalnızca 

müşteri olanların alanı kullanmasına izin verildiğini ima eden, kafe ve restoranlar 

bulunsa da büfe-kiosk-seyyar tezgâh gibi küçük ölçekli tesislere rastlanmamıştır. 

ÖZEL MÜLKİYETTE KAMUSAL KULLANIMLI ALANLARA GETİRİLEN 
ELEŞTİRİLER 

ÖMKA alanları yerel yönetimler, yatırımcılar ve yerel halk için önemli fırsatlar sunduğu 

gibi bir takım tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu tehditlere ve mevcutta 

uygulamanın aksayan/işlemeyen yönlerine dikkat çeken eleştiriler, gelecek stratejiler 

için birer yönlendirici olarak değerlendirilmelidir. 

Niteliktense niceliğin öncelenmesi 

Küreselleşmeyle birlikte birbiriyle rekabet eder hale gelen günümüz kentlerinin daha 

kaliteli kentsel mekânlar kurgulama çabası kentli yararınayken, bu yarışta rakamsal 

olarak öne geçme çabasının kamu yararına ne kadar hizmet ettiği tartışmalıdır. En 

büyük, en yüksek, en hızlı olma telaşı zaman zaman niteliğin önüne geçmektedir.  

Niceliksel olarak belirli bir büyüklükte kamusal kullanımlı alan üretme telaşı, mekânın 

kamusal niteliğinin çoğu zaman ikinci planda kalmasına neden olmaktadır. Örneğin 

New York kentinin ilk dönem ÖMKA alanları, kent sokaklarına ışık ve hava 

ulaştırılmasını öncelediğinden, yatırımcılara verilecek emsal teşvikleri yalnızca alansal 

büyüklük üzerinden hesaplanmıştır (Kayden vd., 2000). Ancak ilerleyen dönemlerde 

bu alanların kullanılmayan boş alanlar olarak kalması yeni düzenlemelerle mekansal 

kalitenin arttırılması gerektiğini ortaya koymuştur.  

Alanın kamusallığına aykırı şekilde bazı grupların dışlanması 

Yatırımcılar tarafından alınan tasarım ve işletme kararlarıyla, mekânın yalnızca belirli 

kullanıcı gruplarına hizmet ettiği izlenimi uyandırılarak, toplumun bazı kesimlerinin 

ötekileştirilmesi ÖMKA alanlarına getirilen en önemli eleştirilerden biridir. 

Németh(2009), yatırımcıların işletme kararlarıyla kullanıcı profilini yönlendirdiği yedi 

farklı yöntemden bahsetmektedir. Bunlar: 

• Filtre edilmiş mekânlar (filtered spaces): Sorkin(1992) ve Augiri ve 

Graham(1997) tarafından türetilen “filtre edilmişlik” kullanıcıların uygulanan 



	

çeşitli yöntemlerle belirli gruplara ayrılması ve yalnızca hedeflenen müşteri 

kitlesine erişim olanağı sunulmasıdır. Bu mekânlar “etkileşim yerine tüketimi 

teşvik eden paketlenmiş bir kentlilik” üretmektedir (Boyer, 1992; Crawford, 

1992). 

• İtici mekânlar (uninviting spaces): Bu alanlar genellikle steril, herhangi bir 

donatı barındırmayan, boş alanlardır. Yatırımcının arsa değerlerinin son 

derece yüksek olduğu kent merkezlerinde boş bir alan bırakabilme lüksüne 

sahip olduğu mesajını vermeyi amaçlamaktadır (Willis, 1995). 

• Kuşatılmış mekânlar (fortressed environments): Mülk sahiplerinin, alanları 

yayalardan uzakta konumlandırışı ve uyguladıkları sıkı gözlem ve denetim 

tedbirleriyle, yalnızca fiziksel erişimi değil görsel ve sembolik erişimi de 

kısıtladıkları mekanlardır (Carr vd., 1992). 

• Panoptik mekânlar (panoptic places): Panoptik, birden fazla yöntemle 

izlenerek denetlenen mekânları tariflemektedir (Oc ve Tiesdell, 2000).  

• Tüketim mekânları (consumption spaces): Kamusal kullanım için ayrılan 

alanlara sıçrayan ticari kullanımların, mekanın yalnızca müşterilerine özel 

olduğu izlenimini uyandırarak, mekânı işgalini ifade etmektedir (Németh, 

2009). 

• Sokağın gözleri (eyes on the street): Asıl işi güvenliği sağlamak olmayan 

hademe, kapıcı, vale gibi çalışanların varlığının kullanıcılara belirli bir 

davranışın doğruluğunu dayattığı mekânlardır (Jacobs, 1992). 

• Küçük ölçekli tasarım öğeleri (small scale design): Oturmayı engelleyecek 

kadar eğimli yüzeyler, dikenli teller, sivri çubuklar gibi kullanıcı davranışını 

yönlendirmeyi hedefleyen malzeme ve formların tasarımda kullanılmasıdır 

(Németh, 2009).  

Bu uygulamalar kamunun tamamına açık olması gereken alanlardan belirli grupların 

dışlanarak ötekileştirilmesine neden olmaktadır. Bir kamusal alanın sunması beklenen 

etkileşim ortamını yaratmak yerine farklı gruplar arasındaki sınırları belirginleştirerek, 

uçurumu derinleştiren bu uygulamalarla, uzlaşıdansa çatışmanın beslendiği 

değerlendirilmektedir.  



	

Karar alma süreçlerinde yatırımcının asıl söz sahibi olması 

ÖMKA alanlarında tasarım ve işletme yetkisinin yatırımcılara bırakılması, bu alanlarda 

kamunun söz sahipliğini kaybetmesi anlamına gelebilmektedir. Yatırımcıların kentlilere 

fayda sağlamaktansa kâr elde etmeyi önceliyor olması bu alanlarda kamu yararının 

hiçbir zaman tam olarak sağlanamayacağı endişelerini de beraberinde getirmektedir. 

ÖMKA alanlarında tasarım ve işletme yetkisi dışında yer seçimi de büyük ölçüde özel 

sektöre bırakılmış olmaktadır. Özellikle kamusal alan ağını bütüncül şekilde ele alan 

bir yaklaşımın eksikliğinde bu durum kamusal mekanların kentin kimi bölümlerinde 

yoğunlaşmasına, kimi bölümlerindeyse ortadan kaybolmasına neden olmaktadır.  

Kent ve kentli açısından kârlılığının sorgulanabilir olması 

ÖMKA alanlarının yatırımcısına emsal teşvikleriyle kazandırdığı maddi değer ve 

yatırımcının imajına yansıyan prestij karşısında kente kazandırdıkları sorgulanabilir 

düzeydedir. New York kentinde Almanzar ve Keller’in yaptığı bir çalışma yatırımcıların 

oldukça büyük kârlar elde ettiğini, örneğin bir yatırımcının basit bir kaldırım için 21 

milyon değerinde ekstra kat alanı sahibi olduğunu, ortaya koymuştur (URL4).  Kayden 

(1978) yatırımcıların ürettikleri ÖMKA alanları sayesinde 48 kata varan büyüklüklerde 

kâr elde ettiği sonucuna varmıştır. 

Denetim eksikliği 

İşletme yetkisinin özel sektörde olduğu ÖMKA alanlarında, kamunun genel hatlarıyla 

bir yasal çerçeve kurguladığı durumlarda dahi, yatırımcılar alanın kamusallığına aykırı 

uygulamalara başvurabilmektedir. Bu durumun engellenmesi ancak denetimle 

mümkün olacaktır. Ancak pek çok kentte ÖMKA alanının inşası sonrası bu alanların 

denetimi yapılmadığından yatırımcılar tasarımda değişikliğe gidebilmekte, alanı çeşitli 

bahanelerle kamunun erişimine uzun sürelerle kapatmakta, kullanıcıların alanı 

kullanmasını güçleştirecek şekilde güvenlik tedbirlerini arttırabilmektedir 

(Tower(2014); Schmidt ve diğ(2011)).  



	

Sıkı güvenlik önlemleri ve özgürlüklerin kısıtlanması 

Terör olaylarının artış gösterdiği günümüz kentlerinde ortaya çıkan güvenlik endişesi 

kentlilerin günlük hayatını etkiler düzeydedir. ÖMKA alanlarında güvenlik önlemlerinin 

sıkılığı bireysel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına sebep olmaktadır.  

Ellin(1997) sıkı güvenlik önlemlerinin bireylerin güvende hissetmek yerine büyük 

korkuya kapılmasına neden olduğunu, toplumun bireyleri arasındaki güven 

duygusunun aşındığını belirtmektedir. 

Sonuç olarak; 

Kentsel nüfusun kırsal nüfusu geçtiği günümüz dünyasının gittikçe kozmopolitleşen 

kentlerinde, farklı grupların bir aradalığı daha da büyük önem taşımaktadır. Bu bir 

aradalığın gerçekleşmesi ise toplumun tüm fertlerinin erişimine açık kamusal alanların 

teminiyle mümkün olacaktır.  

Özel sektör-kamu ortaklıklarıyla üretilen ÖMKA alanları, kentlerdeki kamusal mekân 

eksikliği için önemli bir çözüm olanağı oluştursa da beraberinde pek çok endişeyi de 

getirmektedir.  

Özel mülkiyetteki alanlarda kamusal kullanımlı alanlar oluşturmayı hedefleyen 

uygulamanın, kamusal kullanımların yalnızca özel mülkiyetteki alanlarda 

gerçekleştirilir hale gelmesine neden olacağı endişesi dikkate değer bir endişedir. 

ÖMKA alanları uygulamasının kamu idaresine sunduğu kolaylıkların, kamu otoritesinin 

kamusal alan üretiminden tamamen çekilmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu durumda kentlinin kamusal alanda sahip olduğu tüm hak ve özgürlükler özel 

sektörün insafına bırakılmış olacaktır. Kamunun refahındansa kârlılığı önceleyen özel 

sektörün kamu yararının sağlanmasını hedeflemeyeceği ortadadır. 

Türkiye kentlerinde, portikler hariç, yasal bir dayanak olmadan üretilen ÖMKA 

alanlarının yapılacak düzenlemelerle kente katkı sağlayacak şekilde kurgulanması 

mümkündür. Bunun için dünya kentlerindeki uygulamaların, bu uygulamalara getirilen 

eleştirilerin ve yukarıda da bahsi geçen endişelerin anlaşılması büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu çalışma ÖMKA alanlarının kente istenen katkıyı sunabilmesi için, bir kent 

vizyonuna, buna uygun şekilde kamusal alan ağını kurgulayan üst ölçekli bir plana, 



	

bütünleşik bir kamusal alan stratejisine, özel sektörün talepleri karşısında kamu 

yararını elden bırakmayacak güçte bir kamu otoritesine, bir başlangıç noktası niteliği 

taşıyarak minimumu belirleyen ancak tasarımcıya özgürlük alanı da sağlayan 

standartlara ve tüm bunlar için yasal zemini oluşturacak düzenlemelere ihtiyaç 

duyulduğunu ortaya koymuştur. 

İstanbul’da seçili ÖMKA alanları üzerinden yapılan değerlendirme çalışmasında ise 

kentteki ÖMKA alanlarının kullanımı caydırıcı niteliğinin, alanın kentsel bağlamından 

koparılması ve kullanıcı davranışlarını sınırlandıran ya da yönlendiren etmenlerin 

varlığıyla ortaya çıktığı görülmüştür. ÖMKA alanlarının kullanımı teşvik eden 

niteliklerinin ise alanın tasarımı kadar işletmesi ile de yakından ilintili olduğu 

söylenebilmektedir. 
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ÖZET 

Kentsel tasarım yarışmaları, kentsel tasarıma yönelik yeni konuların gündeme geldiği, 

özgün ve yaratıcı çözümlerin sunulduğu, güncel ifade tekniklerinin kullanıldığı, çok 

sayıda tasarım alternatifinin elde edildiği, geliştirici ve öğretici süreçlerdir. Yarışma 

şartnameleri de yarışmacıya proje alanıyla ilgili verileri ve beklentileri aktaran, 

yarışmacının pusulası görevini üstlenerek, yarışma sürecini tarifeden belgelerdir. Bu 

çalışma ile Türkiye’deki yarışma şartnamelerinde; proje alanının sorunlarını ortaya 

koyma, güncel ihtiyaçları ve yarışmacıdan beklenenleri belirtmede eksikler olduğu, 

tasarlanması istenen mekânın hangi içerik konuları ve ölçütler bağlamında 

düzenleneceğinin net olarak tanımlanmadığı tespit edilmiştir. Yarışma süreçlerinin ve 

sonuç ürünlerin başarılı olabilmesi ve yaşanabilir mekânların tasarlanabilmesi için 

şartnamelerdeki bu eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, 

kentsel tasarım yarışma şartnameleri yaşanabilirlik ilkeleri bağlamında incelenmiş ve 

eksikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın çerçevesi oluşturulurken kullanılan 

yarışma şartnameleri, proje başlıkları arasında sayıca önceliğe sahip olduğunun 

belirlenmesi nedeniyle kent meydanı konusunda açılan kentsel tasarım yarışmaları ile 

sınırlı tutulmuştur. Çalışma sonucunda, tespit edilen eksiklerin giderilebilmesi ve 

yarışma şartnamelerinin iyileştirilerek yaşanabilir mekânların düzenlenmesine katkıda 

bulunacak ihtiyaçların ve konuların ortaya konulması ve yarışmacıya yol 

gösterilmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel tasarım yarışmaları, yaşanabilirlik, kent meydanı, yarışma 

şartnamesi. 



	

GİRİŞ  

Kentsel tasarım yarışmaları özgün ve yaratıcı çözümlerin geliştirildiği, son yıllarda 

verilen öneme bağlı olarak sayısında artış gözlenen proje üretme platformlarıdır. 

Yarışmalar, gerek sürecin aktörleri, gerekse yarışmayı dışarıdan takip eden kişiler için 

hem güncel ve yeni ifade tekniklerinin görülmesi, hem de tanımlanan probleme çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli öğrenme süreçleridir.  Aynı alanda, aynı 

koşullar çerçevesinde üretilen çok sayıda proje, tasarım dünyasının ve alternatiflerin 

zenginleşmesini, hayata geçirilecek yeni projeler için geniş ufukların açılmasını 

sağlamaktadır. Kentsel tasarım yarışmaları aynı zamanda, kentsel mekânlara yönelik 

yeni tasarım konularının gündeme gelip tartışıldığı, çözümlerin üretildiği ortamlar 

yaratmaktadır. Yarışmalarda tasarımla ilgili beklenenlerin yarışma şartnamelerinde net 

olarak ortaya konması, gerçekleştirilmek istenen hedefin tanımlanması açısından 

önemlidir. 

Ancak, Türkiye’de kentsel tasarım yarışma şartnamelerinin birçoğunda tasarımla ilgili 

konu içerikleri ve ilkelerin tanımlanmasında eksikler olduğu düşünülmektedir. Bu 

sebeple şartnameler; katılımcıları yönlendirme açısından yetersiz kalabilmekte, 

sonuçta ortaya çıkacak kentsel tasarım ürünlerinin başarı düzeyinin düşmesine zemin 

oluşturabilmektedir. Oysa ki, yarışmaya konu olan kentsel proje alanının 

düzenlenmesine katkıda bulunması beklenen yarışma şartnamelerinin, tasarımla ilgili 

konuları yeterince tanımlamış, sağlam altyapıya sahip olması gerekmektedir. 

Yarışmalarda ancak bu sayede proje alanının tüm ihtiyaçları ortaya konabilecek; hem 

bu ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte hem de daha yaşanabilir ve örnek teşkil 

edebilecek kentsel mekânların organizasyonu ve tasarımına katkıda 

bulunulabilecektir. Bu bağlamda, günümüzde kentsel tasarım yarışmalarında 

gündemde olan kavramlardan biri de yaşanabilirliktir. Kentlerin gittikçe artan nüfusu, 

giderek daha karmaşık hale gelen yapısı ve iklim değişiklikleriyle ortaya çıkan ulaşım, 

güvenlik, çevre gibi sorunlar kentlerin yaşanabilirliğini olumsuz etkilemektedir. 

Dolayısıyla yaşanabilirlik kavramı bir tasarım problemi olarak karşımıza çıkmakta ve 

kentin asıl kullanıcısı insanlar için hayati önem taşımaktadır. Yarışmalarda da 

katılımcılardan bu probleme çözüm getirmeleri ve yaşanabilir kentsel mekânlar 

oluşturacak tasarım önerileri sunmaları beklenmektedir. 

İşaret edilen problem tanımı doğrultusunda çalışmanın temel amacı, kentsel tasarım 

yarışma şartnamelerinin içeriği ve yönlendiriciliği açısından ‘yaşanabilirlik’ kavramı, 



	

önemi ve ilişkisini ortaya koymaktır. Şartnameler bağlamında bu ilişkideki eksiklikleri 

ortaya koyabilmek ve sınırları tanımlı bir çerçeveye oturtmak amacıyla Türkiye’de 

açılan kentsel tasarım yarışmalarına ait bilgileri bir araya getiren ve 2011-2015 yılları 

arasında takip edilebilir veri tabanı sunan Arkitera Yarışma Raporları dikkate alınmıştır. 

Son yıllarda açılan kentsel tasarım yarışmalarını içeren raporların referans 

alınmasında çalışma süresinin kısıtlılığı, ayrıca sağlıklı veriler üzerinden günümüzde 

hazırlanan şartnamelerin yaşanabilirlik kavramı ve ilkeleriyle ilişkisini 

değerlendirmenin, bu aşamada, çalışmanın amacına yönelik katkıyı sağlaması etkili 

olmuştur. Çalışma kapsamında incelenen yarışma şartnamesi sayısını artırabilmek 

amacıyla Arkitera yarışma arşivi üzerinden 2010, 2016 ve 2017 yıllarında açılmış olan 

yarışmalar da taranmış ve Arkitera Yarışma Raporları’ndaki veriler ile birlikte 2010-

2017 yılları arasındaki yarışmaların sayıları ve konuları üzerine bilgi edinilmiştir. 

Arkitera Yarışma Raporları ve yarışma arşivine göre 2010-2017 yılları arasında Türkiye 

çapında toplam 31 kentsel tasarım yarışması açılmış ve yarışma proje konuları 

itibariyle ‘sekiz’ kent meydanı, ‘altı’ kentsel yenileme, ‘beş’ rekreasyon alanı tasarımı, 

‘dört’ mahalle tasarımı, ‘iki’ sahil düzenlemesi, ‘iki’ kentsel dönüşüm, ‘iki’ odak alanları 

tasarımı, ‘bir’ kent merkezi, ‘bir’ tasarım koridoru tasarımı düzenlenmiştir (bkz:Tablo 1). 

Elde edilen veriler ışığında çalışmanın kapsamı ve sınırları açılan kentsel tasarım 

yarışmaları arasında en büyük orana sahip ‘kent meydanı’ yarışma şartnameleri olarak 

belirlenmiştir. Kent meydanları, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, geçmişin izlerini 

taşıyan ve manevi değerleriyle kentliyi buluşturan çekim noktalarıdır. Dolayısıyla 

içerdikleri işlevsel değerler ve önemleri sayesinde de kent meydanlarının kentsel 

tasarım yarışmalarında öncelikle ele alınan konulardan biri olarak karşımıza çıktığını 

vurgulamak yerinde olacaktır. Ayrıca, kent meydanlarının deneme ya da sürekli yeni 

baştan düzenleme alanları olmaktan ziyade mekânsal açıdan hafızalarda kalıcılığı 

olan, her daim kullanılabilecek içerikte düzenlenmesine yol gösterecek donanıma ve 

esnekliğe sahip olması önem taşımaktadır. Çalışmada yöntem olarak, 2010-2017 

yılları arasında açılan ve toplam sayısı ‘sekiz’ olan kentsel tasarım kent meydanı 

yarışma şartnameleri incelenerek, yarışmacılardan kent meydanı projelerinde hangi 

konularda çözüm üretmelerinin beklendiği ve bunlarla ilgili yarışmacıları yönlendirecek 

açıklamaların bulunup bulunmadığına dair bilgiler elde edilmiş ve tablo ile ortaya 

konularak karşılaştırılmıştır. 



	

Giriş bölümünde problem tanımı yapılmış, çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemi 

aktarılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, kentsel tasarım yarışma ve şartnamelerinin 

önemi ortaya konulmuş, kentsel tasarım yarışma türleri, şekilleri ve süreçleri hakkında 

bilgi verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, yaşanabilirlik kavramı hakkında 

bilgilendirme yapılmış ve dördüncü bölümünde, kent meydanı ile yaşanabilirlik ilkeleri 

arasında ilişki kurulmuştur. Ardından kent meydanı yarışma şartnameleri incelenmiş, 

çözümlenmesi beklenen konu ve açılımların yaşanabilirlik ilkeleri ile değerlendirmesi 

yapılmış ve kent meydanlarının düzenlenmesini içeren şartnamelerin yaşanabilirlik 

bağlamında eksik noktaları hakkındaki tespitler paylaşılmıştır. Sonuç ve değerlendirme 

bölümünde ise tespit edilen eksiklerin giderilebilmesi, yarışma şartnamelerinin 

iyileştirilerek yaşanabilir mekânların düzenlenmesine katkıda bulunacak ihtiyaçların ve 

konuların belirtilmesi ve yarışmacıya yol gösterilmesinin önemi vurgulanmıştır. 

KENTSEL TASARIM YARIŞMALARI 

Kent ve kentli için büyük önem taşıyan kentsel tasarım olgusu başta Kuzey Amerika 

ve Batı Avrupa olmak üzere özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında önem kazanmıştır 

(Karabay Ayataç, 2000). 1950’li yıllarda savaş sonrası harap olan şehirlerde yok olan 

yaşam alanlarının yerine hızlı bir inşa süreci başlamıştır. Ancak bu süreç ada bazında 

içe dönük yapısal çözümler üreterek sokakları ıssızlaştırmış, kentteki sosyal 

mekânların yok olmasına sebep olmuştur. Bu sorunlar kentsel tasarımın ayrı bir disiplin 

olarak ele alınması ve bilinçsizce yapılan seri üretim yerine bilinçli ve yaşanabilir 

kentsel mekânlar üretme hedefi ile sonuçlanmıştır. Böylece kentsel tasarım kavramının 

toplum için önemi yadsınamaz hale gelmiştir. 

Kentsel tasarım; yapılar, yapılar arasında kalan mekânlar ve açık alanların fonksiyon 

ve estetik kazandırılarak gerek fiziksel gerekse sosyo-kültürel açılardan insanların ilgi 

duyacağı ve kullanacağı kamusal alanın kalitesi önceliği göz önünde bulundurularak 

kentin bugününe ve geleceğine dair alınan kararlar doğrultusunda, uyumlu bir birliktelik 

içinde tasarlanması olarak tanımlanabilmektedir (Carmona vd., 2010).  
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    Yahyalı Merkez Ticaret Kompleksi Mimari Proje Yarışması 

    TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi Hizmet Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması 

    Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması 

    İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 

    Çanakkale Karasal-Sayısal Yayın Kulesi Uluslararası Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması 

2014 16 

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması Adana Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması 

  Kayseri Yaya Üst Geçidi Fikir Projesi Yarışması Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması 

  Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması Roboskî Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması 

  Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması 

  Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Yeni Fikirler Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması 

  İzmir Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması 

  Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması 

    “Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması 

YIL 
 

YARIŞMA 
 SAYISI 

KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI FİKİR PROJESİ YARIŞMASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

2015 20 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım 
Proje Yarışması Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması Çanakkale Şavaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması 

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı Kentsel Tasarım  ve Mimari Fikir Projesi Yarışması Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması 



	

  Antalya Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması 

  Küçükarmutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması 

  Tropikal Savan İklimi Bölgesi Temel Eğitim Okulu Uluslar arası Mimari Fikir Projesi Yarışması Bornova Belediyesi Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması 

  Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi (Opera ve Tiyatro İşliği) Mimari Fikir 
Proje Yarışması Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması 

    Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Mimari Proje Yarışması 

    Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması 

    Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 

    Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması 

    Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması 

    Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması 

2016 18 

Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve 
Mimari Proje Yarışması Sivas Kızılırmak ve Çevresi Fikir Projesi Yarışması Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması 

Bandırma Tasarım Parkı Yarışması Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması Sivas Kızılırmak Köprüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması 

  Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması 

    Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması 

    Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması 

    İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 

    Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması 

    Çaycuma Belediyesi Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması 

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 

    Efeler Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması 

    İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması 

    Bornova Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması 

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari 
Proje Yarışması 

2017 14 

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması 

Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması 7 İklim 7 Bölge - Mahalle Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması Gelibolu Tarihi Alanı – Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması 

Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Lüleburgaz Belediyesi Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması   

İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekân ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması Uzundere Cemevi Sosyokültürel Merkez Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması   

  Antalya Kepez "Dokuma Alanı Fikir Projesi Yarışması"   

Tablo 1: 2010-2017 yılları arasındaki kentsel tasarım yarışmaları; yeşil boyalı olanlar kentsel tasarım ölçeğinde kabul edilen yarışmaları, mavi boyalı olanlar kent meydanı yarışmalarını ifade etmektedir. 	



	

Lynch (1981)’e göre kent tasarımı; kentin kullanımı, yönetimi, yerleşmelerin formu ya 

da yerleşmelerin önemli parçaları için olasılık yaratma sanatıdır. Kent tasarımı sadece 

yapılarla ilgili değil, aynı zamanda yerleşmenin performansını etkileyen oturma 

elemanı, ağaç gibi öğelerle de ilgilidir. Kent tasarımı; objelerle, insan aktivitesiyle, 

yönetici kuruluşlarla ve değişim süreciyle ilgilidir.  

Tibbalds (1988) kentsel tasarımı “pencereden bakıldığında görünen her şey” olarak 

belirli bir mantık çerçevesinde tanımlamaya çalışırken Cowan (2001) yerel ekonomi, 

mülkiyet, arazi kullanım, ekoloji, tarih, kent biçimi ve ulaşım gibi disiplinlerarası 

özelliğine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla kentsel tasarım, tek bir meslek grubuna mal 

edilemez; disiplinlerarası boyuttadır. Mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj 

mimarlığı da kentsel tasarıma yön veren disiplinlerin en önemlileridir. 

Demirsoy (2006)’a göre kentsel tasarım; her ölçekteki kentsel mekânla ve kullanıcıyla 

ilintili olup, problemlere karşı çözüm arayan, alt ölçekten, üst ölçeğe kadar olan 

diyagramın her noktasında hem tasarım süreciyle, hem de tasarımın sonucu olan 

kentsel mekânla ilgilenen, sosyo-ekonomik ve kültürel dengeleri yorumlayarak, 

yaşanabilir, kaliteli, kentsel mekânlar üretilmesini hedefleyen sürecin adıdır. Bu 

nedenle kentsel tasarımın tek bir ölçeği yoktur. Kentsel tasarım süreci Alexander vd. 

(1977) ve Lynch (1981)’in vurguladığı gibi çalışma alanı ve kent bütünü ilişkisinin farklı 

mekânsal ölçeklerle kurularak ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Kentsel tasarım kentin sosyal, kültürel yapısına etki edebilecek boyuttadır. Başarılı bir 

kentsel tasarım çalışması ile kent ve kentliyi buluşturmak, kentlinin içe dönük yaşam 

alanlarına hapsolmasını önlemek mümkündür. Bahsedilen içe dönük yaşam alanları 

günümüzde; kentsel açık alanlarda vakit geçirmeyi ve kullanımı mümkün kılmayan 

düzenlemeleri, yüksek duvarlar ardına inşa edilen “korunaklı” konut alanları, kapalı 

alışveriş merkezleri gibi örneklerde karşımıza çıkmaktadır. Bu ve benzeri örnekler, 

kentsel tasarım yarışmalarına duyulan gereksinimi ve yarışmaların önemini 

artırmaktadır. Nitekim kentsel tasarım yarışmaları kentlinin yaşam kalitesi ve kamusal 

alanı kullanma seviyesi yüksek bir çevrede, aidiyet duygusu içinde hayatını 

sürdürebileceği tasarımların oluşturulmasında kuvvetli bir araçtır. 

Türkiye’de ‘Kentsel Tasarım’ başlığı altında ilk açılan yarışma ilanı 1980 yılındaki 

“Eskişehir Fuarı ve Dinlence Eğlence Kültür Alanları Kentsel Tasarım Yarışması”dır 

(Türkeri, 2011). Bugün açılan kentsel tasarım yarışmaları, ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 



	

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 

Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’, ‘TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği’ ve 

‘Türk Serbest Mimarlar Derneği Mimari Proje Yarışma Yönetmeliği’ doğrultusunda 

açılmaktadır. Bu yönetmelikler açılacak olan yarışmalarla ilgili tanımlama ve 

sınıflamaları içermekte, yarışma süreçlerine dönük açıklamalarda bulunmaktadır. 

Kentsel tasarım yarışmaları, kamu kurumları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller 

Bankası, Belediye, Valilik), üniversiteler, ilgili meslek odaları, STK’ler ve dernekler 

tarafından açılmaktadır. Yarışmaların asli, yedek ve danışman jüri üyeleri ile raportör 

ve raportör yardımcıları yarışmayı açan idarelerce seçilmektedir. Yarışma konusunun 

özelliğine göre asli ve yedek jüri üyeleri arasında mimar, şehir plancısı ve peyzaj 

mimarı bulundurulmaktadır. 

Yarışmayı açan idareler tarafından şartname ve ekleri hazırlanmakta, jüri onayı 

alındıktan sonra yarışma ilan edilmektedir (T.C. Resmi Gazete, 2002). 

Kentsel Tasarım Yarışma Türleri 

Türkiye’de açılan yarışmaların tümüne bakıldığında, yarışma türleri sekiz başlık altında 

toplanmaktadır. Bunlar: 

• Mimarlık Yarışmaları; 

• Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları; 

• Şehir ve Bölge Planlama Yarışmaları; 

• Peyzaj Mimarlığı Proje Yarışmaları; 

• Mühendislik Proje Yarışmaları; 

• Fikir Yarışmaları; 

• Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları ve 

• Ortakçıl Yarışmalar’dır (T.C. Resmi Gazete, 2002). 

Kentsel tasarım yarışmaları, ‘Fikir Yarışmaları’ ve ‘Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları’ 

başlıkları altında olmak üzere iki türde açılmaktadır. Ayrıca, Tablo 1’de paylaşıldığı 

üzere ‘Mimarlık Yarışmaları’ adı altında açılan fakat kentsel tasarım ölçeğinde olan 

yarışmalar da bulunmaktadır. Her üç kentsel tasarım yarışması türünde de 

yarışmacılara teşvik için belirli miktarlarda ödül verilmekte ve rekabet ortamı 

yaratılmaktadır.  



	

Kentsel Tasarım Yarışma Şekilleri 

Kentsel tasarım yarışmaları, yarışmaların açılma ölçeği ve yapılış yöntemi bakımından 

iki şekilde ele alınmaktadır. Bu yarışma şekilleri, yarışmaya katılabilecek kitleyi 

tanımlaması ve yarışmanın süresi ve kademesini belirlemesi açısından alt başlıklara 

ayrılmaktadır. 

Açılma Ölçeği Bakımından Yarışma Şekilleri 

Kentsel tasarım yarışmaları, farklı ölçeklerde açılarak, farklı kitlelere hitap 

edebilmektedir. Yarışmalar, açılma ölçeği bakımından üç şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Bunlar; ulusal, uluslararası ve bölgesel yarışmalardır.  

Ulusal yarışmalar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, yarışmanın türüyle ilgili 

odası üyesi olan ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan kişilerin katılabildiği, 

serbest veya ön seçimli ve tek kademeli veya iki kademeli olarak yapılmaktadır. 

Serbest ulusal yarışmalar, ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 

Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ 

ve yarışma şartnamesinde öngörülen koşulları yerine getirmek kaydıyla tüm 

katılımcılara açık olan yarışmalardır. Ön seçimli ulusal yarışmalar, yarışmayı açan 

idarenin önerisi ve jürinin gerekli bulması durumunda, çok özel uzmanlık veya deneyim 

gerektiren konularda, ilanla duyurulacak ön seçim ölçütlerine göre yapılacak 

değerlendirmede seçilecek kişilerin katılabildiği yarışmalardır. 

Uluslararası yarışmalar, yabancı ülke vatandaşlarının da katılabildiği yarışmalardır. 

Bölgesel yarışmalar, üye sayıları en az iki yüz (200) kişi olmak koşuluyla ilgili meslek 

odasının sadece bir şube bölgesi içinde faaliyet gösteren üyelerin katılabileceği şekilde 

yapılan yarışmalardır. Bir şubenin üyelerinin bu sayıyı sağlayamadığı durumlarda 

komşu şube üyelerinin de katılımıyla bölgesel yarışma açılabilir. Bölgesel yarışmalar 

serbest ve tek kademeli olarak açılmaktadır (T.C. Resmi Gazete, 2002). 

Yapılış Yöntemi Bakımından Yarışma Şekilleri 

Kentsel tasarım yarışmaları, yapılış yöntemi bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, 

tek aşamalı yarışmalar ve iki aşamalı yarışmalardır. Ulusal ve uluslararası yarışmalar, 

konularının önem ve özelliklerine göre jürinin teklifi ve yarışmayı açan idarenin 

onayıyla tek ya da iki aşamalı olarak düzenlenebilir (TMMOB Mimarlar Odası 



	

Yarışmalar Yönetmeliği). Bölgesel yarışmalar ise yalnızca tek aşamalı olarak 

düzenlenmektedir. Tek aşamalı yarışmalarda, katılımcılardan bir kere proje teslimi 

alınmakta ve tek seferde yapılan değerlendirme ile yarışma sonlandırılmaktadır. 

İki aşamalı yarışmalarda, katılımcılardan bir kere proje teslimi alınıp değerlendirilmekte 

ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan projeler ilan edilmektedir. Ardından ikinci 

aşamaya geçebilen yarışmacılardan ikinci proje teslimleri alınmakta ve bu projelerin 

değerlendirilmesi ile yarışma sonlandırılmaktadır.  

Kentsel Tasarım Yarışma Süreçleri 

Kentsel tasarım yarışmaları, dört ana süreçten geçerek sonuçlanmaktadır. Bunlar: 

• Yarışmanın İlanı 

• Soru ve Cevaplar 

• Projelerin Teslim Alınması/ Değerlendirilmesi/ Sonuçların İlanı 

• Kolokyum ve Ödül Töreni’dir. 

Bu süreçler, yarışmayı açan idare ve jüri tarafından; proje alanını ve sorunlarını ortaya 

koyma, problemi tanımlama, ihtiyaç programını belirleme, yarışmacıdan beklenenleri 

tarif etme adına önem taşımaktadır. 

Yarışmacının yönlendirilmesiyle ortaya çıkan sonuç ürünlerin jüri tarafından 

değerlendirildiği, kazanan projelerin şeffaf bir ortamda tartışıldığı, yarışmacıların 

tasarım kararlarının ya da jüri kararlarının eleştirildiği, disiplinlerarası bilgi paylaşımının 

yapıldığı süreçlerdir. Yarışmalar bu süreçlerden geçerken, her bir süreçte eksik kalan 

noktalar, yapılan yanlışlar tespit edilebilmektedir. Böylece, yarışma olağan akışında 

ilerlerken, sonrasında açılacak olan yarışmaların kurgusunun daha iyi olması için 

çıkarımlar yapılabilmektedir. 

Yarışmanın İlanı 

Yarışmanın ilan edilme süreci, yarışmayı açan idare tarafından, açılacak olan 

yarışmanın kamuoyuna sunulduğu ve yarışmayla ilgili bilgileri içeren şartnamenin 

paylaşıldığı evredir. Yarışma şartnameleri, yarışmayı hazırlayan idare, jüri üyeleri ve 

yarışmacı arasındaki en önemli iletişim aracıdır. Bu sebeple, yarışmanın ilanı ile 

yarışma sürecinin tüm aktörlerinin birbirleriyle iletişiminin başladığı söylenebilir.  



	

Yarışmanın ilanı evresinde; yarışmanın amacı, türü, konusu ve yeri, yarışmaya katılım 

koşulları, jüri üyeleri ve raportörler, yarışma takvimi, ödüller ve ödeme şekli ve 

yarışmayı düzenleyen idareye ilişkin bilgiler verilmektedir. Katılım koşullarının altında 

yarışmaya öğrenciler ya da oda kaydı bulunan ve meslekten men cezalısı durumunda 

olmayan meslek insanlarının katılabileceğini belirten iki seçenekten biri sunulmaktadır. 

Fikir yarışmalarında, katılımcıların oda kaydının bulunması her zaman koşul olarak 

aranmamaktadır. 

Yarışmalara bireysel olarak katılımlar kabul edildiği gibi mimar, şehir plancısı, peyzaj 

mimarı mesleklerinin her birinden en az bir kişi olmak üzere oluşturulacak grupla 

katılım seçeneği de sunulabilmektedir. 

Yarışmaların ilanı, yarışma şekillerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ulusal ve 

bölgesel yarışmalar, Resmî Gazete’de ve varsa ilgili meslek odaları ve kuruluşların 

yayın organlarında, tasarımların son teslim tarihinden en az altmış (60) gün önce ve 

en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Bunun yanında idarelerce 

gerekli görüldüğü takdirde; ulusal yarışmalar, tüm ülkede dağıtımı yapılan günlük 

gazetelerde, bölgesel yarışmalar ise bölgede yayımlanan gazetelerde ilan 

edilebilmektedir. Uluslararası ilan yapılması halinde, asgari ilan sürelerine 12 gün 

eklenmektedir. İdareler yarışmaları internet ortamında da duyurabilmektedir (T.C. 

Resmi Gazete, 2002). 

Yarışma ilan edildikten sonra katılımcılar, yarışmayı açan idareden belirlenen ücret 

karşılığında şartname satın alarak, yarışmaya katılımlarını resmiyete dökmektedir. 

Soru ve Cevaplar 

Yarışmacılar, yarışmaların ilanı ile duyurulan yarışma takvimindeki tarihlerde, 

şartname ve ekleri ile ilgili sorularını jüri üyelerine sorabilmektedir. Yine yarışma 

takviminde belirtilen tarihlerde jüri üyeleri tarafından yanıtlanan cevaplar 

yayımlanmaktadır. Soru ve cevap süreci, şartnamelerdeki tanım eksiklerini gidermek 

ve yarışmacının tasarımla ilgili sınırlarını daha iyi ifade edebilmek adına önemlidir. Bu 

sürecin iyi yönetilememesi, yarışmacılarla jüri arasında krize sebep olabilmektedir.  

Yarışmacıların soru sorup bilgi isteme süresi; tek kademeli yarışmalarda yarışma 

süresinin, iki kademeli yarışmalarda o kademe için verilen sürenin ilk 1/3’ü içindedir. 



	

Belirlenen süre içinde sorulan sorular, yarışma şartnamesi alarak kaydını yaptıran tüm 

yarışmacılara yazılı olarak gönderilmektedir (T.C. Resmi Gazete, 2002). 

Projelerin Teslim Alınması/ Değerlendirilmesi/ Sonuçların İlanı 

Yarışmacıların tasarladıkları projeler, şartnamede tanımlanmış olan formatta 

hazırlanarak, yarışma takviminde belirtilmiş olan teslim tarihine kadar belirlenen 

adrese gönderilmekte; raportör tarafından teslim alınmaktadır. Teslim alınan projeler 

yarışmanın jüri üyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Sonuçlar belli olunca 

yarışmayı açan idareye bildirilmekte, idare bu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde 

yarışma sonuçlarını ilan etmektedir. 

Kolokyum ve Ödül Töreni 

Kolokyum; yarışmacılar, jüri üyeleri, yarışmayı açan idare ve halktan kişilerin 

katılımıyla gerçekleşen; tüm projelerin sergilenmesi sayesinde açık ve şeffaf tartışma 

ve değerlendirme imkanı sunan ortamdır. Yarışma takviminde ilan edilen yer ve 

zamanda kolokyum düzenlenmektedir. Bu aşamada sürecin aktörleri arasında hem 

yarışmacıların sunduğu tasarım ürünleri hem de imar planı, ulaşım, iklim değişikliği, 

sunum teknikleri gibi konularda tartışma ortamı oluşmaktadır. Farklı meslek grupları 

arasında gerçekleşen bu tartışmaların, hem yarışmacıların mesleki gelişimine hem de 

kentsel tasarım disiplininin gelişimine katkısı önemlidir.  

Ödül töreninde ise kazanan projelerin tasarımcılarına, şartname ile duyurulmuş olan 

ödüller sunulmaktadır.  

Son olarak, yarışmayı kazanan proje müellifi ile anlaşma sağlanması durumunda 

uygulama gerçekleştirilmektedir. 

YAŞANABİLİRLİK KAVRAMI ve İLKELERİ 

Türk Dil Kurumu (2018)’na göre yaşanabilirlik, “bir konutun ya da bir kentin niteliklerinin 

insanların yaşamını sürdürebilmelerine elverişli oluşu”dur.  

Beyazıt (2007) daha çok insanın yaşam alanları kapsamında yapılan çalışmalarda 

yaşanabilirliğin ele alındığını belirtmektedir. Bu bağlamda günümüzde, bir takım 

ölçütler dikkate alınarak dünya genelinde ya da ülkeler özelinde en yaşanabilir 

kentlerin seçilmesi, kavramın insan yerleşmeleri (kentler) üzerinde karşılık bulduğunu 



	

destekler niteliktedir. Ayrıca yaşanabilirlik kavramı Özkök ve Kuru (2017)’nun ifade 

ettiği gibi kentlerin birbiriyle rekabetinde de etkili bir unsurdur. 

Jacobs (1961) kentlerde yaşanabilirliği gündeme getiren ilk yazarlardandır. Jacobs 

gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarında kentlerin yaşayan ve canlı mekânlar olması 

gerektiğini savunmuştur. Gehl (2010) ise yaşanabilirlikte kaliteli kamusal mekânı farklı 

insan aktivitelerine yanıt verebilecek ölçek ve çeşitlilikte olması ile ilişkilendirmektedir. 

Keçeli vd. (2014) ancak bu koşulu sağlayan kentlerin kullanıcılarını kucakladığından, 

sahiplendiğinden ve ona gerçek bir yaşam alanı sunduğundan bahsetmektedir. 

Kentlerin yaşanabilir olması için sahip olması gereken ölçütler bulunmaktadır. Beyazıt 

(2007) bu ölçütlerin; arazi kullanım kararları, ulaşım, kamusal alan oluşturulması, 

toplumsal yapı, sağlık, güvenlik, tasarım konuları, ekonomik değer yaratma, ekolojik 

değerleri koruma ve eğitim olduğunu vurgulamaktadır. 

Lowe vd. (2013) ise yaşanabilir mekânı; güvenli, çekici, toplumla uyum sağlayan, 

çevresel olarak sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve çeşitli konutların,iş olanakları, eğitim, 

açık kamusal alan, yerel dükkanlar, sağlık, toplumsal hizmetler ve kültürel imkânlar ile 

toplu taşıma, yürüme ya da bisiklet altyapısı vasıtasıyla bağlantılı olduğu mekânlar 

olarak tanımlamaktadır.  

Yorulmaz (2013), kentsel mekânın yaşanabilirliği üzerine yaptığı çalışmada, çok 

sayıda araştırmayı altlık olarak kullanarak yaşanabilirlik ilkelerini; erişilebilirlik, biçim ve 

boyut, düzen, estetik, imaj, peyzaj, temizlik, konfor, güvenlik, okunabilirlik, karakter, 

yoğunluk, uyumluluk, canlılık, çeşitlilik, sosyallik, ekonomi, yönetim, faaliyet, kentsel 

sağlık olarak tespit etmiştir.  

Bu tanımlardan yola çıkarak, kentlerin yaşanabilir olmasının;biçim, ölçek, düzen, 

uyum, estetik, imaj, karakter, yoğunluk, canlılık, çeşitlilik, faaliyet, sosyallik, konfor, 

eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, ekonomi, iyi konut alanları, kamusal alanlar, iş 

olanakları, çevresel sürdürülebilirlik ölçütleri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Çalışmanın 

dördüncü bölümünde, kent meydanı yarışma şartnameleri incelenirken bu ölçütlerden 

faydalanılmıştır. 



	

TÜRKİYE’DE KENT MEYDANI YARIŞMA PROJESİ ŞARTNAMELERİ 

Çalışmanın bu bölümünde, kısaca kent meydanının tanımı yapılarak, yaşanabilirlik 

kavramı ile ilişkisi ortaya konmakta ve Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında açılmış 

olan kent meydanı yarışma şartnameleri yaşanabilirlik ilkeleri bağlamında 

incelenmektedir.  

Türk Dil Kurumu (2018)’na göre meydan; “alan, saha”, “yarışma, eğlence karşılaşma 

yeri”, “bulunulan yer ve çevresi, ortalık”, “fırsat, imkân veya vakit” olarak; Hasol 

(1998)’un Mimarlık Sözlüğü’nde ise “halkın toplandığı, çoğu binalarla çevrili, düz, açık 

ve geniş yer, alan” şeklinde tanımlanmıştır. 

Literatürde meydan nitelemesi genellikle yapılarla tanımlanmış alanlar için 

kullanılmaktadır. Meydanları biçimsel açıdan farklı kılan ve kullanımlarını 

zenginleştiren unsurların başında çevrelenme, ölçek ve oran sağlayan yapılar, 

yapıların ilişkileri, önyüzleri ve simge değeri taşıyan elemanlar gelmektedir (Atalay, 

2010). Carmona vd. (2010)’nin kentsel tasarımın boyutlarını ele aldığı kaynakta Rob 

Krier’in  meydanları geometrik biçimlerine göre sınıflandırdığı, Camillo Sitte (1889) ve 

Paul Zucker (1959)’in ise estetik ve tasarım açılarından meydanları 

değerlendirdiklerinden bahsedilmektedir. Buna göre Sitte’nin meydanlarla ilgili 

üzerinde durduğu konular; çevrelenme-kapalılık, yapıların birbirleriyle ve ortaklaşa 

tanımladıkları açık alan ile kurdukları ilişkiler, biçim ve odak olma özellikleridir. Zucker 

ise meydanları; kapalılık düzeyi, bir yapının baskın olma durumu, bir odağı, objeyi veya 

plastik bir ögeyi merkezine alması, birden fazla meydanın birbiriyle ilişki kurduğu 

meydanlar grubu ve belirli bir biçime sahip olmayan meydanlar olarak bir takım 

mekânsal düzenlere göre sınıflandırmaktadır. 

Moughtin (2003) kent meydanını, kentin en önemli sivil ve dini yapılarının, güzel 

heykeller, çeşmeler ve aydınlatmaların bulunduğu ve her şeyin ötesinde insanların bir 

araya geldiği ve sosyalleştiği bir mekân olarak tanımlamaktadır. Kent meydanının, kent 

tasarımının en önemli unsuru olduğunu söylemekte; en önemli fiziksel özelliğini 

kapalılık olarak tanımlamakta ve meydandaki etkinliğin, meydanın canlılığı ve görsel 

çekiciliği için önemli olduğunu belirtmektedir.   

Alexander (1977) meydanı, “kentin kamusal alanı içerisinde en büyük odası” olarak 

görmekte ve “her ne kadar kentin somut yapısı içerisinde yer alan fiziki bir eleman olsa 

da kentin önemli bir sosyal bileşeni” de olduğunu belirtmektedir. Bu özelliğiyle 



	

meydanlar tarih boyunca önemli yapılarla tanımlanmış, çeşitli fonksiyon mekânlarıyla 

desteklenmiş, kentlinin kimi zaman buluşma, kimi zaman kutlama noktaları olmuştur 

(İnceoğlu ve Aytuğ, 2009). Kent meydanları, taşıdıkları manevi değer, fiziksel imkân 

ve sosyal etkileşim sayesinde kentle kentliyi buluşturan, kaynaştıran mekân 

tasarımlarıdır. Moughtin (2003) meydanlardaki faaliyetlerin meydanın canlılığı ve 

çekiciliği için önemli olduğunu ve bir o kadar da meydanların yaşayan mekânlar 

olmasını sağladığını vurgulamaktadır. Kostof (1992) ise meydanları; çeşitli işlevler 

çerçevesinde toplumsal etkileşimin sağlandığı, somut ve sembolik farklı ritüellerin ve 

kullanımların gerçekleştiği alanlar olarak tanımlamakta, işlevlerini ise harekete ve 

ulaşıma hizmet eden kesişim noktası olması, ticaret ve kentsel işlevlerin bulunması, 

eğlence, tören, kutlama gibi etkinliklerin yapılması, kentsel sistemin kademelenmesi 

gibi farklı kullanımlar açılarından değerlendirmektedir. 

Bu çalışmada, kent meydanları kentsel mekânın parçaları olarak ele alınmış ve 2010-

2017 yılları arasında açılmış olan kent meydanı yarışma şartnameleri, kentsel 

mekânlar için tanımlanmış olan 17 adet yaşanabilirlik ilkelerinden; biçim, ölçek-oran, 

düzen, kapalılık-çevrelenme, uyum, canlılık (7/24 kullanım), çeşitlilik (insan-fonksiyon-

kullanım), estetik, konfor (iklimsel, kullanışlılık), sosyallik, algılanabilirlik, karakter, 

yoğunluk, güvenlik, ulaşım (yaya ve engelli, araç, toplu taşıma erişimi ve otopark), 

peyzaj (yeşil alanlar), sürdürülebilirlik (enerji verimli tasarım) bağlamında incelenmiştir 

(Tablo 2). Örnek olarak, yarışma şartnameleri incelenen alanlardan dördüne ait 

görünümler resim 1-4’de verilmiştir. 

Tablo 2’de ortaya konulan inceleme sonucunda, yarışma şartnamelerinin tamamında 

uyum, çeşitlilik, ulaşım ve peyzaj ilkelerini karşılayacak kent meydanları 

tasarlanmasının istendiği tespit edilmiştir. Canlılık, sosyallik, karakter ve güvenlik 

ilkelerinin ise yarışma şartnamelerinin yaklaşık %50’si gibi bir bölümünde kent 

meydanı tasarımında sağlanması gereken ilkeler olarak yer aldığı görülmüştür. Bu 

durumun aksine, incelenmiş olan şartnamelerin hiçbirinde kent meydanlarının 

kapalılık-çevrelenme ilkesine değinilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca düzen ve 

okunabilirlik ilkelerinin şartnamelerin %12,5’unda; ölçek-oran ilkesinin %25’inde; biçim, 

estetik, konfor, yoğunluk, sürdürülebilirlik ilkelerinin ise şartnamelerin ancak 

%32,5’unda yer aldığı görülmüştür. 



	

Tablo 2: Kent meydanı yarışma projesi şartnamelerinin yaşanabilirlik ilkeleri bağlamında incelenmesi.
Kent Meydanı Yarışmaları Biçim Ölçek-Oran Düzen Kapalılık Uyum Canlılık Çeşitlilik Estetik Konfor Sosyallik Okunabilirlik  Karakter Yoğunluk Güvenlik Ulaşım Peyzaj Sürdürülebilirlik 

ODTÜ Öğrenci Merkezi Binası 

ve ODTÜ Meydanı Mimari Proje 

Yarışması (2010) 

X    X X X     X  X X X  

Afyonkarahisar Cumhuriyet 

Meydanı ve Çevresi Ulusal 

Mimarlık ve Kentsel Tasarım 

Fikir Proje Yarışması (2011) 

X X   X X X X  X X X X  X X  

Çanakkale Belediyesi Kent 

Meydanı ve Çevresi 

Düzenlenmesi "Yeşil" Kentsel 

Tasarım Proje Yarışması (2013) 

 X   X X X X X X  X   X X X 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye 

Hizmet Binası, Meydan ve 

Çevresinin Düzenlenmesi Mimari 

ve Kentsel Tasarım Proje 

Yarışması (2015) 

X    X  X  X X  X X X X X X 

Adana - Seyhan Sucuzade 

Mahallesi Kentsel Dönüşüm 

Alanında Kent Meydanı ve 

Çevresi Kentsel Tasarım ve 

Mimari Proje Yarışması (2016) 

    X  X   X     X X  

Bursa Osmangazi Belediyesi 

Çekirge Meydanı Mimari, 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Tasarımı Proje Yarışması (2017) 

    X X X   X  X   X X  

Elazığ Belediyesi Kent Meydanı 

Kentsel Tasarım ve Mimari Proje 

Yarışması (2017) 

  X  X  X X X X  X  X X X X 

İzmir Karabağlar Belediyesi 

Kamusal Açık Mekân ve Kent 

Meydanı Kentsel Tasarım Proje 

Yarışması (2017) 

    X X X     X X X X X  



	

Resim 1: Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım 
Fikir Proje Yarışması (2011), proje alanı görünümü. 

 

Resim 2: Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Tasarımı Proje Yarışması (2017), proje alanı görünümü. 

 



	

Resim 3: Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması (2017), 
proje alanı görünümü. 

 

Resim 4: İzmir Karabağlar Belediyesi Kamusal Açık Mekân ve Kent Meydanı Kentsel Tasarım 
Proje Yarışması (2017), proje alanı görünümü. 

 



	

Yapılan inceleme, dokuz adet yaşanabilir kent meydanı tasarım ilkesinin yarışma 

şartnamelerinde %50’nin altında ve sekiz adet ilkenin %50 ve üzerindeki oranlarda yer 

aldığını ortaya koymuştur. Elde edilen veriler, kent meydanı yarışma şartnamelerinin 

yaşanabilirlik konusu bağlamında katılımcıları yönlendirmede eksikleri olduğunu 

göstermektedir. Kentsel tasarım nitelikleri olan kapalılık, düzen, okunabilirlik ve ölçek 

ilişkilerinin şartnamelerde neredeyse hiç vurgulanmaması; bugün üst kademe kent içi 

yolların geçtiği, çevrelenmenin güdülmediği, insan ve çevresiyle önemli ölçek sorunları 

bulunan dolayısıyla da yaşanmayan, iklimsel konforun dikkate alınmadığı açık 

alanların kent meydanı adı altında anılması olumsuzluk içeren ve şartnamelerin eksik 

yönleriyle de örtüşen bir durum ortaya koymaktadır. Üretilen tanımsız ve yaşanabilir 

olmayan mekânlar, kentli için bir fayda sağlamamakta, gelip geçilen alanlar üretmekten 

öteye gidememektedir. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma, kentsel tasarım yarışma şartnamelerinin proje alanının ihtiyaçlarını ortaya 

koyma ve katılımcıları yönlendirmedeki eksiklerini tespit etmek ve şartnamelerin 

iyileştirilmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Kentsel tasarım 

yarışmalarında, tasarlanacak olan mekân için en önemli olan yaşanabilirlik, kent 

meydanı konusu özelinde ele alınmış ve kent meydanı yarışma şartnameleri 

yaşanabilirlik ilkeleri bağlamında incelenmiştir.  

Yapılan çalışma, kentsel tasarım kent meydanı yarışma şartnamelerinin, proje alanının 

ihtiyaçlarını belirterek, katılımcılardan beklenenlerin açık şekilde ifade edilmesi 

konusunda zayıflığını ortaya koymuştur. Yaşanabilir kent meydanı tasarımları için ele 

alınan 17 ilkenin dokuzunun, 2010-2017 arasında açılan yarışmaların şartnamelerinde 

%50’nin altındaki değerlerde yer aldığı tespit edilmiştir. Kent meydanı yarışma 

şartnamelerinde ‘yaşanabilir ya da kaliteli kent meydanı’ tasarımlarının yapılmasına 

tek cümle ile değinilmekte, ilkesel zenginliğe sahip ‘yaşanabilirlik’ kavramının altı 

doldurulmamaktadır. Böylece kent meydanı yarışma şartnameleri tasarımcıya yol 

gösterme işlevini yerine getirememekte, yaşanabilir kent meydanı tasarımlarının 

gerçekleşmesi için gerekli yönlendirmeyi sağlayamamaktadır.  

Oysa ki kentsel tasarım yarışmaları, ‘meydan’ adı altında kentliye hiçbir fayda 

sağlamayan ve bilinçsizce doğal çevreyi yok eden tasarım yaklaşımının önüne geçmek 



	

için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Yarışmaları fırsata dönüştürmek ve yaşanabilir 

kentsel mekân tasarımları elde etmek ise şüphesiz ki yarışma şartnamelerinin 

katılımcıların pusulası işlevini görmesi ile mümkün olacaktır. Kentsel tasarım 

yarışmalarının açılma sebebi olan özgün ve yaratıcı tasarım alternatiflerinin elde 

edilmesi, rekabet ortamında proje alanı için en uygun çözüm önerilerin geliştirilmesi, 

yarışma şartnamelerinde açık uçlu, genel ve tanımsız ifade edildiği sürece tam 

anlamıyla gerçekleştirilmesi güçtür. Şartnamelerin yaşanabilirlik ilkeleri üzerine 

tasarımcılara yeterince yol gösterici olması, yarışmaların istenen şekilde başarıyla 

sonuçlanması ve yaşanabilir kentsel mekânların tasarlanıp uygulanması açısından 

büyük önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

Kamusal sanat; kamusal alanda görülen ve antik döneme kadar tarihlendirilebilen 

heykellerden son dönemde kent içi iletişimi araştıran çalışmalara kadar sanatsal 

etkinliklerin tümünü kapsayan çatı bir terimdir. Kamusal sanat çalışmaları (eserleri) 

insanlığın kentleşme hareketleri kadar eskiye dayanmakla beraber, kamusal mekânlar 

yaratılmasının planlamanın bir amacı olması doğrultusunda modernizmle hız 

kazanmıştır.  

Aydınlanma felsefesi sanatta malzeme, teknik, üslup ve konu bakımından 

çeşitlenmeye yol açtığı gibi, kentlerin planlanma pratiklerine de insan onuruna uygun 

yaşam mekânları oluşturma ve hızlı sanayileşmenin insan üzerindeki olumsuz etkilerini 

giderme yönünde rehber olmuştur. Bu anlamıyla kent planlama da aydınlanma 

felsefesinin bir ürünüdür. Sanatsal üslubun çeşitlenmesiyle kamusal alanda sunulan 

sanat eserlerinin çeşitlenmesi sağlanırken, aynı zamanda sanatın estetik değerinin 

dışında kamusallığın ve mekânın sorgulanması, sanatçı ve izleyicisi arasında iletişim 

kurulması ve sanatçının düşüncelerini aktarmasının bir yolu olarak görülmüştür. Bu 

çeşitlenmeyi Kwon (2002) “kamusal mekânda sanat” (art in public places), “kamusal 

mekân olarak sanat” (art as public spaces) ve “yeni tip kamusal sanat” (new genre 

public art) olarak üç aşamaya ayırmaktadır. 

“Kamusal mekânda sanat” dönemi 1960’lara kadar kamusal alanda yapılan sanat 

çalışmalarını kapsar ve bu dönemde anıt heykeller, rölyefler ve duvar resimleri gibi 

                                                   
1Bu çalışma YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Koruma ve Planlama Programında devam eden ve Işılay Beste Bayrak 
tarafından yazılmakta olan “Kamusal Sanat, Kent ve Koruma” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 



	

kadim sanatsal çalışmaların yanında modernist heykeller ve kentsel mekânı 

güzelleştirmek adına yapılan kentsel peyzaj öğeleri ön plandadır. Bu dönemde sanat, 

müzeler, galeriler gibi kapalı mekânlardan çıkarak halk ile buluşmuş, ancak yapılan 

eserler ölçek farkı dışında iç mekân eserlerinden çok farklılık göstermemiştir. “Kamusal 

mekân olarak sanat” dönemi, sanatın yaşadığı paradigma değişiminin yansımasıdır ve 

eserlerin yerleştirileceği mekanla ilişkisi ön planda tutulmaya başlamıştır. Sanatçılar 

eserleri üzerinden bulundukları çağa dair mesajlar vermeyi hedeflemişlerdir. Bu 

dönemde kamusal sanatın çeşitlendiği görülmekte, heykel ve duvar resimlerinin 

yanında performans sanatı, arazi sanatı, grafiti, kent mobilyaları, su öğeleri, medya, 

ışık, ses yerleştirmeleri gibi yeni uygulamalar, önceki dönemlerdeki kalıcılığın aksine 

kamusal mekânı geçici bir sergi mekânı olarak kullanmaktadır. Bu çalışmalarda 

sanatçılar kent plancılar ve mimarlarla iş birliği yaparak mekâna özgü sanat çalışmaları 

gerçekleştirmişler ve sosyoloji, antropoloji, psikoloji, doğal ve kültürel tarih, mimari, 

şehircilik, felsefe gibi farklı disiplinlerin yanı sıra müzik, reklamcılık, film ve televizyon 

gibi popüler kültür öğelerinden de faydalanmışlardır. 1980’lerde üretim süreci ile sanat 

birbirinden ayrılırken, toplumsal değişimlerin etkisi ile bazı sanatçılar için süreç, sonuç 

üründen önemli görülmeye başlanmıştır. Sanatçı deneyimleyen ve eyleme geçen kişi 

olarak toplumda marjinalize edilen kesimlerin sesini, bu topluluklarla beraber 

çalışmalar yaparak duyurmayı hedeflemektedir. “Yeni tip kamusal sanat” olarak 

adlandırılan bu sanat türü ile kamusal mekânlar için demokratik bir sanat üretim süreci 

oluşturulurken, sonuç ürünün kendisinden çok sanatın üretim süreci ön plana 

çıkmaktadır. 

Bu çalışmada, paradigma değişimlerinin, kamusal sanat, planlama ve kent mekânı üzerindeki 

izdüşümleri ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Sanatsal ifade biçimlerinin çeşitlenmesiyle 

ortaya çıkan kamusal sanat türleri sınıflandırılmakta, betimleyici ve açıklayıcı analiz 

yöntemleri ile incelenmekte ve kamusal sanat türlerinin mekânla kurduğu ilişkiye dair 

örneklerle çıkarımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın son adımında ise kamusal sanat 

tartışmalarının günümüz kent planlama pratikleri, kentsel dönüşüm ve yenileme 

uygulamalarındaki yeri, ilgili literatürden faydalanarak çözümlenmekte ve özellikle günümüze 

kadar ulusal planlama yazınında çokça ele alınmamış olan bu konunun sunacağı yeni bakış 

açıları tartışmaya sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal mekân, kamusal sanat, yeni tip kamusal sanat (new genre public 

art), kent planlama 



	

Giriş: Kamusal Sanatın Evriminde Kilometre Taşları 

Kamusal sanat resmi müzeler ve galerilerde yer almayan sanat çalışmalarını kapsayan 

bir terim olarak kullanılmaktadır (Hunting, 2005). Miles geleneksel olarak kamusal 

sanatı müzeler ve sanat galerilerinin dışında, insanların erişimine açık mekânlarda 

sergi ve heykellerin yanı sıra duvar resimleri, arazi sanatı, yere (mekâna) özgü sanat 

(site-specific art), döşeme tasarımı, kent mobilyaları, performans sanat pratikleriyle 

sanat yapma veya yerleştirmeler olarak tanımlarken (Miles, 1997), Seçkin’e göre 

kamusal sanat iki ya da üç boyutlu objelerin yanı sıra, her türlü performansı, geçici 

düzenlemeleri, film gösterilerini, müzik dinletilerini ve interaktif sokak tiyatrolarını da 

kapsamaktadır (Seçkin, 2005). Bunların yanı sıra metro istasyonları, meydanlar, 

önemli kamusal binalara yerleştirilen formel uygulamalar gibi, sokak sanatı olarak 

adlandırılan; kentsel alanlarda otoritelerin izinleri dışında yapılan grafiti, poster gibi 

uygulamalar da kamusal sanat ürünleridir (Erdoğan, 2010). 

Kamusal sanatın ilk izleri heykel, duvar resmi ve kabartma (rölyef) olarak yerleşik 

hayata ve katmanlı toplum yapısına geçen topluluklarda görülmektedir. Antik 

dönemlerden itibaren anımsa(n)mak ve yaşanılan ortamı güzelleştirmek için sanata 

sıklıkla başvurulmuştur. Modern anlamda kent planlama çalışmalarının öncü 

hareketlerinden olan Haussman Uygulamaları’nda kent hayatı ve doğayı birbirinden 

ayırarak, modernize etme çalışmalarında kamusal sanat eserleri görülmüştür (Sharp, 

Pollock ve Paddison, 2005). Sanayi Devrimi’nin yarattığı değişim ve dönüşümün izleri 

sanatın her dalında görülmüş, bu önemli değişim sanatçıların ifade biçimlerinin 

çeşitlenmesini sağlamıştır. 19. yüzyıl sonunda gelişmeye başlayan soyut sanat, 20. 

yüzyılda modernizmin ifade biçimi olmuştur. Sanatçıların görünen dünyanın 

gerçekliğinden aşama aşama kopuşunun beraberinde, soyut öncülüğünde modern 

sanatın özgürlük dönemi başlamış ve çeşitli akımlar sanatsal üretim ve ifade biçimlerini 

çeşitlendirmiştir. Konstrüktivizm, Dadaizm, kavramsal sanat, sosyal heykel gibi 

süreçler neticesinde ortaya çıkan sonuç ürünün (eserin) önemi tartışılmaya 

başlanmıştır. 

1950’lere kadar, sanat eserleri genellikle, kiliselerin, sarayların duvarlarını, üst-orta-alt 

sınıfın evlerini, ya da müze, galeri vb. alanları süslerken, 1950’lerden itibaren 

performans, kavramsal düzenlemeler, çevre, arazi düzenlemeleri, resim ve heykel gibi 

geleneksel sanatların sınırlarını zorlarken, mekân-izleyici-eser ve hatta sanatçı 

ilişkisine dayalı yeni anlayışı beraberinde getirmiştir (Girgin, 2014). Sanattaki bu algı 



	

ve sunuş değişimi sanat eserlerinin saraylar ve konutlardan çıkarak müzeler, sanat 

galerileri ve sokaklarda sergilenmesini sağlamış, bu değişim ise kente estetik ve 

fonksiyonel katkıların sanatla yapılmasının önünü açmıştır. Farklı materyaller, farklı 

sunum teknikleri sayesinde halk ile sanatın buluşması kamusal sanatla olmuştur. 

Sanatçılar kamusal alanlarda eser sunmanın yanı sıra izleyicilerle etkileşime 

geçmişler, aynı zamanda kamusal sanatı toplumun marjinal kesimlerinin sesini 

duyurma aracı ve toplumsal, ekolojik sorunların tartışıldığı bir platform olarak 

kullanmışlardır. Günümüzde kamusal alanda sanat eserlerinin kalıcı, geçici ve sonuç 

ürün yerine kolektif üretimin ve etkileşimin önemli olduğu birçok türü bulunmaktadır. 

Remesar (2005), kalıcı kamusal sanat eserlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır: 

Tablo 1. Remesar (2005)’ın kalıcı kamusal sanat sınıflandırması (Çalışmaya dair tablo Işılay 
Beste Bayrak tarafından oluşturulmuştur.) 

Kalıcı Kamusal Sanat 
Eseri Türü 

 

Tarihi Heykeller Kentin tarihini yeniden kurmak için kullanılabilecek binalar, resimler ve objeler 

Özel Yapılar Ölçeği, benzersizliği ve çevresindeki yapılardan estetik açıdan farklı yapılar 

Anıtlar 
Kent için önemli gerçekler, imgeler, sembol ve kişileri hatırlatan heykeller, 

yapılar, çeşmeler 

Heykeller ve diğer süs 
öğeleri 

Kentin peyzajını geliştiren büstler, dikilitaşlar, levhalar 

Kent mobilyaları 
Kent içinde yön bulmaya yardımcı yönlendirme levhaları, kent içi aydınlatmalar 

ve trafik ışıkları, kiosklar, çeşmeler, saatler, çöp kutuları, doğal hayatın 
hatırlatıcısı kent içi bitkisel peyzaj öğeleri 

 
Kamusal alanlarda yapılar arası boşluklarda ve kent içinde konum bulmaya 

yardımcı peyzaj öğeleri, kent mobilyaları, anıtlar, sokak hayvanları, insanlar ve 
araçlar 

Lippart (1995) ise Remesar’dan farklı olarak paradigmatik değişimleri gözeterek 

kamusal sanatı aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır: 

• Yere özgü sanat; genellikle ortak çalışmaya dayalı, çalışılan topluluğun geri 

plandaki özelliklerini ve/veya mevcut durumunu göz önünde tutarak 

yapılmaktadır. Dış mekândaki geçici çalışmalar genellikle toplumun tarihinden 

bahsetmektedir.  

• Performanslarla mekânların ve bu mekânda yaşayanların kimlik, tarih ya da 

deneyimlerini ortak çalışmalarla bir araya getirilmektedir.   



	

• Çevresel farkındalığı arttırmak, mekânın tarihine uygun mekânlar oluşturmak, 

kirliliği azaltmak için sanat araç olarak kullanılabilmektedir.  

• Yerel ya da uluslararası konularda sanatın öğreticiliği kullanılmaktadır. 

Yollarda, parklarda ve binalardaki işaret levhaları, mekânın kullanım 

özelliklerini belirtmenin yanı sıra tarihi ve kimliğiyle ilgili bilgi verebilmektedir.  

• Medya araçlarının kamusal alanda kullanımı (dev ekranlar, radyo yayınları, 

posterler, posta kartları vb.) da kamusal sanat kapsamına giren 

uygulamalardandır. 

Şekil 1. Sonuç Ürüne Göre Kamusal Sanat Türleri (Sınıflandırma Işılay Beste Bayrak tarafından 
geliştirilmiştir.) 

 

Şekil 2. Sonuç Ürüne Göre Kamusal Sanat Türlerinden Örnekler (Sınıflandırma Işılay Beste 
Bayrak tarafından bir araya getirilmiştir.) 

 



	

Kwon’a (2002) göre kamusal alanda sanat üç temel aşamadan geçmiştir;  

• Kamusal mekânda sanat (art in public places); kamusal mekânı dekore etmek 

ve görsel açıdan zenginleştirmek için özellikle devlet binaları, iş merkezleri ve 

meydanlarda modernist soyut heykellerle donatmak türü uygulamalar, 

• Kamusal mekân olarak sanat (art as public spaces); parklar, meydanlar, 

mesire alanları vb. yerlerde obje odaklılıktan çıkarak mekân bilincini içeren, 

farklı meslek disiplinlerinin bir arada çalıştığı, sanat, mimari ve peyzajın iç içe 

geçtiği uygulamalar, 

• Yeni tip kamusal sanat (art in the public interest veya new genre public art); 

yapısal çevrenin tasarlanması yerine marjinal grupların sosyal sorunları 

merkeze alındığı toplumsal programlar veya organizasyonlar.  

Kamusal Mekânda Sanat (Art in Public Places) 

Anıtlar ulusal tarihin inşasında hegemonik değerlerin vurgusu başat bir rol üstlene 

gelmiştir. Kamusal alanlarda sanat, soyut heykelde olduğu gibi, tamamen estetik bir 

varlık olarak sunulmakla birlikte; öznesi biçim ve hacimlerin resmi ilişkileri, kamusal 

sanatın anıtların tarihi içinde yer alması ideolojik bir yöne sahiptir. 1870'den 1920'e 

kadar Avrupa ve Amerika'daki birçok kasabanın sokaklarına, meydanlarına ve 

parklarına heykeller ve büstler üretilmiş, zafer kemerleri ve savaş anıtları kamu 

binalarını süslemiştir (Miles, 1997).  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, Kanada ve yıkılan Avrupa kentlerinin yeniden inşası 

sürecinde kamusal alanda sanat eserlerinin yerleştirilmesinde devlet desteği 

görülmektedir. 1951’de Birleşik Krallık’ ta yapılan Britanya Şenliği’yle kamusal sanatın 

halkla bağlantısı kurulmaya başlanmıştır (Miles, 1997). Savaş sonrası Avrupa ülkeleri, 

ABD, Kanada kamusal sanat çalışmalarını kalkınma projelerinde proje maliyetlerinden 

ayrılan "Sanat İçin (Yüzde) Pay" uygulamasıyla finanse etmeye başlamışlardır. Bu 

uygulamanın yarattığı fonla modern sanatı toplumla tanıştırmak, kaynaştırmak adına 

eserler kamusal mekânlarda sergilenmiştir (URL-9).  

1960’lardan 1970’lere kadar olan süreçte kamusal sanat örnekleri “Kamusal mekânda 

sanat” paradigması doğrultusunda müzeler ve sanat galerilerindeki örneklerin 

büyütülmüş replikaları anlayışıyla modernist heykeller biçiminde göze çarpmaktadır. 

Eserlerin ölçek veya boyutu dışında konumlandırıldığı mekânla ilişkisi bulunmamakta, 



	

tasarım ve üretimi mekânından bağımsız olarak şekillenmektedir (Kwon, 

2002).Genellikle devlet finansmanıyla yapılan anıt yapılar ve heykeller kent peyzajının 

şekillenmesinde etkili olmuştur. Mekândan bağımsız olarak kurgulanan bu eserler; 

dönemsel sanat akımlarının, tarihi kişiler veya olayların ve kentsel belleğin hatırlatıcı 

öğeleriyle heykel ve rölyefler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu dönemde Amerikan Ulusal Sanat Fonu’nun Kamusal Mekânda Sanat Programı 

tarafından siparişle yaptırılan ilk kamusal sanat eseri örneği Michigan’ın büyük bir 

endüstri kenti olan Grand Rapids’deki “La Grande Vitesse (Yüksek Hız)” heykelidir 

(Kwon, 2002). Alexander Calder tarafından 1969 yılında yapılan, 13 metre boyunda 

çelikten üretilmiş parlak kırmızı renkteki modernist heykel Grand Rapids’in sembolü 

durumundadır (URL-10).  

Şekil 3.La Grande Vitesse (URL-11) 

 

Kamusal Mekân Olarak Sanat (Art as Public Spaces) 

Kamusal sanat eserleri fizikî erişilebilirlikte, çevresi için tamamlayıcı ve toplum için 

önemli bir rol oynamak üzere tasarlanmasına rağmen, modernist soyutlamanın yaygın 

olarak kullanılan stili dâhilinde mekânın kullanıcısı olan sıradan izleyiciler için 

anlaşılmaz, ilgi çekmeyen ve anlamsız bulunmuş, bu sebepten erişilemez kalmıştır. 



	

1970’lerin sonlarında NEA kamusal sanat eserlerine “mekâna uygunluk” şartını 

getirmiş ve çeşitleri arasına geçici medya, arazi sanatı, ışık gösterileri gibi geleneksel 

olmayan sanatları da dâhil ederek, değişen sanatsal yaklaşımları desteklemenin 

yanında mekâna özgü bu eserlerle halkın ilişkisinin kurulmasını hedeflemiştir. Bu 

değişimin sonucunda kamusal sanat kent mekânı, mimari yapı ve üslup ve/veya 

peyzajla anlamlı bir ilişki kurmaya başlamıştır.  Bu dönemde kamusal sanat topluma 

karşı sorumlulukla fiziksel ihtiyaçları karşılayarak sanat ve faydanın birleşimi olarak 

görülmüştür. Sanatçılar, mimarlar ve şehir plancıları bir araya gelip iş bölümü yaparak 

çalışma ekipleri oluşturmuşlardır. Eserlerin yerleştirilecekleri mekânlarla yükseklik, 

derinlik ve doku ilişkisi düşünülmüş ve çoğunlukla minimalizm akımının etkisinde 

tasarlanmışlardır (Kwon, 2002). 

Sanatçılar mekâna özgü sanat eserlerinde antropoloji, sosyoloji, psikoloji, doğal ve 

kültürel tarih, mimari ve şehircilik, bilgisayar mühendisliği, politik teori ve felsefe gibi 

farklı disiplinlerden beslenmenin yanı sıra moda, müzik, reklamcılık, film ve televizyon, 

popüler kültür gibi öğelerden faydalanmıştır. Örnekler okullar, hastaneler, hayvanat 

bahçeleri, kiliseler, meydanlar gibi kamusal alanlarda görülebilmektedir. Kent 

heykelleri; sokak mobilyası, mimari konstrüksiyon ve peyzaj öğesi olarak sıklıkla 

kullanılmıştır. Ancak 1980’lere gelindiğinde sanat eserlerinin “ne kadar işlevsel ve 

bulunduğu yerin öğelerini içeren özellikler barındırıyorsa, o kadar sosyal değeri vardır” 

anlayışı sanatçılar ve eleştirmeler tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Sanatsal 

çalışmanın mekânla kurduğu ilişkinin “sanatsallığı” tartışmaları doğrultusunda mevcut 

kentsel mekânlarda kamusal sanat için yeni yöntemler araştırılmaya başlanmıştır 

(Kwon, 2002). 

Richard Serra’nın New York’ta bulunan FBI Merkez Binası’nın meydanı için 1981’de 

tasarladığı “Tilted Arc” mekâna özel yapılan ve bu dönemde en çok tartışılan kamusal 

sanat çalışması olmuştur. Serra’nın Kamusal Mekânda Sanat Programı tarafından fon 

sağlanan, 3,5 metre yüksekliğindeki paslanmış çelikten, yay biçimli, meydanı ikiye 

bölen anıtsal ölçekli yerleştirmesi büyük tartışmalara neden olmuştur. Eser sanatçılar, 

küratörler ve sanat eleştirmenleri tarafından çok beğenilmesine rağmen, çevre 

binalarda çalışanların meydandan geçişi zorlaştırması ve görüşü engellemesi 

şikayetleri üzerine 1985’te kaldırılmıştır. Bu alan için yerleştirmeyi tasarlayan Serra, 

başka bir yerde kullanılmasına izin vermemiş ve eser hurdaya çıkarılmıştır (URL-12). 

 



	

Şekil 4. Tilted Arc (URL-13) 

 

Yeni Tip Kamusal Sanat (New Genre Public Art) 

1980’lerde kamusal sanat çalışmalarının uygulanış biçimlerinde değişiklikler 

görülmeye başlanmıştır. ABD’de kadın hareketinin hız kazanması sanatın feminizm ve 

toplumun marjinal gruplarıyla ilişkilerinin önünü açmış, sanatçıların dünyayı sanatla 

değiştirme hayalleri çerçevesinde bu gruplarla ilgili yapılacak çalışmalarda katılımın 

önemi ortaya çıkmaya başlamıştır (Lippart, 1995). 

Bu yeni iletişimsel paradigma ile kamusal sanat (Suzanne Lacy tarafından 

isimlendirilen) yeni tip kamusal sanat perspektifine taşınmış ve bu bağlamda sanatın 

kabulleniş sorunları sorgulanır hale gelmiştir. Kamusal sanatta sanatçı ve izleyici 

ilişkisinin temel alındığı, çağın sorunlarını (kadına karşı şiddet, çevre sorunları, toplum 

kimliği ve belleği gibi) konu edinen, sanatın üretim sürecinin sonuçtan önemli olduğu 

bir noktaya taşınmış, form ve içerik bakımından deneyselliğin ön planda olduğu bir 

süreç yaşanmıştır. Bu yeni bakış açısında kamu ve sanat arasındaki boşluk eserle 

değil, ilişkiyle doldurulmaya çalışılmaktadır. İzleyici, yeni tip kamusal sanatta kimliği, 

belleği ve/veya etnisitesiyle sanat üretiminin odak noktası ya da direkt katılımcısı 

olmaktadır. Bu durum sanatla izleyicisi için “demokratik” bir ortam oluşmasını 

sağlamaktadır (Boynudelik, 2005a). Yeni tip kamusal sanatta, önceki sanat hareketleri 

ve akımlarının aksine, eser üretmek sanat eyleminin sonucu olarak görülmemektedir, 



	

sanatın tasarım ve üretim süreci önceliklidir. Bu süreç sanatçının salt kendisine ait 

olmamakta, katılımcı ve izleyicilerle etkileşim ön planda tutulmaktadır.  

Liberalizm ile devletin halkın ihtiyaçlarına cevap veremediği bir dönemde topluluklarla 

çalışan sanatçılar, çalıştıkları kişilerle aralarında bilinçli olarak örgütsel ve kritik 

beceriler geliştirmişler, farklı bakış açılarından benzer sonuçlara varmışlardır. İletişim 

ve spesifik katılımcıların bir araya getirilmesi gibi sanatın doğası hakkındaki yeni 

sorular ve sonuçlar, yeni tip kamusal sanatın temelini oluşturmaktadır (Lacy, 1995).  

Yeni tip kamusal sanat, birçok insanın yaşamında sanatı olanaklı kılmanın yanında, 

sanatın üretimi ve demokratik katılımı birleştirmektedir. Bu anlamıyla katılımcı bir 

özellik taşımakta ve kim olursa olsun bütün insanlar için sanatı olanaklı kılmaktadır. 

Öte yandan katılım süreci kavramsal ve toplumsal birtakım sorunları içermektedir. 

Sanatçının bu sorunları irdelerken kendi açısından bakması katılımcıya söz hakkı 

doğurur. Böylelikle süreç içerisinde sanatçı ve katılımcı arasında bir eşitlik oluşur ki bu 

durum yeni tip kamusal sanatın temelini oluşturur. Kavramdaki “kamu” kelimesinden 

kamunun hem üretici hem de süreci deneyimleyen kişi olduğu anlaşılmaktadır 

(Boynudelik, 2005b). Yeni tip kamusal sanat evsizlikten yağmur ormanlarının yok 

edilişine, aile içi şiddetten AIDS’e toplumu ilgilendiren konuları toplumsal eleştiriyle 

devamlı bir süreç olarak işler (Miles, 1997). 

Chicago çıkışlı bir sanatçı grubu olan Temporary Services günlük hayatta kullanılan 

kamusal mekânlarda, kısa süreli ancak süreçte dönüşüme açık, sosyal ve küresel 

içerikli projeler yürütmektedir. Yeni tip kamusal sanat dâhilinde caddelere gelişigüzel 

bırakılmış, duvarlara yapıştırılmış ilk etapta dikkat çekmeyen afişler, çocuklar ve 

sanatçılar tarafından inşa edilmiş ağaç evler, halk kütüphanelerine cezaevindeki 

mahkumlara nasıl davranıldığını resmeden kitapların bağışlanması gibi projelerle 

günlük sorunlara dikkat çekmişler, kamunun tepkisini almanın yanında farkındalık 

sağlamayı amaçlamışlardır. Temporary Services’in gerçekleştirdiği kamusal sanat 

çalışmalarından olan Ravioli Projesi’nde Tayland, Chicago, Boston ve San 

Francisco’da yapılan çalışmalarda katılımcılar, ravioli (bir tür İtalyan mantısı) 

illüstrasyonlarını sokaklar, ağaçlar, banklar, caddeler gibi kamusal alanlara 

bırakmışlardır. Projenin amacı sanatı erişilebilir kılmak, izleyicinin sanat eseri ve 

sergilenişi hakkındaki öngörülerini sorgulamalarını sağlamak olmuştur (Boynudelik ve 

Eğrikavuk, 2006). 

 



	

 

Şekil 5. Ravioli Project (URL-14) 

 

Kamusal Sanat ve Kent Planlama İlişkisindeki Dönüm Noktaları 

Bir önceki bölümde ana hatlarıyla özetlenen kamusal sanatın dönüşümü ve modernist 

kent planlama anlayışıyla günümüzde yaşanan yapısal başkalaşım arasındaki 

paralellikler, paradigma değişiminin bu iki saha üzerindeki benzer izdüşümlerine işaret 

etmektedir. Mimarlık, kent planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri kentlerin ve yapılı 

çevrenin yaşanabilirliği ortak hedefine yöneltmektedir, ancak her koşulda değişmez tek 

bir doğru veya yöntemi esas almaktan çok, paradigmaların değiştirdiği anlayış, 

kavramsallaştırma ve yöntemlere göre yeniden organize olmaktadırlar. 

Sanayi Devrimi’nin (ve üretim biçimlerinin değişiminin) tarihlendirildiği 18. yüzyıl kent 

planlamaya ihtiyaç duyulan sorunların başlangıcı olarak görülmektedir. Öncelikli olarak 

sanayi kentinin fiziksel ve sosyal sorunlarına çözüm bulmak için kentlerin ve 

yaşayanların şartlarının iyileştirmesinin ön planda tutulması amacına yönelen kent 

planlama tıpkı kamusal sanat gibi, yaşanan değişikliklerle paralel gelişim göstermiştir. 

Geç 19. yüzyılda başlayan bu ilk dönemde planlama ağırlıklı olarak sağlıklı yaşam 

koşullarına ulaşma amacına kilitlenmiş, planlarda kent hayatını yaşanılabilir kılmak, 

göçler sonrasında gelenlere sağlıklı ortamlar sağlamak öncelikli konular olarak ele 



	

alınmıştır. Ülkelerin ihtiyaçlarına göre farklı yaklaşımlar benimsenmiş ve uygulanmıştır 

(Harvey, 1990). Klasik planlamanın (veya Nigel Taylor’a (1998) göre Blueprint 

Planning) daha fiziksel temelli yaklaşımıyla belirlenen bu dönemde bir yandan 

İngiltere’de filizlenen Bahçeşehir hareketiyle kent kırla buluşurken, diğer yandan Güzel 

Şehir Hareketi’yle sanat kapalı mekânlardan çıkarak halkla bir amaç dâhilinde 

buluşmuştur. Ancak sanat ürünü için gerek yer seçiminin gerekse seçilen sanatsal 

ifade biçiminin mekândan bağımsız olduğu görülmektedir. Kwon’un “kamusal alanda 

sanat” olarak tanımladığı bu dönemde, sanatsal ifade biçimleri ve tekniklerinin 

çeşitlenmesi sonucunda sergilenen ürün değişmiş fakat mekânla ilişkisi üzerinde 

durulmamıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da zarar gören kentsel dokunun yeniden inşası, 

savaş yaşamış halkların istihdamı ve insan onuruna yakışan konutlar, toplumsal 

hizmetler ve daha iyi geleceğe sahip olmaları adına yapılan kent planları, devletlerin 

doğrudan müdahale alanlarıdır. Modernist mimarların uzun süredir önerdiği rasyonel 

planlama yöntemleri, toplumsal refah ve ekonomik büyümenin yolu olarak görülmüştür 

(Harvey, 1990). Temelleri Chicago Üniversitesi’nde bir grup planlama uzmanı 

tarafından geliştirilen bu dönemin kent planlama anlayışı olan kapsamlı rasyonel 

planlamada (Comprehensive Planning) devlet önceliğinde kentlere yön verilirken, 

planlar kamu yararı kavramı öncelikli olacak şekilde uzun vadeli ve kapsamlı olarak 

yapılmaktadır (Şengül, 2008). Bu dönemde kamusal sanatı dekoratif bir öğe ve 

müzelerin sokaktaki uzantısı olarak görme anlayışı değişmiş; sanatçılar, mimarlar ve 

şehir plancıları bir araya gelip iş bölümü yaparak çalışma ekipleri oluşturmuşlardır. 

Planlama disiplininde kentler çok boyutlu ve kompleks bir sistem olarak görülür; Sistem 

Teorisi (Chadwick, 1971) ve Geniş Kapsamlı Rasyonel Planlama yaklaşımı geliştiği ve 

aynı zamanda şiddetle tartışıldığı (ve aynı zamanda modernist kent planlama pratiğinin 

yarattığı mekânın kimliksizleşen yapısı da ağır eleştirilere konu olduğu), bu dönem 

Kwon’un “kamusal mekân olarak sanat” olarak adlandırdığı dönemle kesişmektedir. 

Kamusal sanat bu dönemde topluma karşı sorumlulukla fiziksel ihtiyaçları karşılayarak 

sanat ve faydanın birleşimi olarak görülmüştür (Kwon, 2002).Mekân için özel üretilen 

sanat eserleri, çeşitlenen ifade teknikleriyle farklı konularda ve mekânlarda topluma 

sunulmakta, eserlerin kalıcılığı sorgulanmakta ve sıklıkla geçici eserler de ortaya konur 

hale gelinmektedir. 



	

1980’lerde dünyada yaşanan hızlı sosyo-ekonomik değişimle kentsel alanlarda yeni 

sorunlar ortaya çıkmış, küreselleşme dinamikleri yeni politika gündemleri ve 

örgütlenme biçimlerini ortaya koyarken, postmodernizmin modernizme ait pozitivist 

yöntemleri bilgiye ulaşmanın tek yolu olarak görmeyen yaklaşımı kent planlamayı 

yeniden ele alma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda bir yandan geçmişin 

stabil sistem algısına kıyasla son derece hızlı değişim gösteren dinamik ve ilişkiselliğe 

açık “mekân”ları planlamak açısından daha elverişli ve “daha esnek bir yaklaşım” 

olarak stratejik mekânsal planlama anlayışı öne çıkmakta, diğer yandan yeniden 

değişen paradigma çerçevesinde homojenmişçesine algılana gelen planlama karar 

evreninin heterojen ve çok paydaşlı yapısına yönelik yenilikçi arayışlar gündeme 

gelmeye başlamaktadır (Communicative Planning). Stratejik mekânsal planlama 

yaklaşımının temel özellikleri; çok boyutluluk ve planlama sürecinin çok paydaşlı 

olmasıdır. Ancak bu planlama yaklaşımı arazi kullanım planlarının alternatifi 

olamamakla beraber, katılımcı modeli benimseyerek kentlerin ekonomik, fiziksel, 

sosyal, kültürel ve örgütsel boyutlardaki gelişimini amaçlayan bütüncül bir yaklaşımdır 

(Gedikli, 2008).Sanatın kentsel mekândaki işlevi ve fayda süreçlerinin tartışıldığı bu 

dönemde, çok paydaşlılık sanatın içine katılmakta ve sonuç ürünün önemi 

güçsüzleşirken, kurulan diyalog ortamının önem kazandığı görülmektedir. Yeni tip 

kamusal sanat olarak adlandırılan bu yeni yaklaşımla kent mekânında sunulan 

eserlerin yanı sıra sanatçı-toplum platformlarında toplulukların ve kentin sorunlarına 

sanat aracılığıyla çözüm önerileri geliştirmenin iletişime dayalı yapısı ve stratejik 

mekânsal planlamanın katılımcı meşruiyet arayışının paralelliği dikkat çekicidir.  

Tablo 2. Kamusal Sanat ile Kent Planlama Paradigma Değişimi İlişkisi (Tablo Işılay Beste 
Bayrak tarafından oluşturulmuştur.) 

Dönem 1945 Öncesi 1945-1970ler 1980 sonrası 

Planlama Yaklaşımı Klasik Planlama Rasyonel Planlama 
Stratejik Planlama 
İletişimsel Planlama 

Planlama ve 
Kamusal Sanatın 

Kesişimindeki 
Kavramlar 

Güzel Kent Akımı Otantik Yerel Kimlik 
Kamusal Sanat 
Strateji(k) Planı 

Modernist Planlama 
Aidiyetin Yeniden 
İnşası 

Toplumsal Katılım 

    Yaratıcı Kent 

Kamusal Sanat 
Yaklaşımı 

Kamusal Alanda 
Sanat 

Kamusal Mekân olarak Sanat 

  
Yeni Tip Kamusal 
Sanat 



	

Kamusal sanatın, kentle ilişkisi tek yönlü değildir. Başka bir anlatımla mekân sanatsal 

eylemi ve sonucunu etkilerken, sanat da kente ait kamusal mekânları, kentin sakinlerini 

ve planlama sürecini doğrudan etkilemektedir. Planlama, kent ve kamusal sanat 

kavramlarının kesişimindeki bu konuda yapılan ilk nitel çalışmalardan olan “Benefits of 

Public Art” raporunda kamusal sanatın kente etkileri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 

(Anonim, 1994): 

• Kamusal sanat, kente ait topluluk hissini geliştirir. 

• Kamusal sanat, kente dair mekân duygusunu geliştirir. 

• Kamusa sanat, kent kimliğini geliştirir. 

• Kamusal sanatla toplumun ihtiyaçları belirlenebilmektedir.  

• Kamusal sanatla sosyal dışlanma ile mücadele edilebilmektedir. 

• Kamusal sanatın eğitim değeri mevcuttur. 

• Kamusal sanatla sosyal değişim teşvik edilebilmektedir  

Hall ve Robertson (2001), “Benefits of Public Art” raporunda belirtilen etkileri daha 

geniş içerikte ele almışlardır. Onlara göre: 

• Kamusal sanat, yerel kültürel kimliklerin fark edilmesini sağlayarak, topluluk 

hissinin oluşmasını sağlar. 

• Kamusal sanatla sosyal ağ kurularak sosyal ayrımcılık ile mücadele edilebilir. 

• Kamusal sanat mekân hissini arttırır ve toplulukların mekânla bağlarını 

geliştirir. 

• Kamusal sanatla kent kimliği oluşturulabilir ve geliştirilebilir. 

Hall ve Smith (2005) ise belirlenen etkileşimlere aşağıdakileri eklemektedir: 

• Kamusal sanatın çevreye estetik katkıları bulunmaktadır. 

• Kamusal sanat sembolik anlamda iletişim için bir araç olarak kullanılmaktadır.  

• Kamusal sanat katılımcı etkinlikler için bir araç olarak kullanılabilmektedir. 

Sanatın ve kamusal alanların yaşadığı değişimler doğrultusunda kent mekânıyla 

kamusal sanatın mekânsal ilişkisi süreçte sosyal ve ekonomik boyut da kazanmıştır. 

Bu çalışma kapsamında kamusal sanatla kent ve planlama ilişkisi beş ana başlık 

altında toplanarak ele alınmaktadır. Bu başlıklar: 

• Kamusal sanat, kente dair aidiyet duygusunu geliştiren bir araçtır. 



	

• Kamusal sanat, kent ekonomisini canlandıran bir unsurdur. 

• Kamusal sanat, kent kimliğini ve imgesini güçlendiren bir araçtır. 

• Kamusal sanat, planlamada katılım ve iletişimi geliştirici olarak 

kullanılmaktadır. 

• Kamusal sanat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kolaylaştırıcı bir araç 

olarak kullanılmaktadır. 

Aidiyet Duygusunu Geliştiren Bir Araç  

Farklı toplum kesimlerine açık olan kamusal mekânlar bireysel olduğu kadar toplumsal 

gereksinimlere de yanıt aranan mekânlardır. Bu nedenle kentin kamusal mekânları 

kullanıcıları sayesinde farklı bireyselliklerin yanı sıra toplumsal aidiyetin de mekânsal 

karşılığıdır (Aytaç, 2007).  

Kamusal sanat kamusal mekânlarda konumlandırılmasıyla kentte yaşayan kişilerin 

aidiyetini sağlayan önemli sosyal araçlardandır ve bireylere, homojen ve/veya 

heterojen gruplara doğrudan ait olmayan çalışmalar ve eserlerle toplumun tamamına 

hitap edebilmektedir. “Benefits of Public Art” raporunda kamusal sanatın kamusal 

mekânı “insanlaştırdığı” ve güvenli halka açık yerler yaratılmasında etkisi olduğunu 

belirtilmiştir. Bu mekânlar aidiyet duygusunu geliştirirken, aynı zamanda kullanıcıların 

mekânın fiziksel olarak bakımına katkı sunmalarını sağlamaktadır (Anonim, 1994). 

Aidiyet duygusunun yanı sıra kamusal sanat kent halkı, mekân ve mekâna yüklenen 

anlamlar arasında kurulan ilişki ve toplumsal uyumun yaratılmasına da yardımcıdır 

(Sharp, Pollock ve Paddison, 2005).  

Kamusal sanatla insan ve mekân arasında kurulan bağın topluma yayılması 

amaçlanmaktadır. Topluluk hissi güçlenmekte, farkındalıklarla doğrudan veya dolaylı 

bağlantılar kurulabilmekte, mevcut bağlar kuvvetlendirilebilmektedir. Paylaşılan bir 

kamusal mekânda topluluk hissiyle ortak bir kimliğe, değere veya kültüre dayalı olarak 

bireylerin bağlantı kurması sağlanabilmektedir. Bağlantı kurmanın yanı sıra kamusal 

sanat toplulukların sorunlarını anlama ve çözüm geliştirme adına platform olarak da 

görülmelidir. Örneğin, çevresel sorunların yanı sıra kent estetiğine katkı sunulması 

adına bireylere ve topluluklara söz hakkı verilen bir diyalog platformunda kamusal 

sanat bir araçtır. Bu etkin aracın kullanımıyla güçlü ve mekânla aidiyet ilişkisi kurulan 

bir topluma ulaşılabilir. Bu anlamda festivaller ve diğer sanat etkinlikleriyle topluluklar 



	

arası bağlar güçlendirilebilmekte ve yeni bağlantılar kurulabilmektedir (Hall ve 

Robertson, 2001). 

İskoçya Glasgow’da yapılan “The Hidden Gardens” atık alanının bahçeye 

dönüştürülmesi projesi, toplulukların beraberlikleri temelli bir çalışma olarak organize 

edilmiştir. Yerel, farklı kültürlere ait toplulukların çeşitli sanatsal aktivitelerle beraber, 

bitki ekim-dikim, alanın planlanması gibi çalışmalara dâhil edilmesini kapsayıcı bir 

biçimde gerçekleştiren çalışmayla farklı toplum grupları arasında iletişim kurulması 

sağlanmıştır (Sharp, Pollock ve Paddison, 2005).  

Şekil 6. Hidden Gardens (URL-15) 

 

Kent Ekonomisini Canlandıran Bir Unsur  

Kentlerde yapılan kültür sanat etkinliklerinin kent ekonomisini canlandıran, kentsel 

turizme katkı sağlayan ve istihdam yaratan etkileri bulunmaktadır. London 

Corporation’un hazırlattığı kültür ve sanat etkinliklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel 

etkilerini araştıran raporda sanatsal etkilerin kentte yarattığı ekonomik etkiler dört 

kategoriye ayrılmıştır: Bunlar; kentin kültür ve sanat kuruluşlarının ürün ve 



	

hizmetlerinin yanı sıra etkinliklerin istihdam üzerinde yarattığı doğrudan etki, kültür ve 

sanat kuruluşlarının diğer hizmetler ve tedarikçilere yapılan harcamalarından oluşan 

dolaylı etki, etkinlikte ve tedarikçiler için çalışan görevlilere yapılan masrafları 

kapsayan uyarıcı etki ve kentteki kültür ve sanat etkinliklerini ziyaret edenler tarafından 

yapılan fazladan konaklama, yeme-içme, hediyelik eşya satın alma gibi yerel halkın da 

dâhil edildiği ziyaretçi etkisidir. Bu çerçevede yapılan araştırmalar neticesinde kültürel 

bir etkinlik için Londra’ya gelen kişilerin %48’inin konaklama için harcama yaparken, 

%17’sinin etkinlik mekânında etkinlik dışı harcama yaptığı saptanmıştır (Anonim, 

2013). 

Kamusal sanatla yaşama alanlarının seçiminde de ekonomik anlamda ilişkisellik 

saptanmıştır. Londra’da kamusal sanatın bölgede yaşayan mülk sahibi ve kiracılar için 

ekonomik faydalarını araştıran çalışmasında Roberts (1995) kiracıların konut tercihiyle 

kamusal sanatın varlığı arasında bir ilişki belirlenmiştir. Çalışmadaki deneklerin %64’ü 

yaşadıkları yapının kamusal sanat sayesinde daha kaliteli bir ortamda olduğunu 

düşünmektedir. Mülk sahibi veya yatırımcılar için mülkün boş kalması gibi çeşitli riskleri 

azaltması, gereken izinlerin alınmasını kolaylaştırması ve sahip olunan binanın 

diğerlerinden ayırt edilmesinde kamusal sanatın önemli rolü olduğu belirtilmiştir. 

Bunlara ek olarak kamusal sanat varlığı, orta-üst sınıf kiracı sayısını arttıran ve kira 

kontratlarının iptallerin azaltan bir etmen olarak görülmektedir (Roberts, 1995).  

Kent Kimliğini ve Kent İmgesini Güçlendiren Bir Araç  

Bireylerin deneyimledikleri ve yaşadıkları her olayla, karşılaştıkları her durumla ilgili 

kendilerine özel imgeleri bulunmaktadır. Kentlerde yaşayanların, ziyaretçilerin veya 

gelip geçenlerin kendi deneyimlerinin yönlendirdiği farklı imgeleri de olabilmektedir. 

Lynch’e göre çevresel imge bireyin dış dünyayı zihninde genellediği resim, duyularının 

ve deneyimlerinin ürünüdür. Her imge edinilen bilgiyi yorumlamak ve sonrasında 

hareketi belirlemek için birey tarafından kullanılmaktadır İyi bir çevresel imge bireyler 

için güven ortamı oluştururken, mekânı deneyimlemenin derinliğini ve yoğunluğunu 

attırır. Fiziksel unsurlardan yola çıkılarak oluşturulan kent imgeleri arasında bulunan 

işaret öğeleri iki boyutlu düzlemde cadde ve meydanların bağlantılarının yanı sıra 

binalar, heykeller ve kent mobilyaları gibi üç boyutlu objeleri de kapsamaktadır. Lynch 

çevresel imgeyi üç bileşene ayırmaktadır. Bunlar; kimlik, yapı ve anlamdır. İmgenin 



	

tanımlanması, diğer nesnelerden ayrıştırılması ve bir varlık olarak kabul edilmesi 

kimliği oluşturur (Lynch, 1960). 

Kamusal sanat, kentlerin kimliğinin belirlenmesinde önemli unsurlardandır. Sanat 

çalışmaları kimliği vurgulayan, bellek hatırlatıcısı, kentin odak noktası veya sembol 

öğesi olarak görülebilmektedir. Genelde toplanma noktalarında olan kamusal sanat 

çalışmaları bu noktaların görünürlüğünü arttırırken, aynı zamanda mekâna kimlik 

katılmasına da katkı sağlar. Kamusal sanatın yaşadığı yapısal ve anlamsal kırılmaya 

kadar sanatsal çalışmalarda mekânın, kentin veya ülkenin tarihine doğrudan yapılan 

vurgulara sıklıkla rastlanmaktadır. Günümüzde çoğu koruma altındaki (anıt heykel, 

rölyef, duvar resim vb.) kamusal sanat uygulaması bulunduğu kentin tarihi ve gelecek 

vizyonu adına deneyimlenmesi gereken kent imgesi elemanları içinde görülmektedir. 

Kamusal sanatın kente kattığı kültürel eser stoku kentin görsel kimliğine katkıda 

bulunurken, kent peyzajı ve kimliğinin kültürel ve görsel öğeleri de kent imgesinde 

kesişmektedir. Sanatın kent kimliğine katkısını savunanlar; sanatın kimliği güçlendirici 

etkisini, bireylerin kamusal sanat eserlerini çevresel imge unsuru olarak görerek bu 

imgeleri kentte yön belirleyici olarak kullandıklarını ve sanat çalışmalarının ortak 

kentlilik söylemi yaratılmasında etkili olduğunu söylemektedirler (Hall ve Robertson, 

2001). Sanatın kavramsal sanatla yaşadığı dönüşümü kamusal sanatta da görmek 

mümkündür. Soyut ve kavramsal sanatın etkisiyle kamusal alandaki sanat eserleri, 

kentin veya mekânın kimliği ve anlamını dolaylı olarak yansıtmakta, sorgulamakta, 

anlam ve biçim arayışının parçası olmaktadır. Kent mekânlarını niteleyen semboller 

olarak görülmenin ötesinde paydaşlara etkileşim ortamı sunulması ve kent imgesi 

oluşturmada kamusal sanat başat öğelerdendir. 

Anthony Gormley tarafından 1998’de tamamlanan “The Angel of the North” heykeli 

yalnızca Birleşik Krallık kenti olan Gateshead’e simgesel bir özellik ve kent imgesi 

katmakla kalmamış, kamusal sanatın sanayi sonrası kentleri kültür kentine 

dönüştürmesine ilişkin bir kilometre taşı olmuştur (Sharp, Pollock ve Paddison, 2005). 

Eski bir endüstriyel yerleşim olan Gateshead’e güney yönünden gelen ziyaretçileri açık 

kolları ile karşılayan anıtsal heykel, Britanya ve dünyada kentin tanınmasını sağlayan 

bir simge durumundadır. Gateshead Kent Meclisi ve özel girişimlerin ortaklığında 

gerçekleştirilen bu uygulama alınan finansal risk ve sosyal ihtiyaçlar yerine sanat 

eserine harcanan yüksek maliyet nedeniyle protestolara da neden olmuştur (Cameron 

ve Coaffee, 2005).  



	

Şekil 7. Angel of the North (URL-16) 

 

Planlamada Katılımı ve İletişimi Geliştirici  

1960’larda sanatın hayata doğrudan dâhil edilmesinin önünün açılmasıyla beraber her 

alanında görülen katılımcılık olgusu, fiziksel ya da sembolik katılım sayesinde 

güçlenen aktörlerle sanatçının otokrasisinin son buluşunu içerir; böylelikle sanatçı 

daha demokratik bir sürece dâhil olur (Bishop, 2006). Sanatta katılım bireysel seviyede 

kendine güven ve yaratıcılığın artışına katkı sağlarken aynı zamanda bir topluluğa ait 

olma hissini destekler. Böylelikle bireysel yararların yanı sıra, toplumun azınlık veya 

marjinal gruplarının da kendine güven ve iletişim kurma yetkinliklerine katkı sağlanmış 

olur. Böylelikle toplulukların yerel meselelere daha çok dâhil olmaları sağlanmaktadır 

(Maratasso, 1997). Yeni arkadaşlıklar ve sosyal olanaklar, yeni edinilen veya 

geliştirilen yetenekler, yerel demokrasiye dâhil olma, yaşanılan mekâna aidiyetin 

artması, kültürler arası kurulan bağlar, sosyal dışlanmayla savaşma sanatta katılımın 

etkileri arasında gösterilmektedir. Kurulan bu sanatsal iletişim sayesinde ise 

toplumlarda olumlu anlamda değişimler beklenmektedir (Dahl ve Tufte, 1994, Akt: 

Matarasso, 1997). 

Diğer kamusal entegrasyon programlarının aksine katılımcı sanat projelerinin başarılı 

olduğu etki bireylerin ve toplulukların deneyimlerini yaratıcı ve sorgulayıcı biçimde 

düşünmelerini sağlamasıdır. Sosyal etkileri göz önüne alındığında katılımcı sanat 



	

projelerinin faydaları yadsınamaz, ancak bu etkiler ve faydalar planlama ve yönetim 

olmadan gerçekleştiremez. Sanatın etkin olduğu, siyasetçi ve plancıların sanatçılarla 

beraber çalışacağı ortamlar oluşturulmalıdır. Kent planlamada ve kamusal sanatta 

katılımcı yaklaşımın benimsenmesiyle hem bireysel hem de toplumsal gelişim ve 

problem çözmeye dair konulara yaratıcı yöntemler geliştirilebilmekte, dezavantajlı 

kişilerin ihtiyacı olan eğitim, sağlık ve sosyal destek sağlanabilmektedir (Maratasso, 

1997).  

Işıl Eğrikavuk’ un yeni tip kamusal sanat çalışmaları dâhilinde Chicago’da evsiz ve dar 

gelirli kadınlarla gerçekleştirdiği “Anonim Diyaloglar” isimli okuma dersleri ile başlayan 

çalışmasında 4 aylık proje süresinin sonunda karşılıklı güven ve anlayışa dayalı 

diyalog platformu gelişmiş ve sanatın hayatı değiştirme pratiğinin arayışları içinde 

katılımcıların hayallerine ait resimleri içeren bir posterle sonuçlandırılmıştır. Süreç 

ilerleyerek katılımcılara süreçte sorulan soruları içeren bir performansa dönüşmüş ve 

böylelikle dezavantajlı grup, sanatçı ve izleyiciler arasında kolektif bir diyalog ortamı 

oluşmuştur (Eğrikavuk ve Boynudelik, 2006).  

Dönüşüm Uygulamalarında “Kolaylaştırıcı” 

1980 sonrası dönemde gelişmiş ülkelerde hız kazanan sanayisizleşme süreci eski 

endüstri mekânlarının dönüşüm sürecine girmesine neden olmuştur (Akkar, 2016). 

Kamusal sanat bu tür kentsel dönüşüm projelerinde sıklıkla kullanılmıştır. Bu durum 

yalnızca sanatın değiştirici/dönüştürücü gücüyle açıklanmamakta, endüstrileşme 

sonrası kentlerin köhneleşen bölgelerinde yaşanan kültür eksenli dönüşüm projeleri 

çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Hall ve Robertson (2001) kamusal sanatın kentsel dönüşümle ilişkisinin projenin türüne 

göre değiştiğini söyler. Estetik katkının yanında, özgünlüğü vurgulayan ve projeleri 

farklılaştırıcı bir araç olarak görülmektedir. Onlara göre kamusal sanatın dönüşüm 

projelerinde kullanımı yerel, ulusal ve uluslararası basın yoluyla kentin tanıtımında 

yapıcı rol oynamakta, kültür turizmine katkı sağlamakta ve istihdam yaratmaktadır (Hall 

ve Robertson, 2001). 

Hall ve Smith’e göre de (2005) kamusal sanat, kültür odaklı tasarımların başat aktörü 

olmuştur. 1980’lerden itibaren kentlerin yenilenmesi, kentsel çevrede estetik 

iyileştirmeler ve insanların hayatlarını iyileştirecek somut gelişmelerle yakın ilişki içinde 



	

olan kamusal sanat; ekonomik, sosyal ve kültürel yenilemede yaygın olarak 

kullanılmıştır (Hall ve Smith, 2005). 

Kentsel dönüşüm ve kamusal sanat ortaklığına örnek olarak Londra’daki Barking ve 

Dagenham bölgesinin 2012 Londra Olimpiyat oyunları için düzenlenmesi projesi 

Barking Town Centre Artscape verilebilir. Kent yönetimi tarafından projeye sanatçılar 

da dâhil edilmiş ve duvar resimleri, ışık enstalasyonları, heykeller, kent mobilyaları gibi 

kamusal sanat öğeleri üretilmiştir. Ayrıca toplum merkezleri ve sanatçılar ortak 

çalışmalar gerçekleştirmiştir (URL-17). 

Şekil 8. Light-waves, Barking Town Centre Artscape (URL-18) 

 

Kent imgesi ve kentlerin markalaşmasında da kamusal sanat ve kentsel dönüşüm 

projelerinin birlikteliği önemli rol oynamaktadır. Kentlerin markalaşabilmesi için ikonik 

figürler sıklıkla kullanılmaktadır. Bilbao’ya yapılan Guggenheim Müzesi çöküntü hale 

gelen endüstri kentleri için “Bilbao Sıçrayışı” olarak adlandırılan etkiyi 

gerçekleştirmiştir. Plaza (2000) bu sıçrayışa “Guggenheim etkisi” demekte “ikonik 

mimarinin kentsel turizm ve dönüşüme katkısı” olarak tanımlamaktadır. Çoğu kamusal 

sanat uygulamasının estetik katkısı doğrudan görünebilirken, ekonomik katkısı dolaylı 

(Plaza, 2000, akt: Cameron ve Coaffee, 2005) olarak gözlenmekteyse de Guggenheim 

etkisinin tekrarlanması için kentsel dönüşüm ve canlandırma çalışmalarında kamusal 

sanatın (ve özellikle simgesel tasarımların) kritik konumda yer alması gerektiği 



	

düşünülmekte ve bu doğrultuda projeler hazırlanmaktadır (Sharp, Pollock ve 

Paddison, 2005). 

Kentsel çevrenin yeniden estetik hale getirilmesinde kültürün kullanımı bu mekânların 

yaşamak ve çalışmak için daha ilgi çekici hale gelmesinin yanı sıra soylulaşma 

tehlikesini de getirmektedir. Soylulaştırmanın ilk dalgasında sanatçılar öncül olarak 

süreci başlatmış ve mekânın (hem fiziksel hem sosyal) dönüşümünü gerçekleştirmiş, 

ikinci dalgasında oluşturulan çevrenin sermaye için meta değeri artmış ve mekân 

tüketim malzemesi olmuştur. Üçüncü dalgasında ise kamu politikası ve dönüşüm 

projeleriyle bağlantılı olarak kamusal sanat, sanatsal etkinliklerin (özellikle galeri, 

müze, konser salonu gibi referans noktası olabilecek fiziksel altyapının da) üretimiyle 

kamunun tüketimine sunulmuştur (Cameron ve Coaffee, 2005). 

Endüstri depolarının ve üretim atölyelerinin bulunduğu New York’ta bulunan SoHo 

bölgesi sanatçı eliyle soylulaşma sürecine giren ilk örneklerdendir. Makineleşme 

sonucunda boşalan ve 1960’larda Aşağı Manhattan Planı doğrultusunda 

“temizlenmesi” önerilen alanda bulunan eski binaların yıkılmasına karşı olan grupların 

yoğun protestoları sonucu plandan vazgeçilmiştir. Düşük fiyatlı, geniş alanlara sahip 

binalar kent merkezine yakın olması sebebiyle 1970’lerde hem konut hem de atölye 

olarak sanatçılar tarafından tercih edilmiştir. Sanatçılar olay sanatı (happening), 

performans gibi kamusal sanat çalışmalarını buralarda gerçekleştirerek mekânın 

fiziksel olarak da sanata katılımını sağlamışlar, ancak bölgenin rağbet görmesiyle 

başlayan soylulaşma süreci sonrası yükselen kiralar sebebiyle bölgeyi terk etmek 

zorunda kalmışlardır (Taner, 2011). Restorasyona uğrayan binaları ile SoHo 

günümüzde lüks tüketim mağazaları, restoran ve sanat galerilerinin olduğu bir bölge 

olarak turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. 

Deneyimler kamusal sanatın yaşayanların mekânla bağlarını arttıran değerli bir katılım 

aracı olduğunu ve yerel kimlikle bağlantı kurmayı sağladığını, aynı zamanda da 

mekâna dışarıdan gelen yatırımcı ve ziyaretçiler için çekiciliğini arttırdığını 

göstermektedir (Palermo, 2014).  Bu bağlamda kamusal sanatın dönüşümle bağı 

fırsatlar sunan bir birliktelik olduğu kadar, tedbir alınması gereken riskler de 

barındırmaktadır. 

  



	

Sonuç Yerine 

İnsanlığın en hızlı ürettiği (ve tükettiği) son 200 yıl, üretim biçimlerinin değişimi ve 

gelişen teknolojiyle daha önce hiç yaşanmayan değişimlere sahne olmuştur. Değişen 

ifade biçimlerinin yansıması insanın dâhil olduğu tüm çevrelerde izlenmektedir. İnsana 

ait bir anlatım biçimi olan sanatla kentlerin buluşması antik çağa kadar gitmekle 

beraber, Sanayi Devrimi sonrasında gerçekleşen paradigma değişimleri hem 

planlamada hem de sanatta benzer izdüşümler gerçekleştirmiştir. Değişen mekânın 

önce sorunlarının çözümünde bir araç olarak kullanılan kamusal sanat, süreç 

içerisinde kent planlamayla ilişkisini arttırarak devam ettirmekte ve yalnız sanatçının 

değil, toplumun tamamının paylaşabileceği ortak bir algı oluşturmaktadır. 

Çalışma kapsamında kent mekânını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen değişimler 

ve bu değişimlerin kamusal sanatla ilişkisi kapsamında dünya literatüründen örnekler 

eleştirel bir bakışla incelendiğinde görülmektedir ki; kamusal sanat uygulamalarıyla 

kent mekânı ve planlama arasındaki ilişkisellik yalnızca kimlik inşası ve aidiyet hissi 

yaratmaya yönelik değil, giderek dönüşüm uygulamalarındaki kimi kullanımlarında 

olduğu gibi mekânın geçmişiyle geleceği arasında köprü kurmaya yönelik (bu anlamda 

kimliğin korunması ve sürdürülmesine hizmet edebilen) veya planlamada katılımcı, 

içerici (inclusive) ve birlikte üretmenin yollarının da gündeme geldiği karşılıklı bir 

etkileşim alanı olarak belirmektedir. Kamusal mekânların yalnız sanatın sunum alanı 

olarak görüldüğü anlayışın kolektif üretime geçtiği süreç yakından incelendiğinde 

planlama yaklaşımlarındaki değişimle ilişkisi anlam kazanmaktadır. 

Kamusal sanatın kent izdüşümleri her daim başarılı örnekleri içermemektedir. Ancak 

atılan hatalı adımlar derinlemesine analiz edilerek eleştirilmiş, dersler çıkarılmış ve bu 

doğrultuda yeni yaklaşımlar tartışılmıştır. İfade edilen fırsatlar kadar soylulaşma, 

sanatın metalaşması, sanat finansmanı yönünden hegemonik seçiciliğin yönlendirdiği 

uygulamalar gibi sorunlar da dikkati çekmektedir. 
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ÖZET 

İzmir Kent Merkezi günümüzde (1) "Kemeraltı Çarşısı" olarak geçen eski kent merkezi, 

modernizm etkisinde planlanan (2) “Alsancak Bölgesi” ve ofis binalarını kapsayan (3) 

“Yeni Kent Merkezi” olmak üzere üç farklı bölgeden oluşmaktadır. Farklı dönemlerde 

ortaya çıkan ve günümüzde bir arada kent merkezini oluşturan bu üç bölgenin 

morfolojik analizi, kent merkezi tasarımının geçmişten günümüze sunduğu mekânsal 

biçimleri bir arada değerlendirebilmeye olanak sağlaması bakımından önemlidir. Bu 

noktada çalışmanın amacı, geçmişten günümüze İzmir Kent Merkezi gelişiminin 

sergilediği mekânsal dokuların incelenerek merkez tasarımında morfolojik değişimlerin 

ortaya çıkarılmasıdır. Geçmişten günümüze İzmir Kent Merkezi gelişiminin sergilediği 

mekânsal dokuların incelenerek merkez tasarımında morfolojik değişimlerin ortaya 

çıkarılmasını hedefleyen bu çalışmanın yöntemi, Levy’nin (1999) ada çözümlerine 

dayanmaktadır. Yöntem, morfolojik analizler ile oluşturulan ada çözümlemeleri ve bu 

çözümlemelerin karşılaştırılmasını kapsamaktadır. İzmir kent merkezi içerisinde bahsi 

geçen üç farklı merkez bölgesinden alınan 1 ha’lık doku örneklerinde sokak, parsel, 

açık alan ve yapılaşmış alan büyüklüklerinin karşılaştırmalı değerleri ve oranları 

hesaplanmıştır. Sokakların kapladığı alanın açık alana oranı (S/A), sokakların 

kapladığı alanın yapılaşmış alana oranı (S/Y), sokakların kapladığı alanın parsel 

alanına oranı (S/P) şeklindeki oranlar her bir mofolojik eleman; parsel, açık alan, 

yapılaşma alanı için türetilmiştir. Çalışmada Levy’nin (1999) ada çözümlemelerine ek 

olarak TAKS ve KAKS oranları da yönteme dâhil edilmiştir. Analiz sonuçları, parsel, 

bina ve yapı adası büyüklüklerinin eski kent merkezinden yeni kent merkezine doğru 

farklılaştığını sayısal olarak ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarına göre, ada 

çözümlemeleri bakımından kent merkezi içerisinde yer alan bu üç bölgenin bir önceki 



	

dönemin morfolojisi ile ilişkisi bulunmamaktadır. İzmir Kent Merkezi gelişiminin, geçmiş 

dönem pratiklerini bırakarak küresel yapılaşma eğilim ve talepleri etkisinde şekillendiği 

görülmektedir. Bu bağlamda hızla büyüyen ve gelişen kentlerin morfolojik analizlerinin 

yapılması, karar alıcılar ve uygulayıcılar için kentlerin bütüncül tasarımlarının 

yapılması bakımından yol gösterici niteliktedir.    

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, Kent Merkezi, Kentsel Morfoloji 

Giriş 

Bir kent parçası bulunduğu alanın topografya, yönlenme ve iklim faktörlerine göre 

tasarlanmalı, kent parçasının çevresindeki arazi kullanımına, tarihi, kültürel ve sosyal 

yapıya da yapı türü ve malzemesi bakımından uyumlu olması gerekmektedir 

(Santamouris, 2013). Kent merkezlerinde geçmişten günümüze sosyal ve ekonomik 

yapının değişimine bağlı olarak mekânsal niteliklerin de değişime uğradığı 

görülmektedir. Çalışma örnek alanını teşkil eden İzmir kent merkezinde (1) Osmanlı 

dönemi çarşı morfolojisi, (2) Modernist dönem morfolojisi ve (3) yeni kent merkezi 

morfolojisi olmak üzere üç farklı morfolojik yapıdan söz edilebilir. Morfolojik olarak bu 

tür keskin ayrımların yapılabilmesi, kentlerin tasarımında bütüncül yaklaşımın olmadığı 

bir yapılaşma anlayışı gerçeğini ortaya koymaktadır. İdari sınırların esas alındığı 

günümüz kentsel planlama ve tasarım pratiklerini eleştiren Whitehand (2007), söz 

konusu tasarım alanının tarihi kentsel form ile bağlantısının kurulması üzerine bir 

endişe güdülmediğini söyler. Ayrıca, mevcut tarihi kent dokusuna bakılmaksızın 

birbirinden bağımsız gelişen eklektik formları ile günümüz kentlerinin birer mozaik 

görünümünde olduğunu vurgulamaktadır. 

Kentlerin tasarımında uygulanması gerekli bütüncül yaklaşım, ne yazık ki büyüyen kent 

merkezlerinin biçimlenmesinde izlenememektedir. İzmir Kent Merkezi’nin günümüzde 

(1) "Kemeraltı Çarşısı" olarak geçen eski kent merkezi, modernizm etkisinde planlanan 

(2) “Alsancak Bölgesi” ve ofis binalarını kapsayan liman arkası bölgesindeki (3) “Yeni 

Kent Merkezi” olmak üzere 3 farklı bölgeden oluşan gelişimi incelendiğinde, geçmiş ile 

gelecek arasında bir geçişin sağlanacağı herhangi bir mekânsal bütünlüğe 

rastlanmamaktadır.  

20. yy’a kadar kamusal mekân olarak alışverişin gerçekleştiği birimler kentsel mekânın 

içinde bütünleşik olarak kentin çekirdeğinde yer almaktadır (Birol, 2005). Osmanlı 



	

dönemi “çarşı” olarak adlandırılan Kemeraltı Bölgesi, 18. yy’ın ortalarından itibaren 

aktif ticaret merkezidir (Tatlıdil, 2009). Osmanlı dönemi morfolojisinde sokak, en önemli 

kamusal alanı oluşturmaktadır. Şehir merkezlerinde yer alan kamusal alanlarda, 

tasarlanmış bir meydan olmamakla birlikte, özellikle kent merkezinde açık alanlarda 

etkileşim oldukça yüksek bir düzeydedir. Sokaklar en belirgin kentsel elemanı 

oluştururken, “avlu” olarak adlandırılan orta bahçelerde ve anıtsal yapılar olan cami 

bahçelerinde ağaçlı açık alanlar mevcuttur (Oktay, 2009).  

Cumhuriyet dönemi ile birlikte gelişen Modernist dönem morfolojisini, geniş bulvarlar 

ve bu bulvarların kesiştiği meydanların etrafında düzenli yapılar oluşturmaktadır. 

Endüstri kentlerine bir tepki olarak ortaya çıkan modernizm, CIAM kongrelerinde 

(International Congress For Modern Architecture) Otto Wagner, Louis Kahn, James 

Stirling, Mies van der Rohe, Le Corbusier ve diğer ünlü mimarların klasik dönemden 

ilham alarak temelde düzen, netlik ve kesinlik ilkelerini benimseyerek üretimde 

bulundukları bir dönemdir. 19. yy sonlarında, alışverişin bir araya toplandığı ilk birimler 

olan pasajlar, kent ile iç içe olan alışverişin kentsel mekândan koptuğu ilk örnek olma 

özelliğindedir. Bu şekilde alışverişin “yer” ile olan ilişkiselliği kopmakta, alışveriş 

mekânı her türlü ekonomik yönlendirmeye açık hale gelmektedir (Birol, 2005). Relph, 

1976; Jacobs & Appleyard, 1987’de bahsettiği üzere modernizm akımı ile üretilen 

standart mekânlar, sermayenin gücü ile oluşan ve duygusal bağların kurulmadığı 

mekânlardır. Bununla birlikte modernizm yerine gelenekselciliği savunan mimar ya da 

kent tasarımcılarının temel aldıkları ölçüt kamusal yaşamın canlandırılmasıdır. Leon 

and Rob Krier, kentsel tasarımda modern yaklaşımlar yerine, geleneksel sokak ve 

meydan büyüklüklerinin tasarımlarda sürdürülmesi ve devamlılığı olan yapılarda yine 

karma kullanımın sağlanması gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Peponis, 1989).  Bu 

noktada modernist planlama anlayışıyla tasarlanan Alsancak Bölgesi, yapıların kat 

yüksekliklerinin arttığı, ticaretten farklı olarak 19. yy itibariyle gelişen sigorta, 

taşımacılık ve bankacılık gibi hizmetlerin yer aldığı bir merkeze dönüşmüştür (Tatlıdil, 

2009).  

Günümüzde küreselleşme etkisinde kentsel üretim, yerel niteliklere bakılmaksızın 

küreselleşmenin kentlerin gelişimine atfettiği “yüksek katlı yapılar ile biçimlenme” 

şeklinde devam etmektedir. 20. yy'ın sonlarına doğru ülkemizde yapımında artış 

gösteren ve kentlerdeki yoğunluk ve yayılmaya karşı önerilen, kente prestij ve değer 

kazandırdığı düşünülen bu yüksek katlı yapıların; gökdelenlerin, yapıldıkları çevreye 



	

ışık ve havalandırma sorunlarına yol açma gibi negatif etkileri bulunmakta, bu 

problemlere karşı gökdelenleri şehrin dışında tasarlama ya da kat yüksekliklerini 

azaltma gibi sınırlamalar getirilmektedir (Begeç ve Hamidabad, 2015; Begeç ve 

Yaliner, 2017). İzmir 1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planlarında Merkezi İş Alanı 

olarak belirlenen bölgede yer alan yeni kent merkezinde yapılan ve yapımına devam 

edilen bu gökdelenlerde ofis, otel, çarşı ve yaşam merkezinin yanında (kafe, 

restaurant, sinema, mağaza, havuz ve fitness&Spa merkezi) konut alanları yer 

almaktadır (Şekil 1, Url 1).  

Farklı dönemlerde ortaya çıkan ve günümüzde bir arada kent merkezini oluşturan bu 

üç bölgenin morfolojik analizi, kent merkezi tasarımının geçmişten günümüze sunduğu 

mekânsal biçimleri bir arada değerlendirebilmeye olanak sağlaması bakımından 

önemlidir. Bu noktada çalışmanın amacı, geçmişten günümüze İzmir Kent Merkezi 

gelişiminin sergilediği mekânsal dokuların incelenerek merkez tasarımında morfolojik 

değişimlerin ortaya çıkarılmasıdır.  

Yöntem 

Farklı dönemlerdeki sosyo-ekonomik ilişkilerin nasıl bir merkez oluşumuna yol açtığı, 

mekânsal yapı üzerinden okunabilir niteliktedir. Bu niteliği incelememize olanak 

sağlayan kentsel morfoloji çalışmaları, mekânsal ve analitik yaklaşım, konfigürasyonel 

yaklaşım, tipolojik süreçler yaklaşımı ve tarihi-coğrafya yaklaşımı şeklinde dört grupta 

kategorize edilebilir. Ek olarak kentsel morfoloji, İngiliz ekolünün başı çektiği kent planı 

analizi, İtalyan ekolünün geliştirdiği tipoloji araştırmaları ve Fransız ekolünün ağırlık 

verdiği sosyal yapı ve mekânsal doku arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi ile uğraşan, 

kenti anlamak üzere farklı savlar ileri süren ve sayısal ve kuramsal çalışmalarla 

ilerleyen bir çalışma alanını teşkil etmektedir.  

Kentsel morfoloji, karmaşık kent formundaki düzeni ve karmaşıklığın nasıl ortaya 

çıktığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Kent dokuları (sokaklar), parsel serileri 

(adalar), parseller, binalar, odalar, özel dış mekânlar, kamusal mekânlar, doluluk-

boşluk, strüktür ve malzeme gibi bilgilerin bir araya getirilmesi ile farklı mekân tiplerinin 

diğer elemanlar ile etkileşimlerinin analiz edilerek karmaşık sistemlerin 

anlaşılabilmesine olanak sağlamaktadır (Moudon, 1997; Kropf, 2011). Kentsel 

morfoloji yaklaşımları üç ekol ile temsil edilmektedir. Morfolojik çalışmalarda, kent 



	

planlamanın geleceğin kentsel formu üzerindeki etkisine odaklanan İngiliz Ekolü, 

“Mülkiyet Dönüşümü (Burgage Cycle)”, “Fringebelt (Kentsel Kuşak Alanı)” ve 

“Morfolojik Bölge (Morphological Regions)” yaklaşımlarını geliştirmiştir (Conzen, 1960; 

Whitehand, 2001).  Modernist mimarlığı ve modernist kentleşmeyi eleştiren İtalyan 

ekolü, “Tipomorfoloji (Typomorphology)” başlıklı parsel bazında dönemsel ve ilişkisel 

araştırma yaklaşımını ortaya sürmüştür (Muratori, 1959; Caniggia, 1998; Caniggia ve 

Maffei, 2001; Cataldi, 2003). Modern dönem inşaat uygulamalarının yaşam alanlarında 

içgüdülerin kullanımını engellediğini savunan Fransız ekolü ise, kamusal alan 

tanımlamalarına sosyal yaşam pratikleri bağlamında yenilikler getirmiştir (Panerai, 

2004). 

Kentsel morfoloji elemanları olan kentsel açık alan, sokak, parsel, bina ve yapı adası 

ölçümleri ile elde edilecek yoğunluklar, mekânı okumayı ve tipoloji çözümlemeleri 

oluşturmayı sağlar. Geçmişten günümüze İzmir Kent Merkezi gelişiminin sergilendiği 

mekânsal dokuların incelenerek merkez tasarımında morfolojik değişimlerin ortaya 

çıkarılmasını hedefleyen bu çalışmanın yöntemi, kent merkezinde yer alan farklı 

dönemlere ait dokuların kentsel morfoloji ölçütleri ile analiz edilmesine dayanmaktadır 

(Tablo 1).  

Tablo 1. Kentsel Morfoloji Ölçütleri  

Ölçüt Adı Kaynak 

Ortalama Parsel Alanı Büyüklüğü Whitehand, 1975; Song and Knaap, 2007; Bertaud 
and Malpezzi, 2001 

Parsel Şekli Whitehand and Morton, 2003;  Rode et al., 2014 

Ortalama Parsel Cephe Genişliği Bertaud and Malpezzi, 2001,  Cooper, 2005 

Ortalama Parsel Derinliği Bertaud and Malpezzi, 2001 

Ortalama Ön Bahçe Mesafesi Bertaud and Malpezzi, 2001 

Ortalama Arka Bahçe Mesafesi Bertaud and Malpezzi, 2001 

Parsel Sayısı/ Ha Bertaud and Malpezzi, 2001 

Parsel Alanı/Açık Alan  Levy, 1999 

Parsel Alanı/Yapılaşmış Alan  Levy, 1999 

Parsel Alanı/Sokak Levy, 1999 

Sokak Alanı Büyüklüğü Whitehand and Morton, 2003; Tang and Wang, 2007 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ortalama Sokak Genişliği Rode et al., 2014 

Sokak/Açık Alan  Levy, 1999 

Ortalama Sokak Uzunluğu Whitehand and Morton, 2003 

Ortalama Çıkmaz Sokak Uzunluğu Song and  Knaap, 2007 

Sokak/Yapılaşmış Alan  Levy, 1999 

Sokak/Parsel Alanı Levy, 1999 

Yapılaşmış Alan Büyüklüğü Whitehand and Morton, 2003; Tang and Wang, 2007; 
Steiniger et al., 2008; Bertaud and Malpezzi, 2001; 

Cooper, 2005;  Rode et al., 2014 

Yapılaşmış Alan/Açık Alan  Levy, 1999, Kasanko et al. 2005 

Yapılaşmış Alan/Sokak  Levy, 1999 

Yapılaşmış Alan/Parsel Alanı Levy, 1999 

Açık Alan Büyüklüğü Tang and Wang, 2007 

Açık Alan/Yapılaşmış Alan  Levy, 1999 

Açık Alan/Sokak  Levy, 1999 

Açık Alan/Parsel Alanı Levy, 1999 

Bina Yoğunluğu Tratalos et al. 2007 

Oran 

Ayrık Nizam/Bitişik Nizam 

Tratalos et al. 2007 

Ortalama Kat Yüksekliği Bertaud and Malpezzi, 2001;  Rode et al., 2014 

Yeşil Alan Büyüklüğü Tang and Wang, 2007 

KAKS (kat alanı/parsel alanı) Whitehand, 1975;  Bertaud and Malpezzi, 2001;  
Rode et al., 2014 



	

Şekil 1. İzmir Merkez Kent 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Konak 1.Etap 
(Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) Nazım İmar Planı (Url 2).   

 

İzmir kent merkezinde "Merkezi İş Alanı" içerisinde yer alan üç farklı morfolojik yapıdan 

alınan 1 ha’lık doku örneklerinde, sokak bazında; sokak alanı büyüklüğü, sokak 

genişliği, ortalama sokak uzunluğu, parsel bazında; ortalama parsel büyüklüğü, parsel 

derinliği, yapılaşmış alan bazında; bina yoğunluğu, ortalama kat yüksekliği yanı sıra 

ön cephe genişliği, ön-arka bahçe mesafeleri incelenmiştir. Ayrıca sokakların kapladığı 

alanın açık alana oranı, sokakların kapladığı alanın yapılaşmış alana oranı, sokakların 

kapladığı alanın parsel alanına oranı şeklindeki oranlar her bir morfolojik eleman; 

parsel, açık alan ve yapılaşma alanı için türetilmiştir.  

  



	

Şekil 2. Merkezi İş Alanı içindeki yer alan üç farklı bölge: Kemeraltı-Alsancak-Yeni Kent Merkezi   

 

Tablo 2. Kentsel Morfoloji Ölçüt Değerleri: Kemeraltı-Alsancak-Yeni Kent Merkezi   

Ölçüt Adı Kemeraltı Alsancak Yeni Kent 
Merkezi 

Ortalama Parsel Büyüklüğü 38 m2 446 m2 6289 m2 

Ortalama Parsel Cephe Genişliği 4 m 24 m 75 m  

Ortalama Parsel Derinliği 4,3 m  25 m  110 m  

Ortalama Ön Bahçe Mesafesi 0 2 m  10 m  

Ortalama Arka Bahçe Mesafesi 0 3 m  5 m  

Ortalama Kat Yüksekliği 2 kat 8 kat 45 kat 

Ortalama Sokak Genişliği 4,5 m  15 m 50 m 

Ortalama Sokak Uzunluğu 70 m  65 m  60 m  

Bina Yoğunluğu 155 bina/ha 20 bina/ha 1 bina/ha 

Parsel Sayısı/ Ha 192 parsel/ha 19 parsel/ha 1 parsel/ha 

Sokak Alanı Büyüklüğü 1962 m2 4488 m2 2431 m2 



	

 
 
 
 

 

Ölçüm sonuçları, parsel, bina ve yapı adası büyüklüklerinin eski kent merkezinden yeni 

kent merkezine doğru farklılaştığını sayısal olarak ortaya koymuştur. 1 ha'lık kentsel 

doku örneklerinde, geçmişten günümüze sırası ile Kemeraltı’ndan Alsancak ve Yeni 

Kent Merkezi’ne (Liman art bölgesi) doğru, "ortalama parsel büyüklükleri", "ortalama 

parsel cephe genişlikleri", "ortalama parsel derinliği", "ortalama ön bahçe mesafesi", 

"ortalama arka bahçe mesafesi", "ortalama sokak genişlikleri", "ortalama kat 

yüksekliği", "yapılaşmış alan büyüklüğü" ve "açık alan büyüklüğü" artmıştır. Diğer 

yandan, "birim hektardaki parsel sayısı", "bina yoğunluğu" ve "ortalama sokak 

uzunluğu" azalmıştır. 

Şekil 3. Kemeraltı-Alsancak-Yeni Kent Merkezi Dikey Düzlemde Farklılaşma   

 

Yapılaşmış Alan Büyüklüğü 14280 m2 32257 m2  49336 m2 

Açık Alan Büyüklüğü 1522 m2 1605 m2 4347 m2 



	

Kentin Osmanlı döneminde merkez niteliğinde olan Kemeraltı Çarşısı, günümüzde 

aktif olarak kullanılmaktadır. Şekil 3'de görüldüğü üzere, dikey düzlemde en fazla 4 

katlı yapıların görüldüğü çarşı, yayaların sokakları aktif olarak kullandıkları, taşıtların 

ise sadece yükleme-boşaltma amaçla günün belirli saatlerinde alana girebildikleri bir 

kurgu içindedir. Ticaret sokak üzerinde ön ve arka bahçeleri olmayan, ortalama kat 

yüksekliğinin 2 kat olduğu dükkânlarda işlemektedir. Ortalama parsel derinlikleri ve 

cephe genişliklerinin 4 m olması dolayısıyla, bu üç farklı dokuda birim hektar başına 

düşen parsel sayısı en fazla Kemeraltı Çarşısı’nda görülmektedir. Ortalama sokak 

genişliklerinin 4,5 m olması dolayısıyla yine bu üç dokuda birim hektar içine giren en 

fazla sokak uzunlukları Kemeraltı Çarşısı’nda görülmektedir (Tablo 1). 

Modernist dönem etkisi ile planlanan Alsancak bölgesinde ise, geniş bulvarlar hem 

taşıt hem de yayanın bir arada kurgulandığı geniş vitrinli mağazalar ve kefelerle 

çevrelenmiştir. Ortalama kat yüksekliğinin 8 kat olduğu bölgede, Kemeraltı 

Çarşısı’ndan farklı olarak konut alanları da yer almaktadır (Tablo 1).  

Şekil 1 ve Şekil 2'de yeni kent merkezi olarak planlanan alandan alınan 1 ha'lık doku 

örneğinde,  morfolojik oranların devasa boyutlara ulaştığı görülmektedir. Yeni kent 

merkezinde ortalama kat yüksekliği 45 kat, ortalama sokak genişliği 50 m ve birim 

hektar başına düşen parsel sayısı 1'dir (Tablo 1).  

Tablo 3. Kentsel Morfoloji Ölçüt Değerleri (Levy, 1999): Kemeraltı-Alsancak-Yeni Kent Merkezi   

 

 
 

Ölçüt Adı Kemeraltı Alsancak Yeni Kent 
Merkezi 

 

Parsel Alanı/Açık Alan  5,00 3,21 1,44 Parsel Tipolojisi 

Parsel Alanı/Yapılaşmış Alan  0,53 0,16 0,12 

Parsel Alanı/Sokak 3,87 1,15 2,58 

Sokak /Açık Alan  1,28 2,79 0,55 Sokak Tipolojisi 
Sokak /Yapılaşmış Alan  0,13 0,13 0,04 

Sokak /Parsel Alanı 0,25 0,86 0,38 

Yapılaşmış Alan /Açık Alan  9,38 20,09 11,34 Yapılaşmış 
Alan Tipolojisi Yapılaşmış Alan /Sokak  7,27 7,18 20,29 

Yapılaşmış Alan /Parsel Alanı 1,87 6,24 7,84 

Açık Alan /Yapılaşmış Alan  0,10 0,04 0,08 Açık Alan 
Tipolojisi Açık Alan /Sokak  0,77 0,35 1,78 

Açık Alan /Parsel Alanı 0,19 0,31 0,69 



	

1 ha'lık kentsel doku örneklerinde, geçmişten günümüze sırası ile Kemeraltı’ndan 

Alsancak ve Yeni Kent Merkezi’ne (Liman art bölgesine) doğru, "açık alan 

büyüklüğünün parsel alanına oranı" ve "yapılaşmış alan büyüklüğünün parsel alanına 

oranı" artmıştır. Bunların yanında, "parsel alanının açık alana oranı" ve "parsel alanının 

yapılaşmış alana oranı" azalmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre, ada çözümlemeleri bakımından kent merkezi içerisinde yer 

alan bu üç bölgenin bir önceki dönemin morfolojisi ile “Parsel tipolojileri, Sokak 

tipolojileri, Yapılaşmış alan tipolojileri ve Açık alan tipolojileri“ bağlamında ilişkisi 

bulunmamaktadır (Tablo 3). Levy (1999), çağdaş kentsel bölgelerin morfolojik 

analizinde bu yöntemin yetersiz kalacağını belirtse de "kentsel dil'in" nasıl değiştiğini 

izleme açısından gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Şekil 4. Kemeraltı-Alsancak-Yeni Kent Merkezi Yatay Düzlemde Farklılaşma 

   



	

Değerlendirme 

Yatay (şekil 2) ve düşey (şekil 1) düzlemde morfolojik ölçümlerin sonunda,  geçmişten 

günümüze sırası ile Kemeraltı’ndan Alsancak ve Yeni Kent Merkezi’ne morfoloji 

elemanları olan sokak, parsel ve bina boyutlarının giderek arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Mekân oluşumunda dönemin sosyal, ekonomik, teknolojik gelişimleri paralelinde 

elbette bir farklılaşma yaşanacaktır. Ancak kentler, morfolojik anlamda keskin 

ayrımlarla değil, dönemler arası geçişlerin tasarlandığı kurgusal bir bütünlükte 

biçimlenmelidir.  

İzmir Kent Merkezi gelişiminin, geçmiş dönem pratiklerini bırakarak küresel yapılaşma 

eğilim ve talepleri etkisinde şekillendiği görülmektedir. Kentsel tasarımın başarısı, o 

mekânın canlılığı, tercih edilmesi ile doğru orantılıdır. Osmanlı döneminde biçimlenen 

Kemeraltı Çarşısı bugün halen yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Alsancak bölgesinde 

yer alan geniş bulvarlar ve mağazalar, dönemin özelliklerini yansıtması açısından 

önemlidir. Mevcut kent merkezinde yer alan ve yoğun bir şekilde kullanılan tarihi 

dokunun ve Modernist dönem kent formunun biçimsel özelliklerine, yeni kent merkezi 

dokusunda rastlanılamamıştır. Kentsel morfolojik yapının devamlılığı, yeni yöntemlerle 

eskinin bağdaştırılması kentlerin eklektik bir biçimde büyüyerek morfolojik dilini 

kaybetmemeleri için oldukça önemlidir.  

Bu bağlamda çalışma, hızla büyüyen ve gelişen kentlerin morfolojik analizlerinin 

yapılması, karar alıcılar ve uygulayıcılar için kentlerin bütüncül tasarımlarının 

yapılması bakımından yol gösterici niteliktedir.    
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Özet 

Dilbilim ve felsefe disiplinlerinde sıkça rastlanan bir kavram olan “metafor”; sadece 

söylem ve anlatım arayışında kullanılan bir yöntem olmasının aksine, bir algılama ve 

düşünme biçimidir. Özgün bir yaklaşıma ulaşma sürecinde sıkça başvurulmaktadır. 

“Tasarım” da özgünlüğe en çok ihtiyaç duyulan zihinsel aktivitelerden biridir. Bu 

çalışmanın amacı, tasarım süreçleri bağlamında kentsel mekândaki metafor 

kullanımlarını keşfetmek ve tasarım sürecine perspektif kazandırmaktır. Çok disiplinli 

bir kavram olan metaforun, öncelikle ana kullanım alanlarındaki çerçevesi 

betimlenecek, daha sonra göstergebilimdeki karşılığı irdelenecektir. Kavramın tarihsel 

sürecine bakılacak olup, zaman içindeki değişimi ve tasarım yaklaşımlarına giriş süreci 

tartışılacaktır. Kent mekânında “keşfedilen” farklı düzlemlerdeki metaforik yaklaşımlar, 

yönetsel ve örgütsel teorinin metafor dizisinde aranacaktır. Gareth Morgan’ın (2006) 

Images of Organization adlı çalışmasında işlenen “örgütsel yaşamı imgeler ve 

metaforlar üzerinden kavramak” konusu kentsel tasarımda metafor kullanımına 

uyarlanarak ampirik bir yaklaşım ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Metafor, Bellek, Çevresel Aidiyet, “Yer” Kavramı, Organizasyon 

Teorisi. 

Giriş 

Geometriden sosyolojiye, fizikten istatistiğe birçok branşın içinde yer aldığı bir kavram 

olan ‘kent’, çok sayıda felsefi kavramı ve yaklaşımı içerisinde barındırmaktadır. Bu 

kavramlardan biri de kelime anlamı ‘aktarım’ olan Yunanca kökenli ‘metafor’ dur. 

Metaforik temelli yaklaşımlar, bazen kentin bir parçasında bazen de bütününde kent-

insan ilişkisini sağlayan en önemli etmenlerdendir. 



	

Mekânsal deneyimlerin kentsel yaşantı süresince toplum üzerinde pozitif etkiler 

bırakması, zihindeki imgelerin kalitesi ile doğru orantılıdır. Kullanıcının çevresel 

hoşnutluğu mekânda gördüğü tanıdık biçimlerin sonucudur. Yani geçmişin izleri 

bugünde var olur ve geleceğe aktarılması muhtemeldir. Kent parçacıl değil, tıpkı 

arkeolojik alanlar gibi çok katmanlı olmalıdır. Bilim gibi üzerine koyarak ilerlemelidir. 

Okunabilir mekânsal katmanlar, kentlinin zihnindeki imgeler ile örtüştüğünde “ait olma” 

hissi belirir. Bu his ne kadar çok bireye etki ederse tekillikten toplumsallığa geçiş yapar 

ve “toplumsal hafıza” oluşur. Kentli kent ile ilişkisini bu şekilde kurar. 

Kent ile kentli arasındaki bu ilişkinin tahsis edilmesindeki en büyük pay kentsel tasarım 

uygulamalarına aittir. Bu bağlamda, kentsel tasarım ilkeleri oldukça önem 

kazanmaktadır. Lang’e göre (1987) kentsel tasarımdaki normatif ilkeler iki temel 

kuramsal çerçeveden oluşurlar: 

• Temel bilimlerden kaynaklı kuramsal yapılanma, 

• Sürece ilişkin ilkeler. 

Sürece dair bu ilkeler özgün olduğu zaman güçlü bir kent-insan ilişkisi kurulur. İlişkiyi 

sağlayan, insan zihninde bulunan uzun dönemli hafızada yer etmiş imgelerin metaforik 

altyapıya sahip fikirler ile harekete geçirilmesidir. 

Metafor Kavramı 

Yazılı metinlerde ilk olarak 15. yüzyılda karşılaşılan metafor kelimesi; Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde ‘mecaz’ olarak, Merriam-Webster sözlüğünde ise ‘gerçekte bir nesneyi 

veya fikri belirten bir kelimenin, başka bir söz öbeğine olan benzeşmesini vurgulamak 

için mecaz anlamda kullanılması’ olarak tanımlanmıştır. Kökeni ‘metapherein’ olan bu 

kavram Yunanca’da ‘transfer etmek, taşımak’ anlamlarına gelmektedir (Merriam-

Webster, 2017).  

Kavramsal düzeyde ilk metafor tanımı Aristoteles tarafından yapılmıştır (Yılmaz, 

2007). Aristoteles’e göre metafor (mecaz kelimesi kullanılıyor), farklılıklardaki 

benzerliklerin sezgisel bir soyutlamasıdır. Mathias Ungers ise metafor kavramını şöyle 

açıklamıştır: ‘somutluklar doğuran ve süreçlerin tamamen soyut algılanışı yerine daha 

betimleyici ve açıklayıcı bir karaktere sahip olan güncel olayların figüratif bir ifade 

şekline dönüştürülmesidir’ (Ungers, 2013).  



	

Bu bağlamda metafor bir çağrışımdır; izleri takip eder. İnsan zihnindeki imgelerin 

kavramsallaşmasında ve pekişmesinde etkin rol oynar. Descartes’e göre imge ‘zihnin 

şeylerden ürettiği “tasarım”dır (Karatani, 2014). İnsan zihnindeki tasarıma giden bu 

yolda en tutarlı araçlardan biri de metafordur. Burada bahsedilen sadece edebi ve 

felsefi ürünlerin zihindeki tasarımı değil, aynı zamanda mekân algısıdır. 

Tasarım Yaklaşımı Olarak Metafor 

Tarih boyunca tasarımlara yol gösterdiği gözlemlenen metafor kavramı, 20. yüzyıldan 

itibaren kentsel tasarımda da etkinliğini artırmıştır. Daha önce yapılmış çalışmalarda 

metafor kavramı tekil olarak veya analojiler & semboller ile birlikte ele alınmıştır. Bu 

araştırma kapsamında metafor kavramı, kentsel tasarım kavramı altında bir yaklaşım 

olarak değerlendirilecektir. 

Tasarım süreci; analiz, sentez, ölçülebilir dayanaklar ve hakkında yargıya varılabilen 

olgulardan meydana gelen sınırlı ve ampirik bir yaklaşımdan oluşabileceği gibi 

tasarımın dayandırılacağı ana bir fikir ve sağlam temellere oturan genel bir konsept 

üzerine de kurgulanabilir (Ungers, 2013). Kentsel tasarım bağlamında incelediğimizde, 

farklı ölçeklerden ve disiplinlerden birçok etmenin oldukça kompleks örüntülerle bir 

araya gelme zorunluluğu sebebiyle süreç daha da öngörülebilir olmakta ve 

işlemselleşmektedir. Sürece dair kategorik bir yaklaşım olarak İlhan Tekeli’nin (1993) 

‘Bir kentsel tasarım kuramının geliştirilmesi üzerine düşünceler’ adlı yazısı konuya 

kaynaklık edebilir. Yazıda üç farklı yaklaşım ortaya koymaktadır: 

Şekil 1 Tekeli’nin (1993) kuramsal yaklaşım modelleri 

 



	

İlki, bilimsel kuramlara sık başvurulan ‘rutinleştirici’ tutumdur. Bu yaklaşımda zihinsel 

algılamaya dayalı değerlendirmeler yetersiz kalmaktadır. 

İkincisi ‘kritik edici’ yaklaşımdır. Belli bir bakış açısından hareketle var olanı eleştirerek 

dönüştürür. 

Bir diğeri ise ‘yaratıcı’ yaklaşımdır. Bu yaklaşımda bilinçli olmayan zihnin daha yaratıcı 

olduğu gerçeğinden yola çıkılır. Bir alandaki gizli görsel potansiyeli ortaya çıkararak, 

uzun dönemli hafızada yer etmiş biçimler, sorunlar, bilgiler ve var olan çözümler 

arasında yeni bir ilişki tesis edilir (Tekeli, 1993). Bu tesis esnasında kullanılan en 

önemli araç metafordur. Mekânın zihinde canlandırdıkları, yaratıcı yaklaşımdaki 

kavramsal kurgunun gücüyle orantılıdır. Sağlam temeller üzerine oturan semboller, 

imgeler ve işaretler, kent mekânının kullanıcılarına ‘ait olma’ hissini deneyimlemelerine 

katkıda bulunur. 

Şekil 2 Zihindeki imgelerin ilişkileri üzerine bir soyutlama (URL 1) 

 

Tekeli (1993), kentsel tasarım kriterlerinden birini ‘çağrışımsal algılama yoluyla anlam 

yüklenmiş olmak’ olarak belirlemiştir. Kentsel mekânlarda yer niteliği ve kimlik 



	

kazanmanın yolu semantik çoğulculuğa açık olmaktır (Tekeli, 1993). Bu yolu daha iyi 

açıklamak için semiyoloji (göstergebilim) ve semantik (anlambilim) kavramlarının 

‘anlamlama’ (bir göstergeyi zihinde oluşturmak) ile ilişkisine bakarak okumak gerekir. 

Guiraud (1994) gösterge ve anlamlama ilişkisini şöyle tarif eder: Gösterge bir uyarıcıdır 

-yani duyusal bir töz (düşünsel doğru) dür-. Uyandırdığı belleksel imge kafamızda 

başka bir uyarıcının imgesine bağlanır. Göstergenin işlevi, bir iletişim doğrultusunda 

bu ikinci imgeyi canlandırmaktır. 

Tarih boyunca, kent mekânını tasarlayanlar da insanların zihinlerinde ikinci imgeyi 

canlandırmak için mekânsal biçimlenmeye kaynak olarak metaforik yaklaşımları 

benimsemişlerdir. 

Kent Mekânında Metafor İzleri 

Tarihte bu yaklaşımı sergileyen ilk kaynak Vitruvius’dur. ‘Mimarlık Üzerine On Kitap’ 

adlı eserinde bir binanın ölçeğini ve orantısını bedenin parçalarının oranından 

çıkarmak gerektiğini belirtmiştir (Vitruvius, 2005). Ana sistem, çembere oturtulmuş 

karenin içine daha küçük karelerden oluşan bir ızgara çizilebilmesi ve böylece bedenin 

parçalarının genel geometrik sistem içinde tanımlanabilmesidir. Bu dönemde Roma 

İmparatorluğu tasarımcıları bütün Roma şehirlerini bu sisteme göre planlamış, 

parseller etrafında sokaklardan oluşan bir dama tahtası yaratmışlardır. Bu tasarım 

‘Roma ızgara planı’ olarak bilinmektedir. Sennett (2008) ‘Ten ve Taş’ kitabında Roma 

kentlerinin kuruluş sürecini şöyle anlatır:  

Şekil 3 Umbilicus’u belirlemek için kullanılan hesap yöntemi (URL 2) 

 



	

Romalılar her şehrin bir göbek bağı (umbilicus) olduğuna inanıyorlardı. Göbek bağının 

tam noktasını bulabilmek için güneşin izlediği yol ve yıldızların izdüşümleri üzerinden 

hesaplamalar yaparlardı. Buldukları noktayı şehrin merkezi olarak tanımlayıp, 

pomerium denen kutsal bir iz açarak şehrin sınırlarını kesinleştiriyorlardı. Daha sonra 

'umbilicus'da kesişen dik açıya sahip iki sokak çiziyorlar, oluşan dört bölgeyi de dörde 

bölerek şehrin 16 kesimini oluşturuyorlardı. 

Şekil 4 Atardamar ve Toplardamarlar (URL3)    

 

Şekil 5 Paris Ulaşım Şeması 1600'ler (URL 4) 

 

Bu süreç baştan sona bir kentin sıfırdan kurulumunda insan bedeninin metaforik bir 

altlık olarak kullanılmasıdır. İnsan bedeni her zaman tasarımcıların ilgisini çekmiştir. 

Kentsel gelişmenin gidişatı içerisinde, bir binanın ya da bütün bir şehrin nasıl 



	

görünmesi gerektiğini tanımlamak için, şekil değiştirmiş bir formda da olsa başat 

"beden" imgeleri sık sık kullanılmıştır (Sennett, 2008). Bu kullanımlardan birine de 18. 

yüzyıldaki ulaşım kurgusunda rastlanabilir.  Aydınlanma dönemi plancıları, ‘Barok 

dönemin belirli bir nesneye ulaşmaya yönelik tören devinimlerini’ bir kenara bırakarak, 

William Harvey’in yazdığı ‘De Motu Cordis’ adlı eserinden ilham aldılar. Anıtsal bir 

hedefe doğru ilerlemeyi vurgulamak yerine, aydınlanma plancıları, yolculuğun 

kendisini vurgulamayı seçti (Sennett, 2008). Caddelerin ve sokakların kent mekânının 

en önemli parçası olduğunu anlatmak için bir tıp eseri olan ‘De Motu Cordis’ de 

anlatılan vücuttaki dolaşımın kavranış biçimini örnek almışlardır. Trafik sistemleri için 

bedendeki kan dolaşımı prensibinden yola çıkan tasarımcılar, kentin ana aksları için 

‘atardamar/arter’ ve ‘toplardamar’ tanımlarını kullandı. Bazı şehirciler de ‘tek yönlü yol’ 

fikrine dayanak olarak damar imgelerini seçtiler.  

Sadece insan bedeni değil, hayvanların yaşam biçimleri, ürettikleri de tasarım 

fikirleriyle ilişki içerisinde olmuştur. Verilebilecek en büyük örnek; arılar ve onların 

(kendilerinin yaptığı) evleridir. ‘Arı kovanı’ tıkıştırmayı, köklerinden koparmayı ve 

kişiliksiz bir yaşamı çağrıştırır.  

Şekil 6 Kentsel “tıkıştırma” ve böceklerdeki komün hayat biçimi (URL 5,6) 

 



	

Tüm bu çağrışımlara kentlerin çılgın koşuşturması, karmaşası eklendiğinde, Antonio 

Ramirez’e göre karınca yuvasına benzer bir görüntü çıkar. Hatta Lewis Mumford 

(1961) kentlerin gelişim sürecini anlattığı ‘Tarih Boyunca Kent’ adlı eserinde şu soruyu 

sormuştur: Kent ileride yok mu olacak, yoksa dünya tamamen devasa bir arı kovanına 

mı dönüşecek? Kent mekânı – arı kovanı ilişkisinin en yoğun okunabileceği fikirler Le 

Corbusier’e aittir. Le Corbusier konuyla ilgili; ‘bir kent, insanoğlunun doğa üzerinde 

kendini hissettirmesidir. İnsanın doğaya karşı yaptığı bir eylemdir; hem korumayı hem 

de çalışmayı gerektirir. Bir yaratıdır’ demiştir. Le Corbusier’in ilk kentsel taslakları, çok 

geniş alana yayılmış dik açılı ağ dokuların ortasında, bol yeşil alanı olan konutlardan 

oluşan büyük gökdelenlerden meydana gelir. Ana fikir bir petek bloğunun parçasını 

oluştururmuşçasına her bir yanına kendinden daha küçük altıgen bölümler eklenen 

merkezde büyük bir altıgen tabandır (Ramirez, 2007). 

Hem Antik Roma’daki kent kuruluş süreçleri ve 18. yüzyıl şehircileri hem de modernist 

dönemin en ikonik mimar/şehircisi Le Corbusier, insan ve doğanın temel fiziksel 

ögelerini rehber edinmişler; tasarımlarının çıkış noktası olarak kabul etmişlerdir. 20. 

yüzyıldan itibaren ise mekân biçimlenmeleri daha çok soyut kavramlara kaymıştır. 

Duyusal ve anlam temelli çalışmalar mekânsal kurgulara kaynaklık etmiştir.  

Şekil 7 Le Corbusier’nin Paris için önerdiği 1925 tarihli fikir: Plan Voisin (URL 7) 

 

9 Kasım 1989 tarihinde yıkılan ‘politik baskının küresel ölçekteki en önemli 

sembollerinden’ biri olan Berlin Duvarı, ilerleyen yıllarda bu çalışmalara sıklıkla konu 



	

olmuştur. Bağlamdan kopuk kalıntılar ve birkaç heykel dışında kentte hiçbir izi 

kalmayan Duvar’ın, yıkımdan yıllar sonra kent ve kent hayatına etkileri tekrar tartışma 

konusu olmuştur. Yeni kuşakların ve turistlerin bu etkiyi kent makroformu ölçeğinde 

hissedebilmeleri ve deneyimleyebilmeleri için kentin yaya ve araç yollarında küp taşlar 

ile oluşturulan ‘hat’ ile Duvar’ın izinin takip edilebilmesi amaçlanmıştır. Fiziksel olarak 

sürülebilen bu iz sayesinde insanlar dönemin kent hayatına dair ipuçları 

yakalayabilmektedir. Kenti nasıl böldüğünden, hayatları nasıl parçaladığına kadar 

hissedilen tüm duyguların ardında, zihindeki imgelerin mekân biçimlenmesindeki 

‘ayrışma’ metaforu tarafından harekete geçirilmesi etkilidir. Bu imgeler, gün boyu 

kentlinin ‘Duvar’ın izi’ ile etkileşimde olması sebebiyle canlılığını koruyacak ve gelecek 

nesillere aktarılarak toplumsal hafızaya çok önemli katkılar yapacaktır. 

Şekil 8 Berlin Duvarı ve İzleri (URL 8, Dutoğlu Arşivi) 

 

Yönetim ve Örgüt Teorisi – Kent İlişkisi 

Çalışmanın bu bölümünde, tasarımdan biraz uzaklaşıp iş yaşamında ve gündelik 

hayatta karşılaştığımız örgütlenme biçimlerinin kuramsal altyapısı incelenecek olup 

“kent” kavramına getirebileceği yeni ufuklar tartışılacaktır. 

Türk Dil Kurumu örgüt kavramını“ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya 

gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu teşkilat” olarak tanımlamıştır. 



	

Aslında sadece bu tanım bile örgüt ve kentin birbirlerine çok da uzak kavramlar 

olmadığını göstermektedir. Kent de “özelleşmiş ve odaklanmış bir takım insan 

gruplarının karmaşık ilişkilerinin üst düzey birlikteliği” değil midir?  

Şekil 9 Bir Örgütler Bütünü Olarak Kent 

 

Yöneticiler, örgütü yönetme sürecinde zihinlerinde belli bazı varsayımlar ve imgelere 

dayanan beklentilere sahip oldukları gibi (Morgan, 2006) kent mekânının gelişim ve 

değişiminde rol oynayan aktörlerde hep bir beklentiye sahiptirler. Metaforlar buna hem 

sebep hem sonuçtur. Yani bir metafor örgüt hakkındaki varsayımlarımıza yön verirken, 

örgüt hakkında kafamızda taşıdığımız bir imge yahut varsayım da örgütü anlamaya 

yönelik bir metafor oluşturmamıza ön ayak olabilir (Mullins, 2005,aktaran Ertem,2017). 

Bu bağlamda bir metafor kent hakkındaki varsayımlarımıza da yön verir ve aynı 

zamanda kent hakkında kullanıcının uzun dönemli hafızasında bulunan tüm imgeler 

kenti anlamlandırmaya ve çözümlemeye doğrudan katkı sunar. 

Organizasyon Teorisi Bağlamında Metafor 

Kent ile örgüt arasında bulunan bu yakın ilişki, bu metnin ana kavramı olan metafor ile 

de kurulabilmektedir. Morgan’ın ilk kez 1986 yılında kaleme aldığı, “Yönetim ve Örgüt 

Teorilerinde Metafor” adıyla Türkçeye de çevirilmiş olan “Images of Organizaton” 

kitabında sekiz örgütsel metafordan bahsetmektedir. Morgan (2006), ortaya koyduğu 



	

sekiz örgütsel metaforla, örgütsel hayatın karmaşık doğasını anlamaya ve örgütsel 

fenomenin eleştirel değerlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Metaforun dildeki 

süslemelerden ibaret olmadığını iddia eden Morgan, bilimsel düşüncenin temel öğesi 

olduğunu belirtmektedir. 

Bu bölümde kent mekânında “keşfedilen” farklı düzlemlerdeki metaforik yaklaşımlar, 

yönetsel ve örgütsel teorinin metafor dizisinde aranacak ve örgütsel yaşam teorisinin 

kent kavramı ile kentsel mekâna verebileceği girdiler tartışılacaktır. 

Makine Metaforu 

Morgan’ın (2006) sekiz örgütsel metaforundan ilki makine metaforudur. Bir 

organizasyondan “makine” olarak söz ediliyorsa, “makine” gibi kusursuz, rutinleşmiş, 

verimli ve güvenilir işlemesi beklenir. Bu doğrultuda günümüz mega kentlerinin 

“makinenin” bu özelliklerini taşımaya eğilimli olduğu ve iktisadi parametrelerin kent 

mekânını bu yönde evirmeye çalıştığı söylenebilir. Makine metaforu bağlamında 

kentler üç ana eylem üzerinden okunur: Planla, organize et, kontrol et (Nientied, 2016). 

Bu eylemler, güncel kentsel tasarım uygulamalarında genellikle göz ardı edilmemekte 

ve yerel yönetimler vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. Fakat makineleşmenin tek 

tipleşmeyi beraberinde getirerek özgünlüğü yok ettiği gerçeği de unutulmamalıdır. Bu 

çalışmanın içerisinde de yer edinmiş olan Le Corbusier’e ait Plan Voisin (Şekil 7), 

makine metaforu için doğru bir örnek olacaktır. 

Organizma Metaforu 

Bu metafor türündeki temel nokta organizasyonun çevreye uyum sağlayarak 

devamlılık sağlamasıdır. Bir organizma gibi hareket edebilen örgütler her koşulda 

varlığını sürdürmeyi “öğrenecek” tir (Ertem, 2017). Sistematik genişlemelerden çok bir 

“virüs” kararlılığıyla yayılması, yayılırken de bir yandan eski dokularını dönüştürmesi, 

sürdürülebilirlik kaygıları eşliğinde tıpkı örgütler gibi kentleri de varlığını sürdürmeyi 

öğrenmeye teşvik edecektir. Tam bu noktada, devamlılık kavramından sadece yapısal 

bir süreklilik anlaşılmamalıdır. Kent oldukça güçlü ve geniş bir hafızaya sahiptir. Bu 

yüzden fiziksel devamlılığıyla beraber hafızasını ve onun hayat bulduğu mekânlarını 

da geleceğe taşımalıdır. Fiziksel devamlılık bağlamında, çalışmanın içerisinde 

örneklenen ulaşım sistemi / damarlar ilişkisi (Şekil 4,5) kentin ne kadar yaşayan nefes 



	

alan bir kavram olduğunu vurgulamaktadır. Kent hafızası ise Roma kent merkezinde 

(Şekil 3) varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 

Politik Sistem Metaforu 

Tüm sosyo-ekonomik düzeni oluşturmak ve manipüle etmek üzerine kurulan politik 

sistemler, örgütsel yaşamın tam içinde yer almaktadır. Organizasyonlar, otorite, güç, 

ast-üst ilişkisi, çatışan çıkarlar gibi kavram ve olgularla doğrudan ilgilidir (Ertem, 2017). 

Politik sistemlerin en yoğun görüldüğü alanlardan biri de hiç şüphesiz kent 

mekânlarıdır. İnsanlık tarihinin ilk kentleşme denemelerinden itibaren kentsel mekânın 

biçimlenmesinde siyasal dinamiklerin ve otoriteyi elinde bulunduran liderlerin etkileri 

hissedilmiştir. İnsan davranışlarını ve psikolojisini yönlendirmenin en önemli 

yollarından biri kentsel mekânı kontrol etmektir. Napolyon’un Venedik işgali sırasındaki 

San Marco Meydanı’na yaptığı biçimsel müdahaleler de Mussolini’yeait II. Dünya 

Savaşı sırasında Campidoglio Meydanı’ndaki düzenlemeler de Morgan’ın (2006) 

politik sistem metaforunun “bir düzen oluşturmak” özelliği altında kendisine yer bulur. 

Kent makroformunu doğrudan etkileyen Berlin Duvarı (Şekil 8) ise, 20. yüzyılın en 

somut kent müdahalelerinden biridir. Fiziksel ayrışma ile beraber fikirler, hayatlar, 

dinler, ırklar da ayrılmıştır. Yıkılışından yıllar sonra ortaya çıkan “iz” projesi, politik 

sisteme metaforik bir eleştiri getirmektedir. 

Değerlendirme 

Kent bir imgeler bütünüdür. İnsan beyni de kenti içinde barındırdığı imgeler üzerinden 

okur ve anlamlandırır. Bireysel olarak yapılan bu okumalar birleşerek kişinin kent 

algısını oluşturur. Bir kente veya mekâna ait algı, bireysellikten toplumsallığa 

eriştiğinde “hafıza mekânları” ortaya çıkar. Bilimsel düşüncenin temel öğelerinden biri 

olan metafor kavramı bu erişimin anahtarıdır. Dilbilim kapsamında değerlendirilen bir 

kavram olsa da metafor öğrenme sürecinin katalizörüdür. Kent içinde de sürekli bir 

öğrenme halinde olan insan beyni, oldukça karmaşık ve çok katmanlı kent mekânını 

kavrarken tasarımın sunduğu metaforik altyapıdan faydalanır. Bu altyapı da Tekeli’nin 

(1993) bahsettiği “yaratıcı” yaklaşım sayesinde ortaya çıkar. Metnin içinde bulunan tüm 

mekânsal kurgu örnekleri ölçülebilir dayanaklardan bağımsız, insan bedeninden 

arıların yaşam biçimlerine uzanan çok çeşitli verilerin yorumlanmasıdır. Toplumsal 



	

hafızanın yeniden hayat bulması adına ortaya konmuş bir “Duvar izi” fikrinde de 

semantik çoğulculuk örneklenmiştir.  

Farklı fikirlerin özgürlüğünü ve eşitliğini savunan çoğulculuk doktrini, kentsel açık 

mekânların kamusallığına da vurgu yapmaktadır. İdeolojik özgürlüğün en önemli 

enstrümanları örgütler ve organizasyonlardır. Morgan’nın (2006) ortaya koyduğu sekiz 

örgütsel metaforun üç tanesi bu çalışma kapsamında incelenerek kent bağlamında 

farklı bir perspektiften ele alınmıştır. Bu incelemenin sebebi örgüt ve kentin birbirlerine 

hiç uzak olmayan kavramlar olmasıdır. Çok çeşitli sınıf ve karaktere sahip binlerce 

insan bir araya gelerek örgütleri ve aynı zamanda kentleri oluşturur. Bu yüzden, 

aralarındaki algı süreçleri de benzer olmalıdır. Dolayısıyla “örgütsel metaforlar” kent 

kavramının içinde izi sürülen metaforlara yeni bir bakış açısı getirebilir. 
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ÖZET 

Kamusal mekanlar, kullanıcıların bir araya geldiği, bireysel ya da sosyal aktivitelerle 

toplumsal bilincin oluştuğu, kamusal belleğin ve kent kimliğinin ortaya çıktığı önemli 

kentsel alanlardır. Ancak ekonomik ve toplumsal değişimler sonucu kamusal 

mekanların sayıları ve mekânsal nitelikleri özellikle kentsel gelişme alanlarında gün 

geçtikçe azalmaktadır. Alternatif olarak kamusal mekanların üretimi ve yönetimi için 

uygulanan yöntemlerden biri de POPS (Privately Owned Public Spaces), yani özel 

mülkiyetli kamusal mekanlardır. POPS alanları mülkiyeti özel sektöre ait olan bakım ve 

yönetimi yine özel sektör tarafından sağlanan kamusal mekanlar üretilmesi, 

karşılığında özel sektöre inşaat imtiyazlarının tanındığı üretim yöntemidir. Kentte 

kamusal mekan üretiminin sayı ve niteliklerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışma 

kapsamında POPS uygulaması incelenmiş ve uygulamaya ilişkin avantaj ve 

dezavantaj ve eleştiriler ortaya konmuştur. Çalışmada kamusal mekanın üretiminde 

alternatif bir yöntem olan POPS uygulaması, Büyükdere Caddesi üzerindeki mevcut 

ve potansiyel alanlar üzerinden analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kamusal Mekan, Kamusallık, Mülkiyet, Arazi Geliştirme, POPS. 

GİRİŞ 

Kamusal mekanlar, fiziksel ve kullanım özellikleri açısından; farklı form ve 

fonksiyonlarda ortaya çıkmış, yapılar arasında kalan, yürünebilir, kentsel boşluklardır. 

Kamusal mekanlar ayrıca toplumsal açıdan; bireylerin gündelik aktiviteleri arasında 

toplumla bir araya geldiği, sosyalleştiği, toplumsal ilişkilerin ve ortak bilincin güçlendiği, 

kente özgü niteliklerin ortaya çıktığı yerlerdir (Erdönmez & Akı, 2005).  



	

Tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde, kamusal mekanların; kendiliğinden oluşan, 

kamusal kullanım kurallarına uyan tüm kullanıcılara açık alanlar olduğu görülmektedir. 

Kamusal mekan mülkiyet açısından incelendiğinde ise, öncelikli olarak devlet 

mülkiyetinin akla geldiği bilinmektedir. Ancak kentsel dinamiklerin sürekli değişimi ile 

birlikte özellikle sanayi devrimi sonrası kent merkezleri ile birlikte kamusal mekanlar da 

değişime uğramıştır. Terkedilen kamusal mekanlar ve kamusal yaşamın kapalı 

duvarlar ardına taşınması ile birlikte kamusal mekana bakış açısı pek çok disiplinde 

değişime uğramıştır.  

Kamusal mekanın yeniden tanımlanması ile ortaya çıkan çağdaş yaklaşımlarla birlikte,  

“toplumsal olma” ve “kamusallık değeri” önem kazanmıştır. Bu noktada kamusal 

mekanların mülki parametrelerle bağının zayıflamaya başladığı görülmektedir.  

Diğer taraftan, kamusal mekanlara ekonomik perspektifte bakıldığında; gelişen 

kentlerde artan arazi fiyatları ve bakım maliyetleri kamusal mekanları olumsuz yönde 

etkilemiştir (Gürün, 2005). Finansal yetersizlikler sonucunda; kamusal mekanın fiziksel 

donatılarında ve bakım sürecinde bozulmalar ortaya çıkması, bu durumda kamusal 

mekanların işlevini yitirmesi ve terkedilmiş alanlar haline dönüşmesi süreci, çalışmanın 

çözüm aradığı araştırma sorularından biridir. 

Sözü edilen süreçlerdeki bozulmalara çözüm olarak ortaya konmuş, kamusal mekan 

temini ve idaresinde devlet dışında, kuruluş veya kişiler ile işbirliği temeline dayanan 

uygulamalar 1960’lı yıllarda ortaya çıkmakla birlikte, tüm dünyada uygulamaların 

sayısı her geçen gün artmaktadır.  

POPS yani, özel mülkiyetlere ait kamusal mekanlar; arazi fiyatlarının yüksek olduğu 

kent merkezlerinde, özel sektör iş birliğiyle, sınırlı kamu kaynaklarına rağmen, kamusal 

mekan üretilmesi prensibi ile ortaya çıkmış olan bir imar uygulamasıdır (Schmidt ve 

diğ. 2011). Temel olarak yatırımcıların; mülkiyetleri dâhilinde bulunan ve belirlenen 

büyüklükteki alanları kamu kullanımı için ayırması, bakım ve yönetimini üstlenmesi, 

karşılığında da ilave inşaat haklarından faydalanması üzerine kurulmuş, kamusal 

mekan üretme ve yönetme sistemidir (Schmidt ve diğ. 2011).  POPS alanları kent 

meydanları, avlular, yürüyüş yolları ve parklar gibi pek çok farklı formda olmakla 

beraber, yönetimi mülk sahibi tarafından yapıldığı için, uygulama açısından; devlete ait 

kamusal mekanlardan farklılık göstermektedir.  



	

Günümüzde POPS; başta New York, Hong Kong ve Toronto gibi büyük kentlerde, 

kamusal mekan üretimi konusunda uygulanan bir yöntemdir. Yalnızca Manhattan’da 

530 POPS bulunmaktadır. Bu alanların toplam yüzölçümü (yaklaşık 34 hektar); Central 

Park’ın %10u, diğer bir deyişle Maçka Parkı’nın üç katı büyüklüğündedir (Schmidt ve 

diğ. 2011).   

Diğer taraftan, mülk sahiplerinin uygulama ve yönetim kararları sonucu, uygulanan 

yasaklarla kamusal mekan kullanıcılarının tek tipleşmesi, gerçekleşen aktivitelerin aşırı 

kurgulanmış olması sebebiyle kamusal yaşamın kendiliğindenliğini kaybetmesi, 

tekdüze mekan tasarımları ile yer hissi ile birlikte toplumsal ruhun ve belleğin yok 

olması gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mekanın kamusallığına zarar veren, 

istenmeyen uygulamaların önüne geçmek amacıyla koruyucu tedbirler, devlet ya da 

kullanıcı dernekleri gibi örgütlenmeler tarafından geliştirilmeye devam etmektedir.   

Bazı çelişkileri içinde barındırmakla birlikte, kamusal mekanların sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için; kamu ve özel sektör ilişkisinin güçlendirilmesi, kentlerin geleceği için 

kaçınılmaz bir gereklilik halini almaktadır. Bu amaçla POPS uygulaması, beraberinde 

getirdiği avantaj ve problemler açısından ders çıkarılabilecek, önemli imar 

uygulamalarından biridir. Çalışmanın amacı, yurt dışında halen yaygınlaşmakta olan 

POPS uygulamasının geçmişi, günümüzde geldiği nokta, eleştiriler ve çözüm 

arayışlarının ortaya konması ile birlikte ülkemizde kamusal mekan üretiminde POPS 

uygulamasının potansiyellerinin değerlendirilmesidir.  

Çalışma kapsamı öncelikle, ”Kentsel Tasarımda Yerel Yönetim Yaklaşımları ve Yeni 

Uygulamalar” çerçevesinde, kamusal mekan geliştirmesinde bir yöntem olarak “POPS” 

(Privately Owned Public Space) kullanımına zemin oluşturan, yasal çerçevenin ve 

uygulamaların incelenmesini içermektedir. Ülkemizdeki potansiyeller ise İstanbul’un 

önemli kentsel gelişme akslarından Büyükdere Caddesi üzerinde yapılan kamusal 

mekan ve kamusallık incelemeleri ile ortaya konacaktır.  

KAMUSAL MEKANIN KAVRAMSAL DEĞİŞİMİ 

Kamusal mekan kavramı, çağlardan beri kentlerde meydana gelen fiziksel ve 

toplumsal değişikliklere göre değişime uğramış ve yeniden tanımlanmıştır. Kamusal 

alanlar, toplumsal ilişkilerin ve ortak bilincin güçlendiği alanlardır. Ancak değişen 



	

kentler ve gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte kamusal alan ifadesi soyutlaşmakta, 

mekânsal karşılığı ise değişime uğramaktadır.  

Kamusal mekanın uğradığı değişim söz konusu olduğunda sanayi devrimi önemli bir 

dönüm noktasıdır. Sanayi devrimi ile birlikte kent merkezine yerleşen imalat fonksiyonu 

ve barınma ihtiyacının kent merkezi dışında kalan uydu kentlere taşınması kent 

kurgusunun bütünüyle değişimine zemin hazırlamıştır. Geçmişte çalışma, barınma ve 

ticaret alanları kent merkezinde yer alırken, sanayi devrimi ile birlikte kentler farklı 

aktivite alanlarına bölünmüştür. Sonuç olarak tek merkezli olan kentler, aktivitelerin 

birbirinden ayrıldığı çok merkezli bir yapı haline gelmiştir (Arslan, 2009). İmalat 

fonksiyonunun konumlandığı kent merkezleri, sokaklarda taşıt trafiğinin hakim olduğu, 

sıhhi olmayan, yalnızca çalışma saatleri içerisinde aktif, diğer zamanlarda ıssız ve 

güvensiz mekanlar haline gelmiştir (Birol, 2005).   

Kent merkezinde kamusal mekan ve kullanımının azalmasına paralel olarak, uydu 

kentlerde ortaya çıkan kamusal mekan ihtiyacı beraberinde yeni çözümler getirmiştir. 

Birbirinden kopan ticari ve sosyal aktivitelerin kapalı ve fiziksel olarak korunaklı 

alanlarda yeniden bir arada gerçekleştirilmesi fikri ile ilk alışveriş merkezi 

tasarlanmıştır. Kamusal mekanın özel mülkiyet üzerinde var olduğu ilk örnek alışveriş 

merkezleridir. Gruen’e göre kentlerde insanların, trafik, sıkıcı çalışma ortamları, 

soyutlanmış konut alanları gibi yerlerden uzaklaşarak kentlerde sağlıklı toplumsal 

yaşamın kurulabilmesi için yeni bir sosyal mekân anlayışının oluşturulması 

gerekmektedir. Gruen’in tasarısına göre alışveriş merkezleri antik dönem agorasının 

ya da ortaçağ Pazar alanının işlevlerini günümüze taşıyacaktır (Gruen & Smith, 1960).  

Kamusal mekanların kent içindeki değişimine paralel olarak kamusal mekana 

kavramsal bakış açısı pek çok farklı disiplinde büyük değişime uğramıştır. Şehircilik 

perspektifinde kamusal mekan kavramı, sanayi öncesi dönemi kapsayan geleneksel 

yaklaşımlar ve sanayi devrimi sonrasını kapsayan çağdaş yaklaşımlar olmak üzere iki 

ana başlıkta incelenmiştir. 

Geleneksel görüşe göre kamusal mekanlar bireylerin gündelik aktivitelerini 

gerçekleştirdiği ve sosyalleştiği kentsel açık alanlardır. Kamusal mekanların aynı 

zamanda kendiliğinden meydana gelen, kamusal kullanım kurallarına uyan tüm 

kullanıcılara açık alanlar olduğu görülmektedir. Kamusal mekan ve özel mekan ayrımı 

mülkiyet üzerinden yapılmaktadır. Kamusal mekan dendiğinde devlet mülkiyetine ait 

alanlar akla gelmektedir.  Kamusal mekana ilişkin sınıflandırmalar bu dönemde 



	

mekanın fiziksel özellikleri üzerinden yapılmaktadır. Çağdaş görüşe göre ise; kamusal 

mekanın tanımına fiziksel özelliklerin yanında toplumsal olma, toplumsal çıkarlar ve 

kamusallık kavramları eklenmiştir. 

Bu noktada önem kazanan kentsel ilişkiler çerçevesinde, kamusal mekanın 

değerlendirilmesinde tüm kent mekanları etki sahibi hale gelmiştir. Güncel yaklaşımlar 

kapsamında Carmona’nın çalışmalarında, kentsel mekan sınıflandırılırken, geleneksel 

yani mülki parametrenin yanına, işlev, kamusallık ve kullanıcı algısı parametreleri 

eklenmiş ve kentsel ilişkilerin ortaya konmasında geleneksel yaklaşımlara göre daha 

geniş kapsamlı bir sınıflandırma ortaya konmuştur (Carmona, 2010). Carmona kentsel 

mekanı geliştirilmiş parametreleri ile açıklarken dört grupta inceler: Mülkiyeti devlete 

ait olan kamusal mekanların oluşturduğu “pozitif mekanlar”; parklar, sokaklar, 

meydanlar, mezarlıklar gibi kamunun erişimine açık tüm alanları kapsamaktadır. 

Mülkiyeti devlete ait olmasına rağmen kamusal kullanıma olanak vermeyen taşıt yolları 

ve servis alanları “negatif mekanlar”ı oluşturmaktadır. “Muğlak mekanlar” ise, 

kamusallık potansiyeli taşıyan ancak uygulama stratejilerine göre kamusal hayatın 

gerçekleşeceği alanlardır. Muğlak mekanlar kapsamında mülkiyet bir sınıflandırma 

aracı olmaktan çıkar. Bu alanlar devlete ait ya da özel mülkiyetli alanlar olabilmektedir. 

“Özel mekanlar” ise özel mülkiyette bulunan kamu kullanımına tamamen kapalı alanları 

ifade etmektedir (Carmona, 2010).  

Kamusal mekanın toplumsal ve mekânsal değişimi ve sonuçları incelenecek olursa; 

kamusal mekanlar ele alındığında tarihsel süreçte öncelikli olarak devlet mülkiyetinin 

akla geldiği bilinmektedir. Ancak çağdaş yaklaşımlar ve mekânsal değişimlerle birlikte, 

kamusal mekan tanımındaki mülki parametre zayıflamakla birlikte toplumsal çıkarlar 

ve kamusallık parametrelerinin ilave edildiği bir çerçevede ölçülür hale gelmiştir. Bu 

noktada kamu ve ya özel mülkiyetteki kamusal mekanlar, bütünüyle olmasa da kabul 

görmektedir. Devlet tarafından yönetilen ve işletilen kamusal mekanlarda maddi 

yetersizliklerin baş göstermesi ve kullanıcıların köhnemekte olan mekanları terk etmesi 

ile birlikte, özel yönetime tabi, fiziksel olarak daha elverişli kullanım olanaklarının 

sunulduğu mekanların sayısı artmaktadır. Diğer yandan yönetim ve işletmede söz 

sahibi olan özel sektör mekanın, kimler tarafından ve hangi aktiviteler için 

kullanılacağını belirleyen otorite haline gelmekte ve özgürlükleri kısıtlamaktadır.  

Sonuç olarak günümüzde kamusal mekanlara yöneltilen eleştirilerin bir bölümü özel 

mülkiyete ait olmaktan kaynaklanmakla birlikte, devlet mülkiyetine ait mekanlarda da 



	

temelde finansal yetersizliklerden kaynaklanan problemler ortaya çıkmaktadır. Bundan 

dolayı kalıcı bir çözüm üretmek adına kamu ve özel sektörün güçlü yanlarını ortaya 

koyarak temellendirilen iş birliği, kamusal mekanın iyileştirilmesinde önemli bir 

potansiyel oluşturmaktadır. Potansiyellerin irdelenmesi adına çalışma kapsamında 

temelleri ABD’de atılan POPS uygulaması incelenmiştir.  

ÖZEL MÜLKİYETLİ KAMUSAL MEKANLAR (POPS) 

POPS yani, özel mülkiyete ait kamusal mekanlar, temel olarak yatırımcıların 

mülkiyetleri üzere üzerinde kamu kullanımı için alan ayırması ve yönetimini üstlenmesi 

karşılığında ilave inşaat haklarından faydalandığı imar uygulamasıdır. POPS arazi 

fiyatlarının yüksek olduğu kent merkezlerinde, özel sektör iş birliği ile sınırlı kamu 

kaynaklarına rağmen kamusal mekan üretilmesi prensibi ile ortaya çıkmıştır (Schmidt 

ve diğ. 2011).  

POPS’lar teker teker ele alındığında küçük kentsel alanlar olarak tanımlanmasının 

yanında, uygulandıkları kentlerde bir araya geldiklerinde geniş kamusal mekan 

çözümleri sağlamaktadır. Örneğin Manhattan’da 530 POPS bulunmaktadır (Şekil 1) ve 

toplam yüzölçümü yaklaşık 340.000m2’dir. Kamu-özel işbirliği yeniden gelişen kent 

dokusunda önemli büyüklükte kamusal mekan sağlamaktadır (Schmidt ve diğ. 2011). 

Şekil 1: Manhattan’da yer alan POPS alanları (URL-1) 

 



	

ABD’nin yanı sıra, POPS üretimine imkan veren imar uygulamaları dünyada diğer 

büyük kentlerde de kentsel gelişme alanlarında zaman içinde uygulanmaya 

başlamıştır. Hong Kong’ta POPS 1980’li yıllardan beri uygulanmaktadır. Hong 

Kong’taki POPS alanlarının %70’i 50m2’den küçüktür olmakla birlikte 2009 verilerine 

göre toplam 270.000m2 alanda 374 POPS bulunmaktadır.(Ho, 2010). Toronto’da ise 

2014 verilerine göre toplam yüzölçümü 92.000m2’yi bulan 85 POPS bulunmakta ve 14 

POPS’un yapımı planlanmaktadır (URL-2).  

POPS Uygulamasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

1961 İmar Kanunu ile özel mülkiyetli kamusal mekan ortaya çıkmasında temel işleyişi, 

yatırımcıların kamu kullanımına açık alanlar ayırması karşılığında ilave inşaat 

haklarından faydalanmasıdır. İmar teşviklerinin o gün için en çok dikkat çeken özelliği 

kamusal mekan üretiminde kamu-özel sektör ortaklığının kurulmasına olanak 

sağlamasıdır. İmar kanunundaki değişimin ardından, direkt sokak ile ilişkili, tüm parseli 

kaplayan yapılar yerine kamusal açık alan ile ilişkili ofis ve konut blokları ortaya 

çıkmıştır.  

New York’ta 1960’lı yıllara kadar mevcut olan imar uygulamalarında yapı kitleleri tüm 

parseli kapsamakta ve yükseklik arttıkça taban alanı azalmaktadır. POPS uygulaması 

ile birlikte yapının geriye çekilmesiyle bina önünde kamuya açık mekanlar 

oluşturulmuştur. Oluşan kamuya açık alanın tasarımının kente katacağı zenginliğin 

ortaya konması ile POPS uygulaması başlamıştır. İlk örneği 1961 yılında inşa edilen 

Seagram Binası’dır. Uygulamalar arasında farklılık göstermekle birlikte imar kanununa 

göre özel mülkiyetli kamusal kullanıma alan ayıran yatırımcılara yaklaşık %20 oranda 

inşaat artışı sağlamaktadır. POPS’ların uygulaması ve yönetimi başlangıçta tamamen 

özel sektörün elindedir. Kamuya ait alanlarda geçerli olan yasal düzenlemelere kısmen 

tabi olan bu alanlarda tasarım özel sektöre bırakılmıştır. 

Sonraki yıllarda POPS’larda tasarım ve yönetim standartlarının yükseltilmesi adına 

imar kanununda iki temel revizyon yapılmıştır. 1975 yılında yapılan revizyon, William 

H. Whyte ve Jerold S. Kayden tarafından yürütülmüş özel mülkiyetli mekanlarda 

tasarım ve düzenlemeler konusunda yapılan çalışmaların ürünüdür (Suarez, 2012).  

William H. Whyte’ın (1980) “The Social Life of Small Urban Spaces” çalışması ve 

belgeselleri, POPS’larda kamusal kullanımının engellendiğini ve mülk sahiplerinin bu 



	

alanlardaki sözleşme ihlallerini ortaya koyan ilk kapsamlı çalışmadır. Whyte ayrıca 

başarılı kamusal mekan tasarım önerileri ve yeni tasarım standartlarının 

oluşturulmasına öncülük etmiştir (Suarez, 2012). 

Kayden’e göre 2000 yılında özel mülkiyetli kamusal mekanlar halen mülk sahiplerinin 

ihlalleri sonucu kamu erişiminin kısıtlandığı, yer yer özel kullanımlara tahsis edilen 

mekanlardır. 2007 yılında planlama komisyonunun Whyte ve Kayden’in çalışmaları 

ışığında, daha iyi kamusal mekanlar yaratmak için hazırladığı ilave düzenlemeler ile 

özel mülkiyetli kamusal mekanların tasarım standartlarındaki minimum değerler 

yeniden belirlenmiştir (Suarez, 2012). 

Yasal Çerçeve ve Uygulamalar 

POPS’lar üretim biçimi itibarı ile özel mülkiyet üzerinde kamusal mekan ayrılması 

karşılığında blokların inşaat hakkı kazanması ile işler. İlave inşaat artışları ülkeden 

ülkeye farklılık gösterse de yaygın uygulama biçimi yatırımcılara ortalama 50m2 inşaat 

başına 1m2 kamusal alan, ya da zemin kat KAKS oranının %25’i büyüklüğünde 

kamusal alan ayrılması ve işletmesi karşılığında  %20 emsal artışı sağlamaktadır. 

Uygulama aşamasına gelindiğinde yerel yönetimler tarafından bölgeye özgü olarak 

hazırlanan tasarım ve yönetim rehberleri POPS alanlarının uygulama kriterlerini ve 

opsiyonlarını açıkça ortaya koyarak; 

• Kentteki diğer kamusal mekanlar ile bütünleşik, 

• Tüm kullanıcılar için erişilebilir ve çevre ulaşım sistemleri ile bağlantılı 

• Gün boyunca konforlu ve çeşitli hava koşullarında kullanım ihtiyaçlarına cevap 

verebilen 

• Aktif ve pasif rekreasyon imkanı sağlayan zengin donanıma sahip, 

• Tüm kullanıcılar için emniyetli kamusal mekanları kentlilerin kullanımına 

sunmayı ve mekansal başarıyı güvence altına almayı hedeflemektedir. 

Çalışma kapsamında New York, Hong Kong ve Toronto’da uygulanmakta olan 

rehberler incelenmiştir. Ortak bir çerçevede açıklanacak olursa POPS uygulama 

rehberleri öncelikle tasarım bölümünde mekânsal, algısal ve fiziksel tasarım ögelerine 

ilişkin standartları tanımlar, mekan türleri bölümünde ise, meydanlar, parklar, avlular, 

yaya bağlantıları ve cep mekanları olmak üzere beş kamusal mekanda, mekana göre 



	

farklılaşan uygulama kriterleri belirtilmektedir. Yönetim rehberi kısmında ise ilk olarak 

alanda gerçekleştirilebilecek aktivite türleri ve kapsamları tanımlanır, operasyonel 

kısımda çalışma saatleri, bilgilendirme tabelaları gibi uygulamaya yönelik yetki ve 

standartlar tanımlanır (Şekil 2). 

Şekil 2 : POPS Uygulama Rehberlerinin İçeriği (New York (URL-3) Toronto (URL-4) ve Hong 
Kong (URL-5) uygulama rehberlerinden  üretilmiştir). 

 

POPS’ların uygulandıkları kentlerde, mevcut mekansal potansiyelleri maksimum 

verimle değerlendirerek kentlilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenmektedir. 

Mekansal farklılıklar beraberinde çeşitli kullanım ve tasarım çözümlerini getirmektedir. 

POPS’lar meydanlar, parklar, avlular, yaya bağlantıları ve cep mekanları olmak üzere 

beş farklı tipolojide karşımıza çıkmaktadır (Şekil 3). Önceki bölümde açıklanan tasarım 

elementleri her mekan tipi için farklı standartlar gerektirmektedir (Şekil 4).  

Şekil 3: POPS Uygulama Türleri (Toronto Uygulama Rehberi’nden (URL-4) uyarlanmıştır). 

 



	

Yönetim rehberleri, POPS’ların kullanımında ve işletmesinde, yatırımcıların veya mülk 

sahiplerinin sorumluluklarını tanımlar. Bu bölümü oluşturan hususlar yerel yönetim ve 

yatırımcılar arasında hazırlanan sözleşmeler ile güvence altına alınmaktadır. 

Yatırımcılar, kullanıcıların POPS’ları yasalara uygun olmak koşulu ile diledikleri gibi 

kullanabilmesinden, alanların yönetim ve işletme ile ilgili unsurların sağlanmasından 

ve sürdürülmesinden sorumludur. Yönetim rehberinde alanda gerçekleştirilecek 

aktiviteler ve operasyonel kararlar ortaya konarak mülk sahiplerinin yetki ve 

sorumlulukları belirlenmektedir. 

Sonuç olarak tasarım ve yönetim rehberleri ile POPS’larda yatırımcıların uyması 

gereken standartlar teorik olarak belirlenmiştir. Ancak uygulama sonucu ortaya 

çıkabilecek problemler halen varlığını korumaktadır.  

Tablo 1: POPS’larda mekânsal tasarım standartları (Hong Kong Uygulama Rehberi’nden (URL-
5) uyarlanmıştır. 

 

Kamusallık kavramının önem kazanması ile birlikte her kentte POPS’larda kamunun 

kullanımının zarar görmemesine yönelik farklı tedbir ve iyileştirme çalışmaları ortaya 

çıkmıştır. Newyork kentinde Jerold S. Kayden öncülüğünde Özel Mülkiyetli Kamusal 

Mekan Savunucuları (Advocates for Privately Owned Public Space (APOPS)) 



	

Derneği’ni kurulmuştur. Dernek daha sonraki yıllarda New York Belediyesi Planlama 

Departmanı ile güçlerini birleştirmiştir. Kar amacı gütmeyen derneğin POPS alanlarının 

denetimi ve katılım konularında çalışmaları bulunmaktadır. Dernek bünyesinde 

bulunan kamusal mekan uzmanları POPS alanlarını izleyerek geliştirilmesine katkı 

sağlamaktadır.  

Şekil 4: Newyork POPS alanlarının tanıtım ve bilgilendirmesi için hazırlanan websitesi (URL-6). 

 

POPS’ların kamu tarafından bilinirliğini arttırmak adına hazırlanan web siteleri ve 

haritalamalar hemen her kentte uygulanmaktadır. Kullanıcılar harita aracılığı ile 

POPS’larla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilmekte, ayrıca POPS’lar için yorum yapıp, 

yeniden düzenleme önerilerinde bulunabilmektedirler.  

Sonuç olarak, POPS uygulaması, kent merkezlerinde gittikçe yükselen arazi ve bakım 

maliyetleri sonucu köhnemekte olan kamusal mekanların sayısının ve mekânsal 

niteliklerinin artırılması amacıyla ortaya çıkmış olan bir çözüm yöntemidir (Suarez, 

2012).  Uygulamalar beraberinde zaman içinde kamusal mekanın özel mülkiyet eline 

geçerek kendiliğindenliğini yitirmesi, tek tipleşmesi ve kamusallık değerinin azalarak 

toplumsal yaşama olan katkılarının azalması sonuçlarından dolayı eleştirilmektedir 

(Şekil 5). POPS kusursuz bir imar uygulaması olmamasının yanında kamu katılımı, 

dernekler ve yerel yönetimlerce iyileştirilmektedir. 



	

            Şekil 5: POPS neden-sonuç diagramı (Yazar tarafından bölüm araştırması sonucu 
üretilmiştir.). 

 

ALAN ARAŞTIRMASI: BÜYÜKDERE CADDESİ 

Çalışma kapsamında dünyadaki uygulamalar incelendiğinde POPS’lar yoğun olarak 

New York, Londra, Toronto ve Hong Kong gibi büyük kentlerde arazi maliyetlerinin 

yüksek olduğu kentsel gelişme alanlarında üretilmektedir. Büyük kentlerde, özellikle 

gelişme alanlarında yaşanan ticari rekabet sırasında konut ve ticari binaların arasında 

kamusal mekanların kent içinde kapladığı alan her geçen gün azalmaktadır. Dünya 

kentlerinin gelişme alanları incelendiğinde gözlemlenen benzerlikten dolayı inceleme 

alanı olarak İstanbul’un önemli gelişme akslarından Büyükdere Caddesi seçilmiştir. 

Büyükdere Caddesi’nde arazi kullanımı çeşitlilik göstermekle birlikte, aks boyunca 

yüksek arazi ve bakım maliyetleri sonucunda kamusal mekanların sayısının azaldığı 

ve yapı yoğunluğunun artması ile kamusal mekanların algılanamaz hale geldiği, 

çevrede sayıları her geçen gün artan alışveriş merkezleri gibi kamusal kullanımı kapalı 

duvarlar içine alan kentsel mekanlar sebebiyle açık kamusal mekan kullanımının 

azaldığı görülmektedir. 

Arazi Kullanım Değerlendirmesi 

Büyükdere Aksını çalışma kapsamında değerli kılan faktörlerden biri de aksın tarihsel 

gelişimidir. Aks üzerinde kentin farklı gelişme dönemlerinde şekillenen yerleşik alanları 

görmek mümkündür (Şekil6). 

  



	

Şekil 6: Büyükdere aksının tarihsel gelişimi (Özger, 2018). 

 

Günümüze çalışma alanının, Esentepe kısmında iş merkezlerinin ve yüksek katlı 

yapıların yoğunlaştığı görülmektedir. Bahsedilen bölgede 1960’lı yıllarda sanayinin 

yerleştiği ve çevresinde konut ihtiyacına çözüm olarak gerçekleşen gecekondulaşma 

ile başlayan konut dokusunun zamanla geliştiği görülmektedir. Gültepe ve Çeliktepe 

bölgelerinin bulunduğu alanda gecekondu affıyla birlikte bölge dönüşüm sürecine 

girmiş, plansız konut alanlarının af ile arttırılan yoğunluğu sonucu bölge altyapı ve 

kamusal donatıların yetersiz olduğu yerleşim alanı haline gelmiştir. Caddenin doğu 

yakasında ise geçmişte düşük gelirliler için imal edilen konut alanları, günümüzde iş 

merkezlerine hizmet eden az katlı ticari birimler haline gelmiştir. İç kısımları ile ilişkisi 

kesilen caddenin bu bölümü, ofis saatlerinde yaya hareketliliğin yaşandığı bir aks 

haline gelmiştir. 

Bunun yanında 1940’lı yıllardan beri yerleşik kent dokusuna sahip Şişli-Mecidiyeköy 

aksında zaman içinde kat yüksekliklerinin ve kullanım yoğunluğunun arttığı, bölgede 

ticaret fonksiyonun yerleştiği görülmektedir (Şekil 7). Alanda konut kullanımı ticari 

fonksiyonlarla birlikte varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Çevredeki konut 

bölgelerine açılan sokak bağlantıları ve zemin katta yaya kullanımını teşvik eden ticari 

birimlerin de etkisi ile bölge yoğun yaya kullanımının bulunduğu bir alan niteliğindedir.   

 



	

Şekil 7: Çalışma alanında arazi kullanım yapısı (Özger,2018). 

 

Çalışma Alanında Kamusal Mekanların Değerlendirilmesi 

Çalışma alanı ve yakın çevresi incelendiğinde bölgede yer alan kamuya ait kamusal 

mekanların,  Şişli Camii’nin önündeki meydan, Levent Köyiçi Meydanı ve mahalle 

ölçeğindeki tekil park alanlarından oluştuğu belirlenmiştir.  

Büyükdere Caddesi boyunca kamusal mekanlar incelendiğinde kullanıcıların mevcut 

kamusal mekanları kullanma eğiliminde olduğu ancak bu mekanların sayı ve 

niteliklerinin kullanıcı taleplerini karşılamadığı dolayısı ile kamusal mekan kullanımının 

özel mülkiyetli ticari mekanlara taşındığı gözlemlenmektedir (Şekil 8).  



	

Şekil 8: Çalışma alanı ve yakın çevresindeki kamusal mekanlar (Özger, 2018). 

 

Mevcut açık kamusal mekandaki yetersizliğin bir sonucu olarak kamusal hayatın cadde 

üzeri ticari alanlarda ya da alışveriş merkezlerinde kapalı alanlarda gerçekleştiği 

görülmektedir. Çalışma alanında, kentsel dokunun ve kamusal kullanımın iyileştirilmesi 

adına mevcut ve potansiyel kamusal mekanlar incelenmiş olup kent ile ilişkilerinin 

ortaya konması amaçlanmıştır (Şekil 9).  

  



	

Şekil 9: Çalışma alanında kentsel mekan sınıflandırması (Carmona (2010)’dan uyarlanmıştır). 

 

Mevcut kentsel mekanın sınıflandırması ve incelemeler sonucu elde edilen bulgulara 

göre çalışma alanında kamu mülkiyetine ait alanların büyüklüklerinin ve sayılarının az 

olduğu ve bu mekanlar arasında herhangi bir kamusal ilişkinin kurgulanmadığı dikkat 

çekmektedir. Bunun yanında sınıflandırmada kamuya açık özel mülkiyetli, kapalı 

mekanlar başlığında değerlendirilen alışveriş merkezlerinin alanda dikkat çekici sayı 

ve büyüklükte olması, mekan değiştiren kamu kullanımını ispatlar niteliktedir. Çalışma 

çerçevesinde kamu erişimine açık, özel mülkiyetli açık mekanlar ise sayıca ve alan 

büyüklüğü açısından potansiyel taşıyan alanlar olarak belirlenmiştir. Çalışma alanı 

içerisinde erişim kolaylığı, kentsel ilişkiler içerisindeki rolü ve kullanıcı potansiyelleri 



	

değerlendirildiğinde alışveriş merkezlerinin girişlerinde yer alan boşluklar kamusal 

mekan olma yönüyle potansiyele sahip alanlardır (Şekil 10). Belirlenen bu alanlar; 

• Sapphire AVM önü 

• Kanyon AVM önü 

• Özdilekpark AVM önü 

• Metrocity AVM önü 

• Cevahir AVM önü’dür.  

Şekil 10: Çalışma alanı içerisinde incelenecek olan mekanlar ve konumları 

  



	

Çalışma Alanında Mevcut ve Potansiyel Mekanların Analizi 

Alan araştırmasının ikinci kısmında seçilen özel mülkiyetli potansiyel mekanların ve 

devlet mülkiyetindeki kamusal mekanların “kamusallık potansiyelleri” incelenecektir. 

Kamusallık potansiyelinin ortaya konmasında Németh ve Schmith’in (2011) Tri-aksiyel 

yönteminden yola çıkılarak ölçüm parametreleri oluşturulmuştur. Tri-aksiyel modele, 

göre, kamusallık değeri mülkiyet, yönetim, kullanıcı ve aktiviteler olmak üzere üç 

boyutta incelenmektedir. Mülkiyet ve yönetim parametreleri mekanın kamusallık 

potansiyellerini ortaya koymaktadır. Ölçüm modeline göre; kamusal kullanımı teşvik 

eden ya da caydıran geliştirici ve engelleyici, oturma elemanları, güvenlik görevlisi vb. 

yönetimsel bir dizi kriter belirlenmiştir. Belirlenen bu kriterlerin her birinin kendi içinde 

puanlama sistemleri bulunmaktadır. Karşılaştırılan mekanlardaki mevcut uygulamalar 

ve niteliklerine göre her bir kriter için farklı puanlama yapılmaktadır (Nemeth ve 

Schmidt, 2011). Değerlendirmede amaçlanan mülkiyet ayırt edilmeksizin kamusal 

kullanıma açık olan bu alanlarda kullanıcıların ihtiyaçlarına mekanın ne derece cevap 

verdiğinin ve kamusal yaşamın bu mekanlarda ne derece gerçekleşme potansiyeli 

taşıdığının ortaya konmasıdır.  

Tri-Aksiyel modelin en önemli eleştirisi kamusallık potansiyelinin ölçülmesinde 

evrensel kabullerin yapılmış olup olası yerel farklılıkların ölçüm kapsamı dışında 

bırakılmış olmasıdır. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve değerlendirmenin bölgeye 

özgü olmasını sağlamak adına araştırma kapsamında kamusal mekan kullanıcıları ile 

anket çalışması yapılmıştır. Anket kapsamında kullanıcılara kamusal mekanlarda 

belirlenen unsurların kullanımı hangi ölçüde teşvik edici ve caydırıcı olduğu 

sorulmuştur. Anket çalışması ile Nemeth ve Schmidt’in puanlandırma sistemi yerel 

özelliklere göre uyarlandığında çalışma alanında kamusal değerin ölçülmesinde 

aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Anket sonuçlarına göre, modelde belirlenmiş olan 

unsurların bir kısmının İstanbullu kent kullanıcılarında etkilerinin farklılaştığı 

belirlenmiştir. Örneğin; Nemeth ve Schmidt’e göre kullanımı caydıran unsurlardan olan 

güvenlik personeli, anket katılımcılarının %42’si tarafından kullanımı teşvik edici unsur 

olarak değerlendirilmiştir (Tablo2).  

  



	

Tablo 2: Kamusallık Potansiyeli Ölçüm Kriterleri (Nemeth ve Schmidt, 2011’den uyarlanmıştır). 

 

Tri-Aksiyel yöntem ve anket çalışmalarının bir araya getirilmesi ile hazırlanan ölçüm 

tablosunda 1. aşama puanlama mekana özgü unsurların niteliklerini ortaya koyarken,  

2. aşamada ise anket bulgularına dayandırılarak potansiyel kullanıcıların bu unsurları 

kamusal mekan kullanımında ne kadar teşvik edici ya da caydırıcı buldukları ile ilgili 

bir puanlama sistemi hesaplanmıştır. 1. Ve 2. Aşama puanlamanın çarpımı ile mekanın 

potansiyel kamusallık puanı hesaplanmaktadır.  

Oluşturulan puanlama sistemi, -4 ile 18 arasında değişen puanlandırma aralığı 

sunmaktadır. Değerlendirme sonuçları çerçevesinde devlet mülkiyetindeki kamusal 

mekanlar olan Levent Köyiçi Meydanı ve Şişli Meydanı yönetimsel unsurlar sonucu 

taşıdığı kamusallık potansiyelleri çerçevesinde yaklaşık 7.5 puan almıştır. 



	

İncelenen özel mülkiyetli kamu erişimine açık mekanlarda ise puanlama çeşitlilik 

göstermektedir. Sapphire, Kanyon, Özdilekpark ve Metrocity alışveriş merkezilerinin 

kamusal erişime açık kısımları izlenen yönetimsel stratejiler sonucunda kamusal 

kullanım açısından kamu mülkiyetindeki alanların gerisinde kalmaktadır. Ancak 

Cevahir AVM’nin önündeki alan Levent ve Şişli Meydanlarını geride bırakarak 13,9 

puan ile kamusal kullanımda önemli potansiyeller taşımaktadır.  

Tablo 3: Kamusallık Potansiyeli Değerlendirme Sonuçları 

 

Analiz Sonuçları ve Değerlendirme 

Ortaya çıkan sonuçları değerlendirildiğinde, Cevahir AVM önündeki alanın taşıdığı 

kamusallık potansiyelini devlet mülkiyetindeki alanlara kıyasla ön plana çıkaran temel 

unsurların;  

• Oturma elemanları 

• Konfor arttırıcı donatılar 

• Aydınlatma elemanları 

• Fonksiyonel çeşitlilik 

• Toplu taşıma imkanları 

• Bilgilendirici levhalar 

• Güvenlik önlemleri 

olduğu görülmektedir (Tablo 4). Ayrıca Cevahir AVM önündeki alanın kent ve 

kullanıcılar ile daha entegre bir konumda yer aldığı görülmektedir. Sıralanan bu 

unsurlar büyük ölçüde, artan arazi ve bakım maliyetleri karşısında kamuya ait alanların 

kullanıcı ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremediğini göstermektedir.  

  



	

Tablo 4: Cevahir AVM Önü ve kamu mülkiyetindeki mekanların karşılaştırması 

 

Özel mülkiyetli mekanlar arasında bir değerlendirme yapıldığında Cevahir AVM 

önündeki alanın 

• Oturma elemanları, 

• Konfor arttırıcı donatılar, 

• Aydınlatma ve gece kullanımı, 

• Fonksiyonel çeşitlilik, 

• Yeme-içme birimleri, 

• Bilgilendirici tabelalar, 

yönünden diğer alanlara göre daha zengin bir kullanım olanağı sağladığı görülmektedir 

(Tablo 5). Bu farklılaşma ise özel mülkiyet sahiplerinin alanda kamusal kullanım ve 

aktiviteleri destekleme oranları ile ilişkilendirilebilir. Cevahir AVM önünde 

konumlandırılan donatılar ile kullanıcıların alışveriş merkezine giriş çıkış yapmalarının 

dışında alanda vakit geçirebilmeleri amaçlanırken, diğer alışveriş merkezlerinde karar 

vericiler mekanın yalnızca giriş çıkışa olanak sağlayan bir geçit olması yönünde strateji 

izlemişlerdir.  



	

Tablo 5: Cevahir AVM Önü ve diğer özel mülkiyeti alanların karşılaştırması 

 

SONUÇ 

Kamusal mekanlar, kenti kent yapan unsurların başında gelmekle birlikte, kentlilerin 

gündelik aktivitelerinin yanında toplumsal bütünlüğün oluşması ve kent kimliğinin 

ortaya çıkmasında anahtar mekanlardır. Dünya genelinde büyük kentlerde ve 

İstanbul’da kamusal mekanlar, sayı ve nitelikleri bakımından problem teşkil etmektedir. 

Problemin çözümü için dünyada geliştirilen imar uygulamalarından biri olan POPS, 

teorik olarak özel mülkiyet ve devletin işbirliği sonucu mülk sahiplerinin ilave inşaat 

hakkı kazandığı ve karşılığında nitelikli kamusal mekanların üretilmesi ve yönetilmesi 

ile kentlilerin kamusal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki paydaşın da 

kazancı gözetilen bir yöntemdir.  

Çalışma kapsamında problemin çözümü ve toplumsal yaşamın sağlıklı bir biçimde 

sürdürülebileceği kamusal mekanlar için alternatif bir yöntem olan POPS uygulaması 

incelenmiş olup Büyükdere Caddesi inceleme alanı çerçevesinde potansiyeller 

değerlendirilmiştir. 

Literatür araştırması ve alan incelemesi sonucu elde edilen bulgular göz ününde 

bulundurulduğunda, yalnızca ülkemizde değil dünyada büyük kentlerde kamusallık 

değeri yüksek kamusal mekanların üretilmesinde problemler varlığını sürdürmektedir. 



	

Sorunun çözümü yalnızca devlet ya da yalnızca özel mülk sahipleri tarafından 

çözülemeyecek kadar hassas bir konudur. Araştırma alanındaki bulgular 

incelendiğinde kentlilerin problemlerinin devletin kısıtlı bütçesinden kaynaklandığı, 

POPS’un alternatif çözüm yolu olarak incelenmesinde ise özel mülk sahiplerinin 

mekana yaklaşımlarının mekanın kamusallık değerini büyük ölçüde etkilediği 

görülmüştür. 

Ülkemizdeki özel mülkiyete ait alanların, mevcut kamusal alanların yeterli olamadığı 

koşullarda  alternatif olma potansiyeli bulunmaktadır. POPS uygulamasının dünyadaki 

diğer uygulamalardan ders alınarak geliştirilmesi durumunda pratikte ortaya çıkan 

sorunların öngörülmesi ve yasal düzenlemelerle giderilmesi halinde kente ihtiyaç 

duyduğu kamusal mekanları sunabilecek bir alternatif olduğu düşünülmektedir.  
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BOĞAZİÇİNİN	KIYI	KENAR	ÇİZGİSİNİN	KENTSEL	TASARIM	PROJELERİ	İLE	DEĞİŞİMİNİN	KENT	
EKOLOJİSİNE	ETKİSİ	

Yrd.Doç.Dr.	Dilek	Aktürk,MSGSU.Mim.Fak.Ş:B:P:B/İstanbul	

ÖZET	

Anahtar	Kelimeler:Boğaziçi,Kıyı	kenar	çizgisi,Kent	ekolojisi,Kazıklı	dolgu	alanları,Kamusal	
mekan	ve	kamu	yararı.	

Amaç:Günümüzde,İstanbul	Boğazı	kıyı	seridi	yerleşmelerinde	yapılması	planlanan	ve	de		
kıyıda	kamusal	mekanlar	yaratma	kaygısıyla	uygulaması	başlatılan	kazıklı	dolgu	alanları;	ÇED	
etüdü	yeterince	yapılmadan	ve	düşük	maliyetle	yerel	yönetimlerce	kazanılan		alanlardır.	

.Üsküdar	Meydanı,	

.Kabataş	Martı	iskelesi	ve		

.Galataport	projesi		

kapsamında	düzenlenen	bu	kentsel		mekanlar,Boğaziçi’nin	bütününde	yakın	

konumlarda,	her	iki	yakayı	yaklaştırıcı	nitelikte	,adeta	Boğazı	keser	biçimde		

yeralmaktadırlar	.Doğal	kıyı	kenar	çizgisini	oldukça	değiştiren	bu	projeler	,etik	olarak	da	

Unesco	tarafından	kısa	bir	süre	önce	global	ölçekte		tasarım	kenti	ilan	edilen	İstanbul’a	

ve	Dünya	mirası,	tescilli	Boğaziçi’ne	saygısızlık	olarak	nitelendirilmektedir.Bu	

çalışmayla;	yeterince	önem	vermeyip,koruyamadığımız	Bogaziçi	‘ne;		yitirdiğimiz	

ekolojik	dengeler	açısından	da	dikkat	çekmek,	daha	fazla	doğal	ve	tarihi	değerlerimizin	

yok	edilmesi	önlenmek		istenmektedir.Bu	amaçla	da	Boğaziçi	kıyılarında		güncel	kentsel	

tasarım	uygulamaları	üzerinden	irdelemeler	ve	durum	tespiti	yapılmıştır.	

Yöntem:Kamu	yararı	ilkesine	dayanarak	,rantın	yüksek	olduğu	ve	tasarruf	hakkı	devlete	ait	
olan	kıyılarda,	düşük	maliyetle	,	yerel	yönetimlerce		kentsel	mekan	kazanma	çabaları;	söz	
konusu	kent	için	pek	çok	olumsuzlukları	ve	de	çevre	sorunlarını	beraberinde	getirmektedir.	
Öncelikle	çalışma	alanımızda	bu	çevre	sorunlarının	oluşum	sürecini	hazırlayan	ve	
hızlandıran	yasa	,	plan	ve	yönetmelikler	Boğaziçi	mekanının		tarihsel	gelişimi	bağlamında	
ele	alınmış	ve	yasal	bakımdan		bugün	geldiğimiz	durumun	sebepleri	sorgulanmak	istenmiştir.	

Çalışmada	ele	alınan	Boğaziçi	kıyı	şeridi	kazıklı	dolgu	alanlarında	gelişmesi	öngörülen	çevre	
sorunları;	

*doğal	yapı,*ekolojik	denge,*	kültürel	çevre	ve	kent	imajı	üzerindeki	etkiler			

olmak	üzere	üç	ana	başlık	altında	irdelenmektedir.Gerek	Eğitim	kurumumuzla	mekansal	
komşu	olması	,gerekse		birbirine	çok	yakın	bir	konumda	yer	alıp,	boğazı	karşılıklı	dikkat	
çekecek	bir	biçimde	daraltarak	transit	geçişler	bakımından	Boğaziçi’nin	fiziksel	varlığını	
tehlikeye	sokacak	olması	nedeniyle	üzerinde	durduğumuz;*	Galataport,	*Kabataş	Martı	
iskelesi	ve	çevresi,*Üsküdar	Meydanı	ve	çevresi	projeleri	de	bu	bağlamda	ele	alınmaktadır.	

 



	

Yrd.Doç.Dr. Dilek Aktürk,MSGSU.Mim.Fak.Ş:B:P:B/İstanbul 
ÖZET 
Anahtar Kelimeler:Boğaziçi,Kıyı kenar çizgisi,Kent ekolojisi,Kazıklı dolgu 
alanları,Kamusal mekan ve kamu yararı. 
Amaç:Günümüzde,İstanbul Boğazı kıyı seridi yerleşmelerinde yapılması planlanan ve de  
kıyıda kamusal mekanlar yaratma kaygısıyla uygulaması başlatılan kazıklı dolgu alanları; 
ÇED etüdü yeterince yapılmadan ve düşük maliyetle yerel yönetimlerce kazanılan  alanlardır. 
.Üsküdar Meydanı, 
.Kabataş Martı iskelesi ve  

.Galataport	projesi		

kapsamında	düzenlenen	bu	kentsel		mekanlar,Boğaziçi’nin	bütününde	yakın	konumlarda,	her	

iki	yakayı	yaklaştırıcı	nitelikte	,adeta	Boğazı	keser	biçimde		yeralmaktadırlar	.Doğal	kıyı	kenar	

çizgisini	oldukça	değiştiren	bu	projeler	,etik	olarak	da	Unesco	tarafından	kısa	bir	süre	önce	

global	ölçekte		tasarım	kenti	ilan	edilen	İstanbul’a	ve	Dünya	mirası,	tescilli	Boğaziçi’ne	

saygısızlık	olarak	nitelendirilmektedir.Bu	çalışmayla;	yeterince	önem	

vermeyip,koruyamadığımız	Bogaziçi	‘ne;		yitirdiğimiz	ekolojik	dengeler	açısından	da	dikkat	

çekmek,	daha	fazla	doğal	ve	tarihi	değerlerimizin	yok	edilmesi	önlenmek		istenmektedir.Bu	

amaçla	da	Boğaziçi	kıyılarında		güncel	kentsel	tasarım	uygulamaları	üzerinden	irdelemeler	ve	

durum	tespiti	yapılmıştır.	

Yöntem:Kamu yararı ilkesine dayanarak ,rantın yüksek olduğu ve tasarruf hakkı devlete ait 
olan kıyılarda, düşük maliyetle , yerel yönetimlerce  kentsel mekan kazanma çabaları; söz 
konusu kent için pek çok olumsuzlukları ve de çevre sorunlarını beraberinde 
getirmektedir. Öncelikle çalışma alanımızda bu çevre sorunlarının oluşum sürecini 
hazırlayan ve hızlandıran yasa , plan ve yönetmelikler Boğaziçi mekanının  tarihsel 
gelişimi bağlamında ele alınmış ve yasal bakımdan  bugün geldiğimiz durumun sebepleri 
sorgulanmak istenmiştir. 
Çalışmada ele alınan Boğaziçi kıyı şeridi kazıklı dolgu alanlarında gelişmesi öngörülen 
çevre sorunları; 
*doğal yapı,*ekolojik denge,* kültürel çevre ve kent imajı üzerindeki etkiler   
olmak üzere üç ana başlık altında irdelenmektedir.Gerek Eğitim kurumumuzla mekansal 
komşu olması ,gerekse  birbirine çok yakın bir konumda yer alıp, boğazı karşılıklı dikkat 
çekecek bir biçimde daraltarak transit geçişler bakımından Boğaziçi’nin fiziksel varlığını 
tehlikeye sokacak olması nedeniyle üzerinde durduğumuz;* Galataport, *Kabataş Martı 
iskelesi ve çevresi,*Üsküdar Meydanı ve çevresi projeleri de bu bağlamda ele 
alınmaktadır. 
Bulgular:Zaman içinde Boğaziçi kıyı alanları,yanlış planlama kararları ve şehircilik 
uygulamaları ile maalesef  doğal halini koruyamamış ,artan nüfusla da yerleşme yoğunluğu 
artarak, kentsel eko sistemin önemsenmeyip bozulduğu durumlara sahne olmuştur. 
.Bu alanlarda genelde yanlış uygulamalar nedeniyle kamu yararı ile ekolojik yarar 
birbirlerine ters düşmektedir.Kıyıdan yaralanma,denizle bütünleşme,açık yeşil alan 
ihtiyacının karşılanması,ulaşım ağının rahatlaması ,kullanıcı kentlılerin her zaman tercih 
edip,olmasını istediği bir durumdur.Bu gereksinim ve beklentiyi karşılama görevini üstlenen 
yerel yönetimler;bu amaçla yola çıkarken aynı zamanda politik ve ekonomik rant 
isteklerinden de vazgeçmemektedirler. 



	

.Yerel yönetimler burada yap işlet devret modeliyle kar da etmektedirler.Bugüne kadar 
gördüğümüz , plan tadilatı ıle değişen kullanım ve yapılanma şartları ;ne yazık ki,bu 
alanlar için ,aynı kararların alınabileceği kaygısına kapılmamıza neden olmaktadır. 
.Zaman içinde noktasal olarak yayılan kazıklı dolgu alanları;kıyı kenar çizgisini 
değiştirirken doğal yapıyı,zemin morfolojisini de,değiştirerek,İstanbul Boğazını 
daraltmakta ,olası deniz kazalarına da sebebiyet vermektedir.Aynı zamanda deprem riski 
taşıdığı sıksık dillendirilip,zemin etüdleri yapılarak önlem alınması gerektiği üzerinde sıkça 
durulan İstanbul’un bu bağlamda alınan stratejik kararlarına da ters düşmektedir. 
.Doğal kaynak ve varlıklarımızı ,sürdürülebilir biçimde korumamız ,geri dönüşümsüz 
tüketmememiz  gerekmektedir.Dolgu sisteminin yapım aşamasında ve de sonrasında 
çevreye,canlılara ,deniz flora ve faunasına olumsuz etkileri araştırılmadan,ÇED raporu 
hazırlanmadan yapım aşamasının başlaması doğru değildir 
. Unesco tarafından Tasarım Kenti olarak ilan edilen İstanbul ve salt Ülkemiz bazında 
değil,küresel ölçekte de özgün ve özel bir kentsel mekan olan Boğaziçi’nin doğal kıyı 
sınırlarında , son günlerde yapılması planlanan,projelendirilen ya da yapım aşamasında olan 
kentsel tasarım projelerinin; işlevsel,estetik ,kent kimliğine uygun olması ,mevcut 
kimliği ,tarihi,doğal ve kültürel mirası koruması, bozmaması gereği vardır. 
Sonuç:Çalışmada ele alınan  örnek alanları, belirlediğimiz kriterlerle 
değerlendirdiğimizde çevreye ;doğal yapı,ekolojik denge,kültürel çevre ve kent imajı 
açısından olumsuz etkilerinin olduğunu gördük.Yeterince çevre analizleri ve ÇED raporları  
yapılmadığı ya da dikkate alınmadığı için burada kamu yararı ile ekolojik yarar çelişir 
gözükmektedir. Boğaziçi kıyı şeridinde kazıklı dolgu alanlarında oluşturulacak  kentsel 
tasarım projeleri için ,çalışmada,çevreye etkileri bağlamında geliştirmeye çalıştığımız 
değerlendirme kriterleri ,bir anlamda bize bu özel bölgelerin kentsel tasarım ilke ve 
rehberlerinin temelini de vermektedir. 
 Boğaziçi özelinde  tüm İstanbul kentinin, doğru karar ve tutumlarla,Doğal çevreyi yok 
etmeden,ekolojik dengeyi bozmadan içinde yaşayarak ,kullanarak sahiplenip 
koruyabildiğimiz Kent Belleğinin görünen yüzü  Açık Hava Müzesi özelliğini 
taşıyabilmesi için ;çok  geç olmadan olası olumsuzluklara engel olarak ve de ortadan 
kaldırarak ,kanun,hukuk,etik ,sosyal, planlama,tasarım ve teknik boyutlarda yapılması 
gerekenler gerçekleştirilmelidir. Acilen özellikle ,duyarlı alan olarak anlamlandırılan 
Boğaziçi kıyıları için ;alana özgü kentsel tasarım karar ve ilkelerinin belirlenme, tasarım 
rehberlerinin oluşturulma ve uygulanma gereği vardır.Bu konuda planlama, tasarım ve teknik 
boyutta yetkililerce ve  en üst düzeyde yöneticilerden kentin kullanıcılarına kadar her 
kademede bireylerin sorumluluk bilinci ile etik davranarak üzerine düşen görevi yapması ; 
İstanbul’u ve dünyaca kabul edilen kimlik öğesi Boğaziçi’ni insan eliyle ve hızla yok 
olmaktan kurtaracak , yanlış uygulamaları  sonlandıracaktır. 
GİRİŞ 
Boğaziçi Antik çağda ikametten çok ulaşım kanalı olarak görüldüğü ve ilk yerleşmelerin 
Osmanlı Döneminde önem kazandığı düşünülmekle birlikte ,son yıllarda yapılan metro 
kazılarıyla Beşiktaş gibi eski bir yerleşmede ilk çağ yerleşmelerine ilişkin kalıntılar da 
çıkabilmektedir.Bu bize kabul edilenin aksine Boğaziçi yerleşmelerinin tarihinin çok daha 
eskilere dayanabildiğinin göstermektedir. 
Osmanlı  Döneminde Fatih Sultan Mehmet ‘in yaptırdığı saraylarla  başlayan yapısal gelişim 
imparatorluğun son 200 yılında daha da yoğunlaşmıştır.Lale devri ve Tanzimat Dönemlerinde 
saraylara bahçeler,kışlalar gibi kamu yapıları  eklenmeye ,mahalleler oluşmaya başlamıştır. 
1831 Beyoğlu yangını sonrası yabancı devlet sefaretleri ve dini yapıları da Boğazın özellikle 
Avrupa yakasına taşınmış,Boğaz köyleri oluşmuştur.II. Dünya savaşı sonrasında  da 
Boğaziçinde sanayi yapıları görünmeye başlamıştır.Artan yapılaşmaya karşı 1956 yılında 
yapılan  planlar bir üst karar olmaksızın oluşturulan,birbirinden bağımsız planlardır.1970 



	

sonrası peşpeşe birbirlerini iptal eden nazım ve koruma imar planları gündeme gelmiş  ama 
bütüncül bir bakış açısı sergileyememiş ve birbirleriyle çelişmişlerdir. 
1983 yılında 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım İmar planı ve 1/1000 imar uygulama planı ;sahil 
şeridi ve öngörünüm bölgesi için bütüncül bir planlama anlayışı sergilemekle beraber daha 
sonra yasal mevzuat müdehaleleri ile işlerliğini yitirmiştir.Bu planlar yürürlüğe girdikten 4 ay 
sonra 2960 sayılı Boğaziçi sahil şeridi,ön görünüm,etkilenme bölgesi diye bölgelere ayırarak 
,Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve ona bağlı Boğaziçi Koordinasyon Yüksek kurulu 
oluşturulmuştur.Daha sonra bu kurumlar kaldırılarak yerine İstanbul Büyük Şehir Belediyesi  
ve 4 İlçe Belediyesi görevi devir almıştır.Her 5000m2 ye  %6 yapılanma hakkı verilmiş,yapı 
yogunlukları arttırılmıştır.Geri görünüm ve etkilenme Bölgelerine getirilen yapılanma hakları 
.Boğaziçinde  öngörünüm ve sahil bölgesi ile diğer bölgelerin  kentsel imaj ve peyzaj  
uyumunu bozmuştur.İstanbul Boğazındaki dolgu alanları ile Parçacı anlayışla noktasal  
ölçekte getirilen  plan tadilat kararları ve çok yönlü yapılmayan ÇED çevresel etki 
değerlendirilmeleri  bu  doğal ve yapay çevrede gozlenen uyumsuzlukları iyice arttırmıştır. 
Boğaziçi ile özdeşleşmiş tarihi silüetin ;kıyı şeridinde ön görünüm bölgesinde getirilen 
DOLGU ALANLARI , yapılaşmalar ve altyapı aparatları ile bozulması , 
çirkinleştirilmesi ve oluşan  görüntü kirliliği;  Boğaziçinin  dünya ölçeğindeki  imajına   
yapılan ve  telafisi mümkün  olamıyacak  bir müdehaledir. 
1.DOLGU ALANLARI 
    1.1.Dolgu  Alanlarının Yasal Çerçevedeki  Yeri   
Ülkemizde kıyılarla ilgili  ilk hükümleri 1926 yılında 743 sayılı medeni kanunda rastlıyoruz. 
Daha sonra 6785 sayılı imar kanununa 1958 tarihinde eklenen 1605 sayılı kanun ekleri bize 
kıyıda yapılanma koşullarını  açıklıyor.1972yılında getirilen ek yönetmelikle kıyı çizgisi ilk 
kez tanımlanarak,kıyıyı değiştirecek kazı ve dolgu yapılamıyacağı hükmü getirilmiş,herkezin 
ücretsiz olarak kullanımına açık olması gerektiği  belirtilmiştir.Kıyı şeridi resmen Devletin 
hüküm ve tasarrufuna girmiştir.1982 Anayasasıyla da kıyılarda özel mülkiyete son verilmiştir. 
3621 sayılı kıyı kanunu ise 1990 da yürürlüğe girmiş,1992 de değişikliğe ugramış  ve bugune 
kadar gelebilmiştir. Bu kıyı kanununda dolgu alanlarının yasallık,kamu yararı ve 
sürdürülebilirlik ilkeleri  açısından  durumuna bakılacak olursa;kıyı tanımının ,kıyıçizgisi ile 
kıyı kenar çizgisi arasındaki alan olarak belirtildiğini görmekteyiz. 



	

 
  

 
 
Şekil 1.Kıyı çizgisi,kıyı,kıyı kenar çizgisi,dar kıyı,sahil şeridi tanımlarını gösterir kroki 
Kaynak:Resmi Gazete 13 ekim 1992 S:21374,S:12 
 
Kıyı çizgisi;Deniz,göl,akarsu ile taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların 
birleşmesinden oluşan çizgi .Eskilerin tanımıyla leb-i derya .Gün saat mevsim ayın 
evreleri,atmosferik olaylara göre değişebilen bir doğal çizgidir. 
Kıyı kenar çizgisi;Deniz,göl,akarsu kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin 
oluştuğu ,kumluk ,çakıllık,kayalık,taşlık,sazlık,bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır. 
Kıyının ayrılmaz parçası olarak algılanan kıyı kuşağı ,(sahil şeridi )Kıyı çizgisi boyunca 
uzanan ,kıyı devinimlerinin oluşturduğu ,kumluk,sazlık,çalılık ,kayalık,taşlık alanlar 
olup,devletin ,egemenlik ve kullanımındaki ,toplumun yararlanmasına açık alanlardır.1992 
yılında kıyı kanunu  üzerinde yapılan değişiklikle birlikte ,Köylerde 10m. İmar planı 
yapılabilen alanlarda  ise 20 m. olan kıyı şeridinin genişliği ,kara yönünde yatay olarak  
en az 100 m.olarak kabul edilmiş ama kazanılan haklar saklı kalmıştır.Devletin  
tasarrufunda olan ve kamu yararına rekreatif biçimde kullanılabilir olan bu alanda 
olan yapılanma için de kıyı kenar çizgisine en fazla 50 m yaklaşma koşulu getirilmiştir. 
Kıyı dolgu alanlarında ;karayolu,demiryolu,hava alanı,terminal,gar, açık otopark fuar ve 
rekreasyon alanları gibi kullanımlar olabilecektir. 
Çevre bağlamında bütünlüğü sağlama amacıyla  tasarlanan kıyı kanunu ;kıyıların 
bilimsel,çağdaş yaklaşımla ele alınmasından ziyade ,doğal ve kültürel özellikleri koruma 
sözüyle ,kamu yararı için koruma yaklaşımı getirmektedir.(2006 Duru)) düzeni,toplumsal 
adalet ve ulusal egemenlik gibi konuların da kamu yararı kavramının içinde yer aldığı 
vurgulanmalıdır. 
.Kanunda kıyı kuşağı derinliğinin  yerleşim alanlarında 50 m.ye kadar alınması,kıyıda 
yapılabilecek yapı ve tesislerin çoğalma riskini  de beraberinde getirerek genel geçer ilkelerle 



	

özel koşulların bulunmadığı durumlarda ise;yöresel  doku ve mimari ye ilişkin korumanın 
sağlanamamasına neden olacaktır. 
.Kıyılarda kamu kullanımı adı altında peyzaj ve altyapı düzenlemesinden yoksun ,betonlaşmış 
,çevre kirliliğine örnek alanlar ortaya çıkartabilecektir. 
.Tesislerin halka açık olması gerekirken ,alınan sıkı güvenlik önlemleri ile korunarak 
,çevrilerek  kullanımının kısıtlanması , kamu yararı amacından uzaklaşılmasına neden olurken  
.yerleşik nüfus için planlanan ama gerçekte günlük kullanıcısının çok daha fazla olduğu dolgu 
alanlarında ;alt yapı,üst yapı,ulaşım hizmetlerinin yetersizliği sorununu  da tetiklemektedir. 
.Kıyı farklı işlevlerin gerçekleştiği  ,fiziki ve biyolojik ögelerin  bütünleştiği bir alan 
olarak;dış etkilerden kolayca etkilenebilen duyarlı bir ekolojik yapıya sahiptir. 
.Biyolojik çeşitliliğin görüldüğü değerli alanlardır ve sürdürülebilir çevreler planlanması  için 
kıyı şeridinin ,toplumun sosyo kültürel değerlerini içeren ve sürdürülmesini sağlayan çevre 
öğesi olarak ele alınması  gerekir. 
 
      
1.2.Boğaziçin’de  Dolgu Alanlarının Gelişimi 
 Günümüzde 39  ilçe ve 5bin 313 km2 ye ulaşan yüzölçümüyle İstanbul ‘un  sahillerine 
yapılan dolgu alanları 1980 lerin başında başlamıştır.2000 sonrası yapılan dolgu alanları ise 
2,34 km2 ye yani örnek verilecek olursa  Heybeli adadan daha büyük bir alana ulaşmıştır.( 
2017 .Diken) 
Bunların dışında halen yapımları süren ve içlerinde İstanbul Boğazının  da olduğu kazıklı 
dolgu alanları  Mega Kentteki  dolgu alanlarını arttırmaktadır.Tüm Dünyanın hayran olduğu 
doğa harikası İstanbul  Boğazı son günlerde kazıklı dolgu projeleri ile gündeme gelmekte 
Asya ve Avrupa ‘da yapımı devam eden çalışmalarla 30 kmlik sahil bandında ,kıyı çizgisinin 
dogallığını yitirdiğinden bahsedilmektedir.İlk olarak 17. Yüzyılda Dolma bahçe sarayının 
arazisinin dolgusuyla başlayan süreç,Cumhuriyet döneminde 1952 de Emirgan-Sarıyer  sahil 
yoluyla devam etmiştir. Boğazın 698 m. İle en dar yeri olarak kabul edilen iki hisar arası 
günümüzde kazıklama sistemi ile yapılan projeler ile bu özelliğini kaybetme sürecine girmiş 
ve bu gün boğaz 4-27 m. arasında daraltılmış,dolgu ile 226 bin 100 m2lik  alan 
kazanılmıştır.(  2017 .Diken)                        
 İstanbul  Boğazın’da bugüne kadar yapılan kazıklı dolgularının dökümünü yapacak olur isek  
.İBB nin 2014 de                yapılan 700 m.lik sahil yolu Boğaz’ı 8 m. daraltmıştır. 
.İBB +Beykoz Belediyesi nin ortaklaşa 2015 te yaptığı Çubuklu –Kanlıca arası 2,5 km. lik 
yol Bogazı 10 m.daralttı. 
.1988 de Üsküdar Harem sahil yolu 4,5 km. 27 m. daralttı 
.!988 Sarıyer –Çayırbaşı sahil yolu 4 km.22 m. daralttı 
.1988 Kuruçeşme –Arnavutköy sahil yolu 200m. boyunca 15 m. daralttı 
.Bildiride seçtiğimiz örnek alanlardan biri olan ve halen yapımı devam eden  Üsküdar 
meydanı dolgu alanı ise ,tamamlandığında 12 bin m2 lik teraslamalar ile Boğaz 
daralacaktır. 
.Yine Üsküdar meydanı düzenleme projesi kapsamında yer alan tarihi Şemsi Paşa (Kuş 
Konmaz )Camii önü yaya aksı  şu an için Tarihi çevreye verdiği hasar nedeniyle durdurulmuş 
durumdadır ve tamamlandığında karşı yakasındaki Martı ve Galataport projeleriyle 
birlikte Boğazı daha etkili biçimde daraltacaktır. 
.Yapımı devam eden ve Kurumumuzun yerleşme alanının konumu itibariyle direkt etkilendiği 
Kabataş Martı İskelesi ve çevre Düzenleme projesiyle   1200m.lik sahil boyunca Boğaz 10 
m. daralacaktır..Yine Kurumumuzun komşu olduğu Galata port Projesi ile Salıpazarı liman 
bölgesi rıhtım kazıklı dolgusu  1200 m boyunca Boğazı 10 m. daraltacak ,12 m2 lik dolgu 
yapılacak ve rekreasyon alanının altına da 2 katlı otopark alanı inşa edilecektir. 



	

İstanbul Boğazı’nı karşılıklı daraltma durumunda olan bu 3 projeye  deniz altından da 
Üsküdar-Kabataş yürüme tüneli  entegre edilmek istenmektedir.(Hürriyet 31.10.2017) 
.Yapılması planlanan  projelere baktığımızda ise : 
Beykoz-Paşabahçe arasında kazı ve dolgu alanı 
Kuleli askeri Lisesi önünde ise 320 m. lik kazıklı yol yapılarak Boğaz 25 m. 
daraltılabilecektir. 

 
Şekil 2.Boğaziçin ‘de karşılıklı iki yakada yapılan kıyı dolguları.Haritada Galata port ve 
Kabataş dolgu alanları görülmemektedir. 
Kaynak:(2017,Diken)

 
    Şekil 3 Boğaziçi 1941    
 Kaynak:İstanbul Boğazı Haritaları.15.04.2018,22.30 
 1.3.Kıyı Dolgu Türleri  ve İstanbul Boğazında Kullanılan  Kazıklı Dolguların 
Özellikleri 
.En çok kullanılanılanı kıyıdan dolgu;kıyıdan hafriyat malzemeleri ile dolgu  alanının 
oluşturulması .Daha çok sakin deniz kıyılarında kullanılır ve dolgu toprağının  dağılmaması 
için en dışa taş sınırlayıcı yapıp ,toprak arasına dökülür.Üzerine fazla yükün binmediği 
rekreasyon alanları için uygundur. 
.Liman gibi üzerine fazla yük binen ve akıntıların hakim olduğu durumlarda ise kazıklı 
yöntem uygulanır.çok yüksek dalga yok ise deniz tabanının  0.50-1.00 m içine kazıklar 
çakılarak halatlarla birbirlerine ve kıyıya bağlanarak sabitlenir.Kazık seviyesi de denizin 2 m 
üstüne kadar çıkar. 
Diğer bir yöntem ise,20-25 ton ağırlığındaki 2 m lik küplerin üst üste konup arasının da kaya 
ile doldurulmasıdır. 



	

İstanbul Boğazında uygulanan kazıklı dolgu sisteminde ise kazıklar tabana 10-15 
m.kadar girebilen sürtünme kazıklarının içi dolduruluyor ve çakılan kazıklar 
birbirlerine kirişlerle bağlanıyor ,üzerine döşeme yapılıyor.(Hürriyet 11 eylül 2017) 
2. İSTANBUL BOĞAZINDA ,KAZIKLI DOLGULAR İLE KAZANILAN  KIYI  
ALANLARININ ÇEVREYE ETKİLERİ 
      2.1Doğal Yapıya Etkisi 
Topoğrafyanın ,doğal kıyı çizgisinin değişimi ile su-kara dengesinin  dolgular ile 
bozulmasının getirdiği  riskler ; deprem kuşağında yer alan Ülkemiz özellikle de olası deprem 
beklentisinde olan İstanbul için kıyı dolgularının önemi büyüktür.Sonradan yapılan  kıyı 
dolgu alanlarının  deprem gibi doğal afetler ile doğa tarafından geri alınma riski 
bulunmaktadır. 
Kıyılarda doğal olarak aşınma ve birikim olaylarıyla şekillenme devam ederken ,kıyıların 
doldurularak denizden alan kazanılması gibi insan eliyle yapılan müdehalelerin  doğal ortama 
zararlı etkileri olduğu gibi ,deprem sonucu oluşan tusunami gibi doğal afetlerle kıyı dolgu 
alanlarının yok olarak  eski doğal haline dönmesi de söz konusudur.Maddi kayıp yanında can 
kayıpları da yaşanabilir.1999  yılında İstanbul’ un yakın çevresinde  İzmit’te yaşanan deprem 
sonucunda Değirmendere ‘de 100 m. genişliğindeki dolgu alanı, üzerindeki yol,park ve 5 katlı 
apartmanla  birlikte denize kaymıştır.(T:C Sayıştay Başkanlığı 2006)sahil dolgu alanı deniz 
tarafından yutularak kıyı eski çizgisine geri dönmüştür.Dolgu ile kazanılan alanlara kamu 
yararı gerekçesi ile getirilen kullanımlar bu alanlarda insan ve yerleşim yoğunluğunu da 
arttıracak ve zemine daha fazla yük getirirken,çevre kirliliğini de arttıracaktır. 
İstanbul Boğazı’na her iki yakada karşılıklı yapılan ve,kıyı kenar çizgisini değiştirerek Boğazı 
daraltan dolgu alanları;deniz trafiğine de engel olup büyük gemi kazalarına sebebiyet 
verecektir.Daha once Boğaza özgü kıyı boyunca yer alan yalılara ,çarpan ve büyük mal hatta 
can kaybına sebep olan tanker ve yük gemileri,şilepler deniz üzerine çıkan 
liman,iskele,rıhtımlara çok daha fazla çarpacaktır.Boğaz genişliğinin dolgu alanları ile 
azalması ve devasa kurivaziyer ya da şehir hatları yolcu gemilerinin yanaşma pozisyonundan 
dolayı ,Boğazı kesip kapatması,manevra yapamaması ve işleyen deniz trafiğini kesmesi 
sözkonusu olacaktır.Gündemde olan ve Şileplere ,Uluslar arası   300 m.gibi standart boyut 
getirme  çabalarının  Boğaziçi’ni çok daha fazla zorlayacağı ve bu konuda ciddi sorun 
beklentisine girmemize neden olacağını söyleyebiliriz.Bu da ister istemez İstanbul Boğazı’na 
alternatif olarak düşünülen Kanal İstanbul projesi için acele edilmesinin ; bu durum ile ilgili  
olabileceği düşüncesini akıllara getiriyor. 
İstanbul Boğazında mevcut olan  alt ve üst su akıntılarına,kazanılacak dolgu alanının olumsuz 
etkisi olacak hatta dolgu alanı akıntı tarafından tehtit edilecektir.Dolgular bölgedeki akıntı 
yapılarının değişimine neden olacaklardır. 
      2.2 Ekolojik denge ve Canlılar Üzerindeki Etkisi 
Son yılların önemli sorunlarından  iklim değişikliği ;yer seçimi kriterleri doğru olmayan 
kentsel mekanların ,aşırı yağış gibi atmosferik olaylar ve sel gibi sorunlardan daha fazla  
olumsuz  etkilenmesine  neden olmaktadır. Vadilerde ve kıyılarda yer alan  yerleşim bölgeleri 
de bu olumsuzluklardan fazlasıyla etkilenmektedir.Eko sistem kendini yenileyebilir ama Kıyı 
ekosistemi bu yetenekte değildir ve dolgu alanları ile onu yenileyemiyecek kadar müdehale ve 
tahrip ediyoruz.Dolgu alanları ile karbon emisyonunu da arttırmış oluyoruz.Çünkü denizlerde 
bitkiler  gibi karbon emer.Emen denizi engellediğimizde de emisyonu arttırmış 
oluruz.Kıyılara yapılan dolgu alanları  iklim değişikliği sorunlarının daha da artmasına neden 
olurken deniz içi -dışı yaşamların tehlike altına girmesi de sözkonusu  olmaktadır. 
              2.2.1  .Fauna ve fuloranın dengesinin bozulması.Deniz altı bitki ve hayvanlarının 
bu değişiklikten zarara uğrayarak kendi ve insanlar üzerinde telafisi mümkün olmayan çevre 
sorunlarına neden olması . 



	

.Deniz balık,midye ve bitkilerinin doğal ortamlarından edilmeleri nedeniyle yaşamları ve 
nesillerinin tükenmesi söz konusu olmaktadır.Bazı deniz hayvanları özel yerler ve 
derinliklerde yaşarlar.Eğer bu bölge sığıdaysa ve dolgu alanı ile tahrip edilmişse deniz 
hayvanının kaçma şansı olmadığından  ve mekansal olarak üreme koşullarını kaybettiğinden o 
türün ortadan kalkma riski olacaktır.(2017 .Aydoğan.) 
              2.2.2 .Sadece deniz içi değil,kuşların ,martıların  da huzursuz edilip ,dogal yaşam 
çevrelerinden uzaklaştırılmaları söz konusudur.Toprakla direkt ilişki halinde olan yeşil 
bitkilerin doğal ortamlarından koparılıp beton zeminlerle çevrilip hapsedilmesi ,birlikte yaşam 
bulan canlıları da doğal çevrelerinden uzaklaştıracaktır. 
             2.2.3.Biyolojik bir varlık olan insanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz 
etkileri bulunmaktadır.Gerek  deniz zeminine kazıkların çakılması sırasında oluşan gürültü ve 
kirlilik nedeniyle gerekse deniz içi ve dısında kullanılan malzemelerin insan sağlığına zararlı 
petrol türevlerinden üretilmiş olmaları  ve zararlı gazlar salmaları ,kansorojen nitelikli 
olmaları nedeniyle ;kıyı dolguları birey sağlığını tehdit edici ve çevre kirliliğini arttırıcı 
unsurlardır.Dolgularda kullanılan malzeme deniz suyu ile etkileşime geçerek zamanla 
çözülebilir.Zehir saçan metaller,kimyasallar deniz yoluyla deniz canlılarını zehirleyip 
öldürürken  ,besin zinciri gereği  de onları yiyen canlıları da zehirlemiş bazı durumlarda da 
öldürmüş olurlar.Dolgu alanlarının, inşaat sırasında jeolojik yapıya verdiği hasar 
kadar,yarattığı ses kirliliği,gürültü bakımından da deniz içi- dışı hayvanlar,bitkiler ve bireyler 
üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. 
              .Bireylerin çevreye karşı duyduğu guven ,hissettiği huzur, mekanın bireyler 
üzerindeki  olumlu psikolojik  etkisi ile daha da güçlenmektedir.Bilişsel kodlar ile zamanla 
zihninde oluşan mekansal şemalarla çevreyi algılayıp değerlendiren birey  mekanı benimseyip 
,sahiplenmektedir.Zihnindeki  bildik imajlarıyla sahiplendiği kentsel mekanın olası yeni 
görüntüleri ;mekana yabancılaşma,güvensizlik ve hoşnutsuzluğu da beraberinde 
getirecektir.Yeni dolgu alanları ile yıllardır alışılagelmiş kentsel peyzaj yok edilip 
değiştirilecektir.Anılardaki ,zihinlerdeki izleri, mevcut imajı silmek çok kolay 
olmayacaktır.Bu da mekandan hoşnut olmayan ,haz almayan bireyler demektir. 
      2.3.Kent İmajına  ve Kültürel  Çevreye  Etkisi 
İstanbul Boğazı   Dünya ölçeğinde  doğal ve tarihi değer olarak yerini bulurken ,aynı zamanda 
ön görünüm, geri görünüm ,etkilenme bölgeleriyle ;yapılanma koşulları ve müdehale 
biçimleri belirlenmiş özel bir alandır.Bu özelliği göz ardı edilip,sınırlar delinir, kurallar aşılır ,  
genel  koşullarla düzenleme ve yapılanmaya gidilirse ; doğal ,tarihi ,yöresel doku ,siluet ve 
mimariye ilişkin koruma sağlanamaz.Kentlilerin belleklerinde mekana ilişkin kurgulanmış 
imajı kalıcı kılmak mümkün olmaz ,kent kimliğini belirleyen, imaj ögelerini yitirmeye 
dolayısıyla kent kimliğini kaybetmeye başlar. 
Kültürel yapıyı oluşturan ögeler ;salt mekana ilişkin morfolojik özellikler ,tarihsel değerler 
değil aynı zamanda ,mekanın işlevi ve toplumsal yapısıdır da. Bugüne kadar gördüğümüz , 
plan tadilatı ıle değişen kullanım ve yapılanma şartları ;ne yazık ki,bu alanlar için ,aynı 
kararların alınabileceği kaygısına kapılmamıza neden olmaktadır.Boğaziçi ‘ne günümüz 
koşullarında işlerlik kazandırıp,kamu yararı ve koruma anlayışıyla  ,plan kararları alıp,kentsel  
tasarım ilkeleri belirlerken,bütünsellik içinde , farklı açılardan bakabilmeyi ,geçmişe saygıyla 
günümüzü bağdaştırmayı bilmeliyiz.Aksi taktirde  politik , ekonomik, hızla sonuca ulaşma 
kaygılarıyla; parçacı anlayış ve noktasal çözümlerle; kent kültür,imaj ve kimlik değerlerini 
zedeleyen, kentin doğal yapı ve ekolojik dengesini bozan ,doğal ve fiziksel çevreye ,siluete 
ilişkin analizleri yapılmadan projelendirilmiş , kentsel tasarım projeleri ortaya çikacak ve 
sorun alanları oluşturacaktır.Günümüzde tekrar gündeme gelen  Boğaziçi’nde kazıklı dolgu 
alanları ve kapsadığı entegre projeler; kıyı şeridinde dolayısıyla hassas alan olan ön görünüm 
bölgesinde yer almaktadır. Çalışmada, bu projelerin çevreye etkileri çok yönlü ortaya 



	

konulurken ,aynı zamanda söz konusu alanlar için  Kentsel Tasarım ilkeleri de geliştirilmiş ve 
belirlenmiş olmaktadır. 
 
. 3.YAKIN KONUMDA OLAN VE İSTANBUL BOĞAZI’NI İKİ YAKADAN 
DARALTAN ÜÇ KAZIKLI DOLGU PROJESİ 
 

 
Şekil 4 üç dolgu alanının konumu   
, Kaynak:İstanbul  Boğazının Genişliği.15.04.2018,23.00 
3.1Galataport dolgu alanı 
Karaköy rıhtımından MSGSÜ’ ne kadar olan 112bin 147m2 lik alana yayılan  projenin  
kapsamında  TDİ Karaköy yolcu salonu,paket postanesi ,İstanbul Modern ,TDİ Genel 
Müdürlüğü,Çinili Han,antrepolar,sıra dükkan nargileciler ve atölyeler 
yeralmaktadır.Bunlardan tarihi Karaköy yolcu salonu,paket postanesi ,İstanbul Modern ve 
antrepolar yıkılmış durumdadır. Yeniden düzenlenen ve yapılandırılan bu alanda 1200 m.lik 
sahil boyunca 10 m .genişliğinde 12 bin m2 lık kazıklı dolgu alanı ve sahil boyunca yer alan 
rekreasyon alanlarının altında  da 2 katlı otopark alanları yapılmaktadır.Ticaret,yeme 
içme,konaklama ,butik oteller alanın %25ini ;%12,4 ü yeşil alan,ağırlıklı oranı karşılayan 
Liman alanının %15 i Kruvaziyer liman alanı ,terminal ve teknik hizmet alanı olarak %15 
ayrılırken,%85 şi de Turizm ve ticarete ayrılacaktır.H:18,50 yi geçemiyecek ve emsal 1,50 
olacaktır.(2013,Çaylak)Alanın suya doymuş gevşek zemin altlarında, otellerin servis ve spor 
alanları,limanın gerekli hacimleri çözülmektedir.Bu olası tehlikeye işaret etmektedir.Kıyı 
boyu dolgu alanlarının oluşturulması sırasında ,aylarca çakılan kazıkların titreşimi ile komşu 
çevrede tarihi dokuda;bina ve yollarda çatlaklar meydana gelmiş ve yıkım etkisiyle toz 
partikül  ve gürültü kirliliği oluşmuştur.Zeminin yapısı bozulurken ,kayma ve deformasyon 
tehlike ve korku yaratmış dava konusu olmuştur.Projenin uygulaması, alanın ÇED raporu 
alınmadan başlamıştır. Karaköy ve Salıpazarı gibi tarihi bir alanda yer alan proje kapsamında 
, zemin üstündeki yapılanmalar da tarihi çevrenin mevcut siluetine çok detaylı analizler 
yapılarak  eklenmesi gereken  düzenlemelerdir.Karaköy’e yapılması planlanan  kurivaziyer  
limanı,büyük gemilerin hem de kıyıya dik olarak yanaşması  için hiç uygun olmayan  
konumdadır. Büyük gemiler eğer İstanbul boğaz trafiğini tehlikeye sokar biçimde dikine 
olarak rıhtıma yanaşabilse bile İstanbul’un tarihi yarımada’nın silüetini bozacaktır.Kaldıki 
Boğazda gemilerin dönüş ve sirkülasyonunu  sağlamak için yeterli sirkülasyon alanı yoktur.(  
2017 Diken)) 
2015 te mülkiyeti özel sektör  eline geçen alan  diğer örneklerden farklı olarak özelleştirilmiş 
bir alandır.Kamu amacı da gütmediği söylenebilir. 



	

 
Şekil 5 Galataport projesi yıkımlarından önce alanın görüntüsü 
Kaynak:Galataport yeniden doğuş,03.04.2018,20:22 
 

 
Şekil 6 Galataport proje alanında yapılan yıkımlar. 
Kaynak:Galataportta yeniden Doğuş,03.04.2018,20.22 

 



	

 
Şekil 7 Galataport rıhtım alanının kazıklı dolguyla genişletilme,kazık çakılma aşamas:  
Kaynak:Galataport suç duyurusu,03.04.2018,20:41 

 
Şekil 8 Galataport projesi 
Kaynak:Galataport suç duyurusu,03.04.2018,20:40 

 



	

 
Şekil 9 Bölgede oluşan çatlaklar.Çevreye verilen zarar 
Kaynak:Galataport projesi,03.04.2018,20:38 
        3.2.Martı İskele Dolgu Alanı : 
MSGSÜ’ne diğer yanından komşu olan başka bir proje de, ismini kanatlarını açmış martı 
figürüne olan benzerliğinden alan Kabataş Transfer merkezi ve Kabataş meydanıdır.Fındıklı 
Molla Çelebi camii ile Kabataş Bezm_i Alem Valide Sultan Camii arasında yer alan mevcud 
balıkçı barınağını da içine alan konumdadır.Devam eden ve Deniz trafiğini arttırması 
planlanan  transfer merkezi deniz üzerine ,kazıklı sistem ile oluşturulan 4 iskele ile ,gemi 
kapasitesini 12 den 22 ye çıkaracaktır.Denize 650 m boyunda ve 20 m. Eninde kazıklı dolgu 
alanı yapılmaktadır ve slüet endişesi duyularak iskele yüksekliği 9,5 m olarak 
sınırlandırılacaktır.Proje kapsamında 90 m2lik alan yeniden düzenlenecektir.Sahildeki dolgu 
geniş yürüme bandı ve sirkülasyon alanlarında ;büfe,gazete bayii,pastane işlevinde 
yapılanmalar düşünülmektedir.Kara ,deniz ve raylı sistem taşımacılığını entegre edecek olan 
proje şu an taşıtların geçtiği kara yolu ,meydanda yer altına alınırken ,metro ile bağlantısı da 
düşünülmektedir.Taksim füniküler hat ile Mahmutbey metro hattı bütünleşecektir.Zeminde 
10bin m2lik meydan düşünülmektedir.Yer altına 40 otobüs ve 1000 araç kapasiteli otopark 
yapılacaktır.Üsküdar _Kabataş arasında deniz altından yürüme tüneli ile entegrasyonu 
sağlanacaktır.(2017. Sabah Gazetesi) 
Denize kazıkların çakılması sürecin de yakın çevre yapılara ve özellikle alanın içerisinde 
kalan Mimar Sinan’ın tarihi  Fındıklı Molla Çelebi Camii’nin duvarlarında derin tehlikeli 
çatlaklar oluşmuştur.Tarihi dokuya  saygı ;salt siluetteki etkisini koruyarak değil ,denize kazık 
çakılması ve de önünde cok yakın mesafede yapılan kazılar gibi ciddi müdehalelerde 



	

,özellikle tarihi yapılara yaklaşma sınırını da korumakla mümkün olur. 

 
Şekil 10 Martı  İskelesi veyeşil alana verdiği zarar 
Kaynak:İstanbul için Martı projesi sona yaklaştı,03.04.2018,20:03 

 



	

 

 
Şekil 11 Kabataş Martı Transfer İskele ve çevresi 
Kaynak: Kabataş Martı Projeleri çalışmaları devam ediyor.03.04.2018 20.05 



	

            

 
 
 

 
 
 Şekil 12 Kabataş Martı Projesi ve dolgu alanlarının tarihi dokuya ,mevcut yaya ve taşıt 
sirkülasyona verdiği zararlar. 
Kaynak:İstanbul için Martı Projesi sona yaklaştı.03.04.2018,20:10 
 



	

 
Şekil 13 Öneri Kabataş Martı İskelesi     
Kaynak: Martı projesi olarak bilinen Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi Sona 
yaklaşıyor.03.04.2018,20:30 
      
 3.3.Üsküdar Meydanı ve Dolgu Alanı 

Şekil 14 Öneri Üsküdar Meydanı Projesi. 
Kaynak:Üsküdar Projesi esnafa anlatıldı.03.04.2018,15:37 
 

	Şekil	12	Kabataş	Martı	Projesi	ve	dolgu	alanlarının	tarihi	dokuya	,mevcut	yaya	ve	taşıt	
sirkülasyona	verdiği	zararlar.	

Kaynak:İstanbul	için	Martı	Projesi	sona	yaklaştı.03.04.2018,20:10	



	

         

 
Şekil 15 Üsküdar Meydanı Projesinin çevresine verdiği hasar 
Kaynak:Üsküdar sahil projesi,03.04.2018,13:47 
     

 



	

               Şekil 16 Üsküdar Meydanı Dolgu alanları yapım aşamaları. 
Kaynak:  Üsküdar Belediyesi,03.04.2018,13:41 
Üsküdar Meydanı, sözkonusu proje tamamlandıktan sonra ,bugünkü durumunun 3 katı 
büyüklüğe ulaşmakta ve 125 bin m2 lik bir meydana kavuşmaktadır.16 bin m2lik , aralarında 
Belediye hizmet yapısının da yer aldığı alanda ; yıkılıp yeniden yapılanma ile yeni çarsi 
sokakları ,zanaat mekanları,kentsel bellek müzesi,otopark yapısı ve Marmararay’ın 7 tane 
farklı çıkış kapısı yerleştirilecektir. 
Adı Mimar Sinan Meydanı olacak yeni meydanda, mevcut camiler daha çok ortaya 
çıkarılmak istenmektedir.Meydanın altında da 1000 araç kapasiteli otopark alanı 
düşünülmektedir.(2017 .Hürriyet Gazetesi) 
Fakat kıyıda özellikle Şemsi Paşa  (Kuşkonmaz  ) adıyla bilinen Mimar Sinan’ın Camii 
önünde proje bağlamında tasarlanan geniş yaya aksının oluşturulması diğer değişle  mevcud 
yaya yolunun genişletilmesi esnasında ,tarihi dokuda yapısal olarak talihsizlikler yaşanmış  
derin çatlaklar oluşmuş ve yapım aşaması durdurulmuştur.ÇED raporunda kıyı kenar 
çizgisinde olan tarihi yapıya ,hemen önünde denize çakılan kazıkların ;çakım işlevi sırasında  
zarar verebileceği öngörülemediğinden ;tarihi yapı ve çevreye; kültürel olduğu kadar taşıyıcı 
sistemine de  zarar verilmiştir.İstanbul Kenti ve Dünyaca  kentimizle  özdeşleşmiş başta 
gelen kimlik ögelerinden biri  olarak kabul gören  silueti ve  Boğaziçi’nin imaji;bu  tür 
müdehalelerle zihinlerden silinmektedir.Umarım ,Proje öncesinde Doğal yapı,Deniz,kara 
ve havadaki yaşam türleri, Kültürel çevreye ilişkin veriler arşivlenmiştir ve sergilenecektir de 
gelecek nesillere İstanbul bütününde Boğaziçinin özel yapısı konusunda 
bilgilendirebilelim.Bu müze ,koruyamadığımız doğal güzelliklerimizi geç de olsa farketme 
şansı yaratacaktır diye düşünüyorum.Diğer yandan da keşke İstanbul kentini bu derece 
bozmasaydık da Kent Belleği Müzeleri yapmaya gerek kalmadan tüm kenti doğru karar ve 
tutumlarla,içinde yaşayarak ,kullanarak sahiplenip koruyabildiğimiz Açık Hava 
Müzesine dönüştürebilseydik ve İstanbul kenti ,günlük yaşamdaki varliği ile KENT 
BELLEĞİ MÜZESİ özelliğini taşısaydı . 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 
1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 10.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2014 te 
yürürlüğe giren 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ,Ek 5 paftasında 
Duyarlı yöreler başlığı altında; değerlendirilmesi özel yapılacak alanlar belirlenmektedir.Bu 
başlık altında daha pekçok özel koşullu alanlarla birlikte çalışma alanımızın da içinde olduğu 
,Boğaziçi kanununa göre koruma altında olan alanlardan bahsedilmektedir.Bu gruptaki alan 
ve projeler özel değerlendirme koşulları gerektirmektedir.Bu zorunluluktan hareket ederek 
,alanın değerlendirme kriterlerine bakıldığında yönetmelikte bu konuda özel bir açıklama 
olmadığını görülmektedir. 
Genel hükümlerde ise ;arazi kullanımı ,nüfus,fauna,flora,jeolojik hidrojeolojik 
koşullar,doğal kaynak kullanımı,doğal afet,toprak su,hava ,atmosferik koşullar,iklimsel 



	

faktörler,mülkiyet durumu ile ilgili değerlendirmelerden söz edilmektedir.Özellikle inşa 
sırasında ,kullanılan uygulama yönteminin etkisi,kirleticilerin,sera gazı emisyonunun 
belirlenmesi üzerinde durulmuş ve halkın katılımı bağlamında ,uygulama aşamasında 
projeden etkilenecek kullanıcıların görüşlerinin alınmasından bahsedilmiştir.Katılım ne 
yazıkki projenin uygulama başlamadan  seçim ve karar aşamasında ele alınmamıştır. 
ÇED Yönetmeliğinde bahsedilen Uluslar arası dahil olduğumuz sözleşmelerden Avrupa 
Peyzaj Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında su kuşları yaşam çevreleriyle birlikte ele 
alınmıştır.Alanımızda bir projeye ilham kaynağı olan ve yaşam çevreleri olarak sahil 
şeridinde görmeye alıştığımız Martıların da bu bağlamda projeden etkilenme biçimlerini 
belirlemek amacıyla ,değerlendirmede önemli bir kriter olarak ele alınması gereği 
vurgulanmaktadır. 
Çalışmada çevreye etkileri araştırılan projeler;özel değerlendirme kriterleri gerektirdiğinden 
;araziye uygulanma ve kullanım aşamasında da olusabilecek çevre sorunları bağlamında 
öngörüde bulunarak ,değerlendirmeler yapılmıştır.Burada sözkonusu projelerin çevrede 
olumlu etkiler bırakması için önemli ve gerekli müdehele konuları da tespit edilirken ,aynı 
zamanda Duyarlı Yöredeki projelerin kentsel Tasarım İlkeleri belirlenmektedir. 
İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi girişinde karşılıklı ve birbirlerine yakın konumda 
bulunan  örnekleme alanı olarak seçilen kazıklı dolgu alanları ile entegre edilmiş üç  proje 
(Galataport,Martı ve Üsküdar Meydanı Projeleri) 
.Doğal Yapı 
.Ekolojik Denge ve 
.Kültürel çevre-Kent imajı  
Bağlamında ele alındığında ; 
*Kamu yararı-ekolojik yarar bakımından da çelişki sergiledikleri için  
halen uygulama aşamasında olan projelerin, eldeki veriler ve yapılan tespitler ışığında kentin 
eko sistemine etkilerinin pekte olumlu olmayıp, beklentileri karşılayamayacağı düşüncesi 
uyanmıştır.Açıklayıcı sonuçları tabloda görmek mümkündür.( Bkz.Tablo 1)  
Boğaziçi özelinde  tüm İstanbul kentinin, doğru karar ve tutumlarla,Doğal çevreyi yok 
etmeden,ekolojik dengeyi bozmadan içinde yaşayarak ,kullanarak sahiplenip 
koruyabildiğimiz Kent Belleğinin görünen yüzü  Açık Hava Müzesi özelliğini 
taşıyabilmesi için ;çok  geç olmadan olası olumsuzluklara engel olarak ve de ortadan 
kaldırarak ,kanun,hukuk,etik ,sosyal, planlama,tasarım ve teknik boyutlarda yapılması 
gerekenleri ortaya koymamız şarttır.Boğaziçi kıyı şeridinde kazıklı dolgu alanlarında 
oluşturulacak  kentsel tasarım projeleri için ,çalışmada,çevreye etkileri bağlamında 
geliştirmeye çalıştığımız değerlendirme kriterleri ,bir anlamda bize bu özel bölgelerin 
kentsel tasarım ilke ve rehberlerinin temelini de vermektedir. . Acilen özellikle ,duyarlı 
alan olarak anlamlandırılan Boğaziçi kıyıları için ;alana özgü kentsel tasarım karar ve 
ilkelerinin belirlenme, tasarım rehberlerinin oluşturulma ve uygulanma gereği vardır.Bu 
konuda planlama, tasarım ve teknik boyutta yetkililerce ve  en üst düzeyde yöneticilerden 
kentin kullanıcılarına kadar her kademede bireylerin bütünsellik anlayışıyla  ve sorumluluk 
bilinci ile etik davranarak üzerine düşen görevi yapmaları gerekmektedir.Ancak bu koşulla 
İstanbul’u ve dünyaca kabul edilen kimlik ögesi Boğaziçi insan eliyle ve hızla yok 
edilmekten kurtarılacak , yanlış uygulamalar  sonlandırılacaktır. 
ÇED	KRİTERLERİ	 	    GALATA	 KABATAŞ	 ÜSKÜDAR	
	      PORT	 MARTI	 MEYDANI	
DOĞAL	YAPI		 	       
*Doğal	kıyı	kenar	çizgisinin	değişiminin	,doğal	yapıyı,zemin	 	   
mekaniğini,morfolojisini	bozması,zedelemesi.	 	 _________	 ________	 ________	
*Yeni	kullanım	alanları	açarken	,zemine	artı	insan	ve	yapı	 	   
yükü	getirmesi	 	    ________	 ________	 ________	



	

*Boğazın	genişliğini	azaltıp,deniz	trafiği	ve	transit	geçişler		 	   
açısından	tehlıke	yaratması	 	   ________	 ________	 ____	+	
*Boğaz	alt	ve	üst	akıntılarını	engelleyip	,doğal	sirkülasyonu	 	   
bozması	 	     ________	 ________	 ________	
EKOLOJİK	DENGE	 	       
*Deniz	flora	ve	faunası	nın	bozulması	 	  ________	 ________	 ________	
*Kuşlar(martılar)	açısından	,Özellikle	Kabataş	ve	Üsküdar	
Pro_	 	   
jelerinin	önemi.	 	    ____			+	 ____	+	 ____	+	
Özellikle	Kabataş	Martı	iskelesi	çevre	düzenlemesi	sırasında		 	   
yeşil	alanın	tahrip	edilip	,ağaçların	sökülmesi	/kesilmesi	;inşa_	 	  
at	alanını	çevreleyen	suni	yeşil	ya	da	kopya	edilmiş	İstanbul		 	   
manzara,tablolarıyla	bezenmiş	panoların	gerisindeki	dram.	 ____	+	 ________	 ____	+	
**İnsanlara	denizle	buluşma	fırsatı	yaratması	(var	olan	
alanın	 	   

genişletilerek	düzenlenmesi)	 	   ____	+	 									+	
										+																				
+	

*Kara	-deniz	dengesini	bozup	,karbon	ayak	izi	ve	emisyonunu		 	  
arttırması.	 	    ________	 ________	 ________	
*İnsan	ve	yapı	yoğunluğunu	arttırarak	,çevre	kirliliği	ve	iklim		 	   
değişikliğini	
tetiklemek.	

ni	
tetiklemesi	 esi	 	   ________	 ________	 ________	

*Yapımı	esnasında	çevreye	ses	(gürültü),kirlilik,zehir	ve	toz		 	   
saçması	 	     ________	 ________	 ________	
*Deniz	içinde	kullanılan	malzemelerin	canlılar	üzerinde	
yarat-	 	   

tığı	kimyasal	ve	zehir	etkisi	
	etkisinin	besin	zinciri	yoluyla	
deniz	ve		 	   

toprak	üstü	canlılar	,özellikle	insanlara	geçmesi.	 	 ________	 ________	 ________	
*Yıkımlar	sırasında	hafriyattan	çıkan	toz	ve	partüküllerin	,başta		 	  
insan	olmak	üzere	tüm	canlı	ve	bitkilerin	;biyolojik		ve	
psikolo	 	   
jik	sağlıkları	üzerindeki	olumsuz	etkiler.	 	  ________				_______	 ________	
KÜLTÜREL	ÇEVRE	VE	KENT	İMAJI	 	     
*Doğal	ve	kültürel	değer	olan	Boğaziçine	yapılan	dolgu	alanları	 	  
onun	tarihi	dokusu	,kültürel	varlıklarını	ve	kentle	özdeşleşmiş		 	  
siluetini	bozması.Kent	kimliği	öğelerinin	korunamaması.	 ________			____	+	 ____	+	
*Tarihi	doku	ve	yapılara	verilen	hasar.	 	  ________	 ____	+	 _______	+	
*Kent	bellek	kaybının	birey	psikolojisi	üzerinde	yarattığı	etki	 	   
Bildiği	,benimsediği	kentsel	pezajın		yok	edilip	değiştirilmesi		 	   
sonucu	;kentlilik	aidiyet	,sahiplenme	ve	mekandan	haz	alma		 	   

duygularını	yaşayamama	.	 	   ________	
_______	
+	 _______	+	

*Geleneksel	işlevsel	dağılımın	
korunması.	 korunamaması	 	 _______	+	 									+		 ____	+	

*Kamu	kullanımı	ve	kamu	yararı	 	  
________			
________	 ____	+	 ____	+	



	

	         
 
Tablo 1 :Çalışmada, dolgu alanları kapsamında Bogaziçi’nde uygulanan örnek projeler ve 
kent ekolojisine etkisi bağlamında ortaya konan değerlendirme kriteleri ve sonuçları. 
 
 
 
 
 
KAYNAKLAR: 
.AKDENİZ ,H.(1998).’’Boğaziçinin  Planlama Boyutu ve Yapılaşma Sorunu’’Harita Genel 
Komutanlığı,Harita Dergisi,119,58_70 
.AYDOĞAN,Burak.(2017).’’İstanbul Bogazında Akıntı İklimi Çalışması’’Türkiye İklim 
Değişikliği Kongresi,TİKDEK 2017 
.ÇAYLAK,Hülya.(2013).’’Boğazın altına Dev Otopark sahil boyuna 10 m.lik dolgu’’Milliyet 
Ekonomi,25.01.2013 
.DURU, Bülent.(2006).Yeni Kıyı Kanunu’nun Götürdükleri,Memleket 
Mevzuat,s.13,Temmuz,Say:10-13 
.FİDAN,Ahmet.(2016).’’Kıyı Dolgu uygulamaları üzerine hukuksal yaklaşımlar ve Kıyı 
korumaya ilişkin çevresel önlemler’’ Kent Akademisi,Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli 
elektronik dergi İlkbahar2016 C.9,S:1 
.KARAGÜLER,Sema.(2014).’’Boğaziçi sahil şeridi ve Öngörünüm Bölgesinde Günümüze 
kadar gelen mevzuatın Planlama ve uygulama ile etkileşimi’’ T.M.H.2014/4,483 
.KÜÇÜKKAYA, M.Emrah,AKKAYA, M.Ali (2014).’’İstanbul Kıyı Alanlarında Dolgu 
Projelerinin Sosyo Ekonomik,Ekolojik ve Hukuki Analizi’’, 8.Kıyı Mühendisleri 
Sempozyumu 
.ÖZTÜRK Kurtaslan Banu,Bilsel S.Güven.(2017).’’Kıyı kanununda  Değişiklik Öngören 
Kanun Tasarısı Taslağının Yasallık,Kamu Yararı ve Sürdürülebilirlik ilkeleri Açısından 
irdelenmesi’’Dergi Park,Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak.Der.17.07.2007,38(2),215-223 
.SERDAROĞLU Sağ Neslihan,YILDIRIM Hami H,8(2005)’’Kıyı Mevzuatında Kamu Yararı 
Kavramının Değerlendirilmesi’’, S.Ü.Müh.Fak..Derg C:26,S:2,2011,ISSN:1300-5200 
 .htttps://www.resmigazete gov.tr/eskiler/2014/11/20141125-1.htm.Resmi 
Gazete.(2014)25.11, ÇED Yönetmeliği,Sayı:29186 
.htttps://www.resmi gazete .gov.tr/eskiler/2018/6/20180629-1.htm.Resmi 
Gazete.(1992)’’3621 sayılı Kıyı Kanunu ve yönetmeliği’’,13 Ekim ,Say:21374,S:12 
.htttps://www.sayıstay.gov.tr/tr/upload/76662805/files/stratejik%20planlamaplanlama/’’2006
Faaliyet-Raporu.’’T.C Sayıştay Başkanlığı .(2006) 
.www.hurriyet.com.tr/Boğazın-altına-dev-otopark-sahil-yoluna -10 
m.lik.dolgu.ÇAYLAK,Hülya.2013.’’Boğazın Altına dev otopark,sahil yoluna10 
mlik.dolgu.’’Hürriyet  Gazetesi.(2017).25.01.2013 
.www.hurriyet.com.tr/ekonomi/galataportta-suç duyurusu-40407131.Doğan 
Rıfat/DİKEN’’Galataport’ta suç duyurusu’’Hürriyet Gazetesi.(2017)2.03.2017 
.www.hurriyet.com.tr/ekonomi/İstanbulda-dolgu-alanlar-2.55kmye ulastı-40inci-ilçeoldu-
40574703.TUNA,Banu.2017.’’İstanbul’da Dolgu Alanları’’ Hürriyet Ekonomi,10.09.2017 
.www.hurriyet.com.tr/galataport-ta-yeniden doğuş-3292516.’’Galataportta yeniden 
doğuş.’’Hürriyet Gazetesi.(2017).11 .09 .2017 
.www.hurriyet.com.tr/Kabataş-taki-marti-projesi-ilerliyor-9128559-4733-0.’’Kabataştaki 
Martı Projesi ilerliyor.’’Hürriyet  Gazetesi.(2017).14.02.2018 
.www.hurriyet.com.tr/topbaş-şemsi-paşa-camiinin- içerisinde –çatlak- yok h 85842-
5.’’Üsküdar Meydanı Projesi.Hürriyet Gazetesi.(2017).11 .09.2017 



	

.https://www.sabah.com.tr/galeri/yaşam/kabataştaki-martı-projesi-ilerliyor.’’Kabataştaki 
Martı Projesi ilerliyor.’’Sabah Gazetesi.(2018).Martı Projesi,14.02.2017 
 
 



	

     		 	        																																														 	

	 	   		 	      GLATAPORT	 KABATAŞ	MARTI	
ÜSKÜDAR	
MEYDANI	

	 	               

	 ______	 	 ______	 	

	 																																																																																							________	 ______	 	 _______	 	

	 	   _________	 ______	 	 _______	 	

	 	     ________	 	 _______	 	 _______	 	

	 	               
	 	              

	 	       			+,___								Nötür	 			+,___								Nötür	 			+,___								Nötür	

	 																																																																																																																																																																																																																																																													

	 	   ________	 	     

	 	             

	 	       									+	 	 								+	 Pozitif	 								+	 Pozitif	



	

*K
ar
a	

_d
en

iz	
de

ng
es
in

i	 bo
zd
uğ
u	

ve
	

ka
rb
on

	
ay
ak
	iz
i	

ve
	

em
isy

on
un

u	
ar
tt
ırd

ığ
ı	

iç
in
	

	    ________	 	     

*İ
ns
an
	

ve
	y
ap
ı	

yo
ğu
nl
uğ

un
u	

ar
tt
ıra

ra
k	
ve
	

çe
vr
e	

ki
rli
liğ
i,i
k

lim
	

de
ği
şik

liğ
in
i	

te
tik

le
di

ği
	iç
in
	

	   ________	 	     

*Y
ap
ım

ı	
es
na
sın

d
a	 çe
vr
ey
e	
	

se
s(
gü
rü
l

tü
)	

,k
irl
ili
k,
z

eh
ir	
ve
	

to
z	

sa
çm

as
ı		

ba
kı
m
ın
d

an
_	

	    ________	 	     

*D
en

iz	
iç
in
de

	
ku
lla
nı
la

n	 m
al
ze
m
e

ni
n	

ca
nl
ıla
r	

üz
er
in
de

	
ya
ra
tt
ığ
ı	

ki
m
ya
sa
l	

ve
	ze

hi
r	

et
ki
sin

in
		

	         

	 	     ________	 	     

	 	 	        

	 	   ________	 	     

	 	             

	 	       

	 	   ________	 	     

	 	        ________	 	     

	 	     ________	 	     



	

 
 
 
 
 
 
 

  

*B
ild
iğ
i,	

be
ni
m
se

di
ği
		

ke
nt
se
l	

pe
yz
aj
ın
	

,	y
ok
	

ed
ili
p	

de
ği
şt
iri
l

m
es
i		

so
nu

cu
;	

ke
nt
lil
ik
	

,a
id
iy
et
		

sa
hi
pl
en

m
e	
ve
	

m
ek
an
da

n	 ________	 	     

	 	       			+,___								Nötür	 			+,___								Nötür	 			+,___								Nötür	

	                  



	

KÜRESELLEŞME VE KENT-KIR İLİŞKİSİNDE YENİ AÇILIMLAR: 

AĞAÇLI-YENİKÖY YÖRESİ ÖRNEĞİ 

Gülce KANTÜRER  
İstanbul Teknik Üniversitesi 

ÖZET: 

Dünyada kır-kent etkileşiminde gelinen son noktada, artık kır ve kentin birbirinden farklı 

iki kavram olamayacağı, kentlerin çevrelerinde yer alan kırsal yerleşmelerle birlikte, 

çok merkezli mekânsal sistem kurgusu ile küresel dünyaya ve küresel ekonomiye 

doğrudan katılan çok merkezli bölgeler olması gerekliliği kabul edilmektedir. 

21.yüzyılda kır ve kent arasındaki çatışma, artık dünyada mekânsal bir çelişki gibi 

değil, maddi ve mesleki uzmanlaşmaya, iş bölümüne dayalı, örgütlenmiş ve iç içe 

geçmiş, birbirini çift taraflı besleyen bir modelin gerekliliği olarak ele alınmaktadır.  

Bu bildiri kapsamında kır/kent ortaklıklarına ilişkin güncel kuramsal yaklaşımlar ve 

bununla birlikte uygulanmış veyahut uygulamaya yönelik olarak planlanlaması 

yapılmış çalışmalar ele alınacaktır. 

İstanbul’un çeperlerinde yer alan kırsal arazilerin dönüşümü kapsamında, güncel bir 

örnek olan Ağaçlı – Yeniköy yöresi ele alınarak, kır-kent etkileşiminin İstanbul 

ekseninde geldiği son nokta ortaya konmaya çalışılacaktır. Ağaçlı-Yeniköy yöresi, 

2010 yılından sonra gündeme gelen İstanbul’un mega projelerinden, ölçeği ve 

dönüştürücü etkisi en büyük olan 3.havalimanı, 3.köprü ve Kanal İstanbul’un 

kesişiminde yer almaktadır. Yöre, mega projelerin kamu oyuna duyurulması ile birlikte 

kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. çalışmanın amacı, İstanbul kentleşmesinin, 

kentin çeperlerinde yer alan kırsal nitelikli araziler ve kırsal yerleşmeler üzerindeki 

etkisini incelemek, günümüzde İstanbul’da kent/ kır etkileşiminde gelinen son noktayı 

değerlendirmektir. İstanbul’un kentleşme tarihi ve farklı politik dönemlerde izlenen 

kırsal politikaları birlikte değerlendirilerek, tarihsel süreçte İstanbul çeperlerindeki kırsal 

arazilerin oluşum ve yok oluş süreçlerini incelemek, günümüzde İstanbul’da kırsal alan 

– kentsel alan ilişkilerinin nasıl dönüşeceğini araştırmaktır. 

Anahtar kelimeler: Kırsal dönüşüm, kent çeperi, kentsel ekoloji, kır kent ilişkisi, 

küreselleşme, kentsel politikalar. 



	

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ  

Ağaçlı-Yeniköy yöresinin İstanbul kenti ile olan ilişkisini ve dönüşümünü kavrayabilmek 

amacıyla, öncelikle kır ve kente ilişkin genel tanımlamalar, iki kavramın evrimi ve birbiri 

ile olan etkileşimini kavrayabilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür taraması 

yapılmış, farklı teorisyenlerin yaklaşımları incelenerek detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Kır ve kent kavramının günümüzde ele alınış biçimi, değişen anlam ve önerilen yeni 

iletişim kurguları, kır kent ilişkisi üzerine çalışan uluslararası kuruluşların raporları ve 

yönetimlerin hazırladığı plan raporları, yerel yönetimlerin kır-kent bağlarını 

güçlendirme amaçlı hazırladığı projeler incelenmiştir. İstanbul özelinde kır-kent 

ilişkisinin dönüşümü, çeperlerdeki kırsal arazilerin ve kırsal  yerleşimlerin yok oluş 

tarihçeleri ile ilgili bilgilere erişmek amaçlı literatür ve arşiv taraması yapılmıştır. Kırsal 

yerleşimlerin çeperlerdeki dönüşümü anlamında fiziksel tespit yapabilmek için tarihi 

hava fotoğrafları ve tarihi haritalar kullanılmıştır. Kırsal arazilerin planlama ile ilişkisi, 

politik ideolojiler ile ilişkisini kurabilmek için çevre düzeni planları ve plan notlarından 

faydalanılmıştır. Çalışma alanı olan Ağaçlı Yeniköy yöresi ile ilgili inceleme ve analizler 

yapılmıştır. 

Bölgedeki kırsal yerleşmelerin tarihsel, sosyolojik, kültürel ve demografik yapılarını 

anlayabilmek için İstanbul Belediyesi tarafından basılmış kitaplardan faydalanılmıştır. 

Fiziksel analizler için IMP ve IBB tarafından hazırlanan veriler, şehir haritaları ve 

Avrupa Çevre ajansı tarafından hazırlanmış Corine arazi örtüsü programı 

kullanılmıştır. Diğer yandan YÖK tez taraması yapılmış, bölge ile ilgili daha önce 

yapılan çalışmaların madencilik ve jeoloji konularında olduğu saptanmış, fiziksel 

analizler için bu tez çalışmalarından faydalanılmıştır. Bölgede planlanan mega projeleri 

ve etkilerini analiz edebilmek için Meslek odalarının raporları, sivil toplum kuruluşlarının 

raporları ve çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporlarından faydalanılmıştır. Çalışma 

alanı içerisinde yer alan kırsal yerleşmelerde yaşayan yerli nüfus ile görüşmeler 

yapılmış ve buna ek olarak kişisel gözlemlerden faydalanılmıştır. 

KENT / KIR ETKİLEŞİMLERİ 

Kent ve kır arasındaki ilişki, insanoğlunun tarım devrimi ile birlikte yerleşik hayata 

geçmesivetarımdanartıürüneldeedecekkadardurumageldiktensonrayönetim,din, 

eğitim ve kültür merkezi olarak şekillenen, tarımsal üretimin var olmadığı yerleşimlerin; 



	

yani kentlerin ortaya çıkışı ile başlamıştır. Kentlerin oluşum sürecini, tarımsal üretim 

miktarının artışın ardından ortaya çıkan savunma gerekliliği, gıda depolama ve 

saklamanın mecburi hale gelmesi, ticaretin ortaya çıkışı ve gelişimi gibi diğer sebepler 

de hızlandırmıştır. Sanayi devrimine kadar kent ve kır arasındaki ilişki, kırın baskın 

olduğu ve kentteki aktiviteleri yönlendirdiği, kentin en temel ihtiyaç olan gıda üretimi 

anlamında kırdan bağımsız var olamadığı bir yönde devam etmiştir. Bu döneme kadar 

kırsal alanda yaşayan nüfus kentte yaşayan nüfustan çok daha fazladır ve kentler 

varlığını kırsal alanlara bağımlı olarak sürdüren yerleşmelerdir. 

Küreselleşme ve ulus devlet kavramının yok oluşuna kadar böyle devam eden kır-kent 

ilişkisi, küresel kentlerin oluşumu ve kentlerin artık tek başına ve devletler aracılığı ile 

değil, etkiledikleri bölgelerle, kırın ve kentin iki ayrı kavram olmadığı, heterojen ve çok 

sesli bir yapıda dünya ile direk iletişim kuran bölgelere dönüştüğü duruma evirilmiştir. 

Kent ve kır bu yeni algı çerçevesinde her ikisine ait karakteristik özellikleri koruyup 

geliştirecek şekilde var olabilir mi? Kır ve kent oluşumlarından beri geçirmeye devam 

ettikleri değişim döngüsünde varılan son nokta her iki yerleşim biri mi için de 

demokratik çözümler sunabilir mi? 21.yüzyılda kır ve kent ilişkisinin geldiği noktada 

gündem ve tartışmalar bu çerçeveler üzerinden ilerlemektedir. 

Kır ve kent ilişkisi, özellikle de metropolitenleşmiş kentlerde ve onları çevreleyen kırsal 

yerleşimlerde, yepyeni bir ortaklık ilişkisine evirilmiştir. Kır ve kent, dünya genelinde 

küreselleşme sürecinin başlaması ile birbiriyle çatışan iki ayrı kavram gibi değil, 

birbirinden farklı olmayan ve birçok iletişim ağı ile birbirine ve tüm küresel dünyaya 

bağlanan, aslında bir bütün olarak var olan bir ilişkilenme kurgusu içinde var 

olmaktadır. 

Çok merkezli bir yapıda, her merkezin kendine has karakteristikleri geliştirdiği ve bunu 

ekonomik sürdürülebilirliğin bir anahtarı olarak kullandığı, tüm merkezlerin birbirleri ile 

kuvvetli iletişim ve akışlarla birbirine bağlandığı yeni bir tip kır-kent algısını 

oluşturmuşlardır. Kentler hem kendi başlarına, hem de onları oluşturan her bir merkez 

doğrudan küresel ağlara katılma fırsatına sahiptir. Merkezler arasında hiyerarşi ve 

baskınlık olmaması, katılımcı bir anlayışla kurgulanan bu bölgesel yapılanma, kentin 

kıra karşı ezici bir üstünlük kurmasını engellemektedir.  

  



	

Şekil 1. Kır ve Kent İlişkisinin Evrimi (Kaynak:Gülce Kantürer). 

 

Küreselleşme, katılımcı olmadığı, sadece sermaye çevrimini hedef aldığı, ekonomik 

döngünün yegane aracını kent toprağının metalaşması olarak gördüğü sürece 

engellenemez karşıtlıkların önünü açmaktadır. Bu karşıtlıkların başlıcaları kır-kent 

karşıtlığı, üretici-tüketici karşıtlığı, kentli-köylü karşıtlığı olarak sıralanabilir. Diğer 

yandan küreselleşmenin getirdiği olanaklar kontrollü ve tüm kitleleri hedef alan bir 

fayda döngüsü içerisinde kurgulandığında, metropol ve çeperlerinde yer alan 

yerleşmeler kendi üretimlerini, sahip oldukları potansiyelleri ekonomik 

sürdürülebilirliğin devamlılığını sağlamak amacı ile paylaşabilir. Böylelikle, kırsal 

yerleşmelerde yaşamını sürdürebilen yerel halk göç etmek zorunda kalmaz, aksine 

kendine has üretimlerini geliştirmeye yönelir. Bu nedenle, metropoller ve 

metropollerden gücünü alan kent bölgelerine dahil olan yerleşmeler sistemi, kent ve 

kır arasında bir ortaklığın önünü açma potansiyeline sahiptir. 

İSTANBUL ÇEPERLERİNDEKİ KIRSAL ARAZİLERİN DÖNÜŞÜMÜ 

İstanbul’da kent ve kırsal alanın ilişkisi ele alındığında, hem kent içerisinde hem de 

kent dışında tarımsal aktivitelerin gerçekleştiği arazilerin bulunduğu görülmektedir. 

İstanbul 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlangıcında, özel mülkiyet kavramı ile 



	

tanışıncaya değin, hem kent içi bostanları ve meyve bahçeleri ile, hem de yakın 

çevresinde yer alan, tımar sistemi ile yönetilen, hayvancılık yapılan araziler ve ekili 

araziler ile çevrilidir.  

Şekil 2.18.yy İstanbul Kırsal Alanlar(1838 tarihli Allom Thomas’ın İstanbul haritası üzerinden 
Gülce Kantürer tarafından şemalaştırılmıştır). 

 

19. yüzyıl sonrasında özel mülkiyet kavramının ortaya çıkışına koşut olarak gelişen 

Balkan göçleri ile birlikte kent çeperleri özel mülkiyete ait çiftlik arazileri ile 

çevrelenmeye başlamıştır. Bu dönemde çeperlerdeki ilk mülkiyet transferlerine 

baktığımızda ise sultanların kızlarına hediye ederek devlet arazisini vermeleri, 

sultanların özellikle çöküş döneminde maddi kaynak arayışı amaçlı balkanlardan göç 

edenlere bu çiftlikleri satmaları, gayrimüslim çiftçilerin Balkanlardaki milliyetçilik 

hareketlerinin sonucunda göç ederek topraklarını Balkanlardan dönen Türklere 

satmaları ve sultanların hazine arazilerini kendi kurdukları vakıflara hibe etmeleri örnek 

gösterilebilir. Cumhuriyet’in ilk  yıllarındaki kentsel strateji, nüfus artışını önlemek, 

kırsalda yaşayan nüfusun göç etmesini engellemeyi hedeflemekteydi. Sanayi 



	

yapılanmaları bile orta ölçekli kentlerin dış kesimlerinde planlanmış, köy enstitüleri gibi 

kırsal mekanizmayı geliştirecek eğitim sistemleri tasarlanmıştı. 

İlk on yıllık süreçte İstanbul, başkentin taşınması sebebi ile imar çalışmaları 

yapılmayan, devlet sermayesinin kullanımının kısıtlandığı, nüfusu I. Dünya savaşı 

sebebi ile azalmış bir kentti.İstanbul’un imarı ile ilgili planlamaların yapılmaya 

başlanması 1930’ların başlarını bulmuştur. 1934 yılında İstanbul’un imarı için seçilen 

Fransız şehir plancısı Henri Prost çalışmalarına başlamıştır. Henri Prost’un plan 

stratejisi genel anlamda, batılı ülkelerdekine benzer ana ulaşım arterleri oluşturmak, 

tarihi yapıların çevrelerinde yer alan metruk yapıları temizlemek, kamusal alan 

kullanımına özendirecek parklar, yeşil alanlar, geniş kaldırımlar tasarlamaktı. 

 
Şekil 3.Henri Prost’un planı / Çeperdeki kırsal araziler (Henri Prost İstanbul Ulaşım planı 

üzerinden Gülce Kantürer tarafından şemalaştırılmıştır). 

 

Henri Prost planındaki bostan, meyvelik, çiftlik gibi gıda üretiminde yer alan arazilerin 

durumlarına bakarsak sur içinde yer alan bostanların bir çoğunun yeni gridal plan 

yerleşimi yapılırken göz ardı edildiği görülmektedir. Fakat sur dışında ve çeperlerde 



	

yer alan büyük ölçekli çiftliklerin fonksiyonlarında bir değişim önerilmemiştir. Henri 

Prost plan çalışmalarını yaparken, siyasi iktidar kesinlikle kentlerin büyümesini 

desteklemediğinden, İstanbul ilerde böyle bir nüfus artışı olabileceği hiç düşünülmeden 

planlanmıştır. Bu sebeple de çeperlerde yer alan çiftlik arazilerinin dönüşümleri zaruri 

olmamıştır. Bu dönemde Prost Planı’nın sadece belirli bir kısmı uygulanabilmiştir. 

1950’li yıllara kadar varlığını aktif bir şekilde sürdüren kırsal alanlar, Demokrat parti, 

sanayileşme ve Menderes İmar Operasyonlarıyla başlayan dönemde hızla artan 

göçlere cevap verecek konut ihtiyacı, desantralize olan sanayi için mekan arayışı, 

kentsel servis birimlerinin,kamu yapılarının  ve altyapı sistemlerinin çeperlerde inşa 

edilmeye başlanması, kentsel toprağın değer artışı gibi sebeplerle toprak kaybetmeye 

başlamıştır. Bu dönemde tarımda mekanizasyon, kırsal alanda istihdam fırsatlarının 

kısıtlı olması gibi sebeplerle büyükşehirlere göç eden halk kırsal alanlarda nüfus 

erimesine sebep olmuştur. Bu dönemde gerçekleşen imar operasyonları ile kent içinde 

ve çevresinde ana ulaşım arterleri tasarlanmış ve uygulanmıştır. Özellikle kenti 

çevreleyen Ankara ve Londra asfaltı, Barbaros bulvarı, Vatan ve Millet Caddeleri gibi 

ana akslar çevrelerinde yer alan kırsal nitelikli arazilerin dönüşümünü başlatmıştır. 

Göçlerle birlikte artan nüfusun barınma ihtiyacına karşılık olarak bu arterler çevresinde 

oluşmaya başlayan kooperatifler, toplu konutlar ve çiftçilerin arazilerini parselleyerek 

müteahhitlerle ortaklıklar oluşturması sonucu büyük bir hızla dönüşmeye 

başlamışlardır. 

Şekil 4:Londra Asfaltı 1950’ler(Kaynak :Yeni Türkiye Takvimi 1960) 

 



	

Dünya piyasaları ile baş edemeyen küçük üreticilerin yerini büyük gıda şirketleri almış, 

üretici köylüler hizmet sektörü veya endüstri tesislerinde çalışan işçilere evirilmişlerdir. 

Kentsel mekan üretimi küresel politikaların etkisinde, İstanbul’da sanayinin 

desantralizasyonunu ve kent merkezlerinin hizmet, turizm, finans sektörlerinin 

gelişmesine imkan verecek şekilde yeniden kurgulanmasını gerektirmiştir. Bu süreçte 

büyümeye devam eden kent çeperde yer alan kırsal nitelikli arazileri dönüştürerek kent 

mekanına eklemeye devam etmiştir. 

1971 yılında Boğaziçi Köprüsü’nün, 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 

inşaasıyla İstanbul kuzeyindeki orman alanları ve bu bölgelerde yer alan kırsal nitelikli 

yerleşimler kolay ulaşılabilir hale geldiler ve kent büyüyüp hem lüks sınıfsal hiyerarşinin 

oluşumuyle ortaya çıkan lüks konut ihtiyacını hem de sanayi alanlarını desantralize 

ederken bu köprülerin çevresinde yer alan kırsal araziler de birer birer dönüşmeye 

başladı.  

Şekil 5.Birinci ve ikinci köprü sonrasında yapılaşan kırsal araziler(Gülce Kantürer). 

 

1980’ler döneminde yok olan kırsal yaşantının en öne çıkan örneklerinden bir diğeri 

Kemerburgaz ve Göktürkte yer alan küçük ölçekli tarımsal aile işletmeleridir. Daha 

önce bahsedildiği gibi ikinci köprü, bağlantı yolları, kent merkezinde artan nüfus ve 

güvenlik sorunları, özel araç sahipliğinin artışı gibi sebeplerle kent çeperlerinde konut 



	

arayışına giren üst gelir grubunun talebini karşılayan lokasyonlardan biri Göktürk ve 

Kemerburgaz olmuştur. 

1990’lı yıllara kadar Göktürk, Alibeyköy havzasından beslenen verimli topraklarıyla, 

İstanbul’un meyve, sebze ve süt ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktaydı. 

Bölgede irili ufaklı birçok aile çiftliği bulunmaktaydı. 1980’li yıllarla birlikte hükümetin 

tarım ve hayvancılık ile ilgili izlediği politikalar, meraların azalması ve yem fiyatlarının 

artması, tarım yapılacak arazinin amaç dışı kullanımı ve arazinin artan değerinin 

tarımsal işletmeleri zora sokması, hayvancılık yapılan işletmeler çevresinde birer ikişer 

oluşmaya başlayan lüks konut siteleri gibisebeplerle kırsal üretim aktiviteleri son 

bulmuştur (Akbulak, 2002). Göktürk’te bugün tarım ve hayvancılık aktiviteleri ve kırsal 

yaşantı yok denecek kadar azalmış, bölge tümüyle karakter değiştirmiş, yeni gelen 

nüfusa hizmet edecek servis alanları ile donatılmıştır. Göktürk-Kemerburgaz bölgesi 

Ağaçlı- Yeniköy yöresinin gelecekte geçireceği dönüşümü yakın geçmişte 

deneyimlemiş olması sebebi ile çalışmanın öngörülerini yönlendirici olmaktadır. 

Şekil 6.Göktürk kapalı sitelerin oluşumu ve son hayvancılık aktiviteleri 

 (Kaynak: Akbulak C., 2002). 

 



	

2000’li yıllar ile birlikte iyice belirginlik kazanan neoliberal politikalar ve küresel kent 

yaratma tahayyülü, kentsel toprakların tümü ile birlikte metropol çevresinde yer alan 

tüm kırsal yerleşmeler ve doğal alanları metalaştırmış, üretim sektörünün zayıflaması 

ile ülke ekonomisini yönlendiren sektör olarak, inşaat sektörü öne çıkmıştır. 

Sosyal devlet politikalarının terk edilerek neoliberal bir anlayışa geçilmesi en çok da 

tarım politikaları ve kırsal alanlar üzerinde etkili olmuştur. Piyasa koşulları ile direk 

ilişkiler kurmak ve serbest piyasa ekonomisi içerisinde hareket etmek zorunda kalan 

küçük üreticiler ya sözleşmeli çiftçilik modeli ile büyük şirketlere taşeron hizmet 

vermeye veya tarımsal üretimi terk ederek göç etmeye / tarım dışı istihdam 

olanaklarına dahil olmaya çalışmışlar, topraklarını da büyük ve global üreticilere 

satmak zorunda kalmışlardır. Bir diğer deyişle serbest piyasa ekonomisinin koşulları 

ile bahşedemeyen tarımsal istihdama dahil kesim, yani köylüler büyük kentlerde hizmet 

/ üretim sektörlerinde arayışa yönelerek işçileşmişler ve mülksüzleşmişlerdir. 

Önceki dönemlerde doğu batı eksenli gelişme gösteren kentsel büyüme, özellikle AK 

Parti iktidarının kuzey eşiklerinde planladığı mega projelerle İstanbul anakenti 

çeperlerine doğru sokulmakta ve bunun sonucunda daha küçük olan kentsel bölgeleri 

dizi dizi kentsel alanına eklemektedir. Kent son derece büyük bir hızla yayılmakta ve 

İstanbul’un sınırları çeperlerinde yer alan son kırsal alanların sınırlarıyla çakışacak 

duruma gelmiştir. Marmara ve Karadeniz kıyıları arasındaki alanı olduğu gibi kaplayan 

hatta neredeyse Kocaeli’den Tekirdağ’a kadar diyebileceğimiz büyüklükte bir halkayı 

etkisi altına alan bir kentsel yayılma sergilemektedir (Akın, 2012). İstanbul’un kuzey 

kesiminde kırsal ağırlıklı yerleşmeler ve ormanlık alanlar bulunmaktadır. Kırsal 

yerleşmelerde özellikle İstanbul’u çevreleyen alanda kalan son hayvancılık 

aktivitelerinin sürdüğü köyler de kuzeyde, Karadeniz kıyısında dağınık şekilde 

konumlanmaktadırlar. 

Planlanan mega projeler ile İstanbul’un, doğu-batı eksenli büyüme politikasının, 

tamamen kuzeyde yer alan doğal ve kırsal alanlara yönlendiğini ispatlar niteliktedir. 

3.Köprü, 3.havalimanı, Kanal İstanbul, İkin yeni şehir ve Karadeniz’de yat limanı gibi 

dev 

projelerilekentsaçaklanarakveyayılarakbüyümeninötesinde,yenikentbölgeleriyarataca

k şekilde yayılmaya devam etmektedir. İstanbul’un kuzey çeperlerinde bulunan 

ormanlar, meralar, sulak alanlar, tarımsal araziler ve kırsal yerleşmeleri de içine alan 

“Ağaçlı-Yeniköy yöresi”, kapsamlı bir dönüşüm projesinin etkisindedir. Küreselleşme 



	

ve neoliberal politikaların ekseninde büyümesi kaçınılmaz olan kent, kuzeyde yer alan 

ormanları, içme suyu havzalarını, 18.yüzyıl sonlarından beri süre giden kırsal yaşantıyı 

ve tarım/hayvancılık faaliyetlerini tehdit etmesi anlamında endişe yaratmaktadır. 

2000’li yıllarla birlikte küreselleşme ve neoliberal politikalar etkisinde gelişen kentleşme 

politikaları da kentsel dönüşüm, toplu konut, çeperlerde yer alan kırsal yerleşmelerin 

yönetimi, orman/mera/çayır gibi doğal alanların yapılaşması gibi konularda bir takım 

yasal düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. Bütünşehir Yasası, Afet Kanunu, 

Mera Kanunu ve 2B arazilerinin imara açılması gibi yasal düzenlemeler ile yapılan dev 

inşai faaliyetlerin hukuki sorunları çözülmeye çalışılmaktadır. 

Bu çalışmada  bu mega projelerin kesişim ekseninde yer alan köylerin geçirdiği 

dönüşüm sürecini analiz etmeyi amaçlamakta ve bu dönüşümün yarattığı olumsuz 

etkileri tartışmaktadır. Mega projeler etkisinde büyük bir hızla dönüşen yörede, 

değişimin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların neler olduğu ortaya konmaya 

çalışılmakta, kentin büyümeye devam edeceği ve yörenin ekonomik döngüye 

katılımının mecburi kılınacağı öngörülerek, dönüşmeden gelişmesinin olanakları 

ortaya konulmaktadır. Çalışma neoliberalist kentleşme politikaları ile saldırgan bir 

şekilde büyüyen İstanbul’un çeperlerinde yer alan kırsal arazileri nasıl dönüştürdüğünü 

incelemek, bu dönüşümün ortaya çıkacağı olumsuz etkileri gündeme 

getirmektir.Küreselleşmenin metropol çevrelerinde ye ralan kırsal arazilerle iki tarafın 

da faydalanmasına olanak verecek şekilde nasıl ilişkilemesi gerektiğini, bu sorunun 

gelişmiş ülkelerde ve bilimsel çevrelerce ele alınışını, İstanbul’da uygulanan politikalar 

ile karşılaştırarak tartışmakta, mega ulaşım projelerinin kent kırsallarını 

dönüştürmeden, geliştirmesinin imkanlarını sorgulamaktadır. 

İstanbul’un kuzeyinde yer alan bu orman köylerini, kırsal yaşantının devam ettiği, 

kendine özgü üretimlere sahip olan bu karakteristik yerleşmeleri küresel büyüme 

projelerinin etkisinde nasıl bir dönüşüm süreci beklemektedir? Kentin kırı ezerek yok 

etmediği, yerel özelliklerini ön plana çıkararak karşılıklı çıkar ilişkisi kurduğu bir 

bütünleşme modeli kurgulanabilir mi? Bu çalışma, küresel dünya koşullarına uyum 

sağlamak amacıyla kentin büyümeye ve kır ve kenti içine alan küresel yaşam 

bölgelerinin yaratılacağını kabul etmekle birlikte, kır ve kentin bütünleşmesi için 

ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda olumlu olabilecek gelişim senaryolarının 

neler olabileceğini tartışmaktadır. Kent ve kırın birbirinden ayrı algılanmadığı ,ihtiyaçlar 

kurgusu üzerinden farklı yükümlülükleri üstlenip,birbirlerini besleyerek ekonomik 



	

anlamda sürdürülebilirliğin sağlandığı, bu sayede de kırın dönüşmeden ayakta 

kalabileceği bir gelişme modelini savunmaktadır. 

KIRSAL ARAZİLERİN DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA “AĞAÇLI- YENİKÖY YÖRESİ 

ÖRNEĞİ” 

Ağaçlı-Yeniköy yöresi, İstanbul ve kırsal arazilerin dönüşümü bağlamında mevcut 

durumu yansıtma potansiyeli en yüksek bölgelerden biridir. 

İstanbul’un kuzeyinde yer alan, Terkos gölü, Belgrad Ormanları ve Karadeniz ile 

çevrelenmiş olan Ağaçlı-Yeniköy yöresinde, 18.yüzyıl sonlarında Balkanlardaki 

bağımsızlık hareketlerinin başlaması ile İstanbul’a gelen göçmenler, köylerde yaşayan 

Bulgar ve Rum nüfus ile yer değiştirmişlerdir. Yörede yaşayan yerel halkın büyük bir 

çoğunluğunu, bu göçmenlerin dördüncü kuşak torunları oluşturmaktadır. 

Şekil 7.Çalışma alanının İstanbul’a göre konumu(Gülce Kantürer). 

 



	

Yerel halk, ailelerinden miras kalan arazilerde bir asırdan fazla zamandır tarım ve 

hayvancılık aktivitelerine devam etmekte, İstanbul’un gıda ihtiyacını karşılamada 

önemli bir rol üstlenmektedirler. 

Sulak alanların ve göletlerin varlığı, bölgenin özellikle manda yetiştiriciliği adına öne 

çıkmasını sağlamıştır. Balçık toprak, sulak alan ve geniş meraya ihtiyaç duyan manda 

yetiştiriciliği bölge koşullarında oldukça verimli bir şekilde yapılabilmektedir. Genelde 

süt üretimine yönelik hayvancılık yapılmaktadır. Hayvancılık, büyük çiftliklerden ziyade 

küçük aile sürüleri şeklinde devam etmektedir. 100 büyükbaş hayvanın üzerinde 

sürüye sahip aile sayısı yok denecek kadar azdır.Yöre halkı konut, ahır, kümes, depo 

gibiyapıları ve kendi ihtiyaçlarını karşılayacak oranda sebze-meyve ekebilecekleri bir 

toprak parçasına izin verecek büyüklüktedir. Yörede büyük toprak sahipliği yaygın 

değildir..Hayvancılığın devamlılığını sağlayan en büyük etmen köylünün ortak 

kullanımına açık meraların varlığıdır. Hayvan barınakları kendi arazilerinde 

bulunmakla birlikte, hayvanları besleyebilecek oranda ekim yapabilecekleri büyüklükte 

toprak sahipliği görülmemektedir. 

Şekil 8.Konut/Ahır /Mera İlişkisi(Gülce Kantürer). 

  



	

İstanbul’un 2009 yılına kadar devam ettirdiği doğu-batı eksenli gelişim politikasını 

kuzeye yönlendirmesi ve bu bölge için planlanan mega projelerin bir kısmının hayata 

geçirilmesi, bir kısmının da resmi duyurularının yapılmasını takiben bölgede kapsamlı 

bir dönüşüm süreci başlamış bulunmaktadır. Bu süreçle birlikte yöredeki tarımsal 

üretim ve hayvan sayısı azalmaya başlamış, öte yandan hem kamuya hem şahıslara 

ait olan arazilerde mülkiyet örüntüleri ve kullanım amacı değişimi başlamıştır. Çalışma 

konusu olan Ağaçlı-Yeniköy yöresinin seçilmesinin bir amacı da yakın zamanda 

tamamıyla farklı bir yerleşme yapısına bürünecek olan yörenin, hem mevcut durumunu 

hem de geçirmekte olduğu dönüşümü aktarmak ve kayıt altına almak, dönüştürmeden 

geliştirmenin olanaklarını tartışmaktır. 

Şekil 9. Mega Projeler ve Ağaçlı-Yeniköy yöresi’nin kesişimi(Gülce Kantürer). 

 

Küreselleşme ve neoliberal politikalar ekseninde kentleşmenin en son kademesi olarak 

tanımlanabilecek olan mega projeler, İstanbul’un kuzeyinde kalan son kırsal araziler 

üzerinde ne gibi etkilere yol açacaktır? Sermaye birikimini mülksüzleştirme yolu ile 

gerçekleştiren kentsel büyüme politikaları nedeni ile, yerel halkın mağduriyeti ne 

şekilde ortaya çıkmaktadır? En çok öne çıkan mega projelerden birkaçının kesişiminse 

yer alan “Ağaçlı-Yeniköy Yöresi”ni gelecekte nasıl bir dönüşüm süreci 

beklemektedir?  İstanbul’un genelini etkileyen sonuçların bu yöre özelindeki 

yansımalarının neler olduğunu irdelemek hedeflenmiştir. Yörede yaşayan yerli halk 



	

projeler ve gelecekteki dönüşüm süreci ile ilgili ne düşünmektedir, gelecek planlarını 

hangi yönde kurgulamaktadır? 

Çok yakın bir gelecekte, bu projelerin etkisi ile yöre mevcut durumundan tamamen 

farklı bir kentsel yerleşmeye evirilecektir. Üretimi son bulan yerli halk, farklı sektörlerde 

kendine yaşam olanakları arayacak ve göç etmek mecburiyetinde kalacaktır. Çalışma 

kapsamında, mega ulaşım projelerinin yöredeki varlığı kabul edilmekle birlikte, 

dönüşümün niteliği tartışılmıştır. Kent ve kırın birlikte ve birbirini farklı yönlerden 

besleyerek var olabildiği, birbirinden ayrı algılanmadığı günümüz kır- kent 

tanımlamalarına göre, yörenin alternatif dönüşüm senaryolarının neler olabileceği 

irdelenmiştir. Ağaçlı-Yeniköy yöresi için kırsal niteliklerin korunması ve 

geliştirilmesinin, aynı zamanda ekonomik anlamda hem kıra, hem de kente artı değer 

kazandırabilecek bir dönüşüm politikasının nasıl olabileceği sorgulanmıştır. 

 İstanbul’un kuzey çeperinde yer alan  Ağaçlı –Yeniköy yöresi,tarımsal üretimi, 

geleneksel yaşantısı ve ekolojik değerleri ile kendine özgü karakteristiklere sahiptir. 

Yörede planlanan mega projeler, kırsal yerleşmeleri dışarıda tutacak şekilde 

konumlanmasına karşın, yerel halkın üretimine devam etmesinin vazgeçilmez araçları 

olan doğal alanların büyük bir bölümünü proje alanlarının içine almaktadır. Bununla 

birlikte, yörenin mega ulaşım araçları ile kente bağlanıyor olması, bölgede yapılaşma 

baskısını arttıracak, özgünlüğünü koruması mümkün olmayacaktır. Yerel halk 

projelerin gündeme gelmesi ile birlikte bir kısmı topraklarını satarken, birçoğunun 

mülkiyetindeki araziler de özel şahıslarca satın alınmaya başlanılmıştır. Mülkiyet 

değişimleri ile birlikte yöredeki dönüşüm başlamış bulunmaktadır.  Bu değişimin 

ekolojik, sosyolojik, ekonomik ve mekansal birçok karşılıkları ortaya çıkacaktır. Bu 

araştırmaların sonucunda yörenin projeler tamamlandığında mevcut halinden 

tamamen farklı, yeni bir kentsel bölge olacağı sonucuna varılmıştır. Bu dönüşüm ile 

birlikte yörenin yaşayacağı ekolojik tahribat tüm İstanbul’u etkileyecek ve halk geçim 

kaynaklarını kaybedecek, mülksüzleşerek  işçileşecektir. Özel şirketlerin kontrolündeki 

projeler ile birlikte çevredeki tüm topraklar da rant kazanma aracına dönüşecektir. 

 SONUÇ 

Çalışma alanı olan “Ağaçlı Yeniköy Yöresi” , Kuzeyinde Karadeniz, batısında Terkos 

gölü ve havzası ,güneyinde kuzey ormanları ile çevrilidir ve tarım ve hayvancılıkla 



	

geçimini sağlayan kırsal yerleşmeleri barındırır. Bu bölge mega altyapı projeleri ve 

bunların taşıyacağı kentsel fonksiyonlar ile köklü bir dönüşüm geçirecektir. Bu 

çalışmanın amacı, seçilen çalışma alanındaki dönüşümün hem kır hem de kenti 

kendine özgü karakterlerini ve yerel değerlerini besleyecek, çift taraflı gelişmeyi 

sağlayacak dönüşümün nasıl gerçekleştirilebileceğini irdelemektir. Yapılan analizler, 

incelenen dünya örneklerinde gerçekleştirilmiş olumlu geri dönüşleri olan çözümler ve 

kişisel görüşmelerden elde edilen verilerin çakıştırılmasıyla çalışma alanının 

dönüşümüne ilişkin tespit edilen öneriler ekolojik, ekonomik ve mekansal gelişim olarak 

sınıflandırılarak maddelenmiştir. 

 Ekonomik Gelişim  

• ∙Bölgenin kendine özgü en önemli niteliklerinden biri olan hayvancılık ve tarım 

aktiviteleri devlet ve yerel yönetimler tarafından desteklenmeli ve 

geliştirilmelidir, tarımsal üretim aracılığıyla bölgenin rantabl olması 

sağlanmalıdır. Bu sayede toprağın korunması, kente sağlıklı gıdanın kısa 

mesafeden ulaştırılması, kentin ihtiyacı olan gıdanın yerelden temin edilmesi 

ile çalışma alanında yer alan kırsal yerleşmeler için istihdam artışı 179 

sağlanmalıdır. Planlı otlatma ve hayvan sürülerinin hareketlerinin organize 

edilmesiyle mera ve çayırların rehabilite edilmesi planlanmalı, bu anlamla 

çiftçiler üretim miktarlarını arttırmalarına yönelik eğitimler verilmeli, çiftliklerin 

modernizasyonu anlamında kredilerle desteklenmelidirler. Hayvancılık 

kesinlikle hazır yem kullanımı ile sürdürülmek ve dışarıya bağımlı olmak 

zorunda kalmamalı, verimli serbest meralarda beslenmelidirler. Bu anlamda 

meraları korumak, genişletmek ve verimliliğini arttırmak vazgeçilmezdir. Kırsal 

yerleşmelerdeki yerel nüfusun göç etmesi istihdam anlamındaki gelişmeler ile 

önlenmelidir. 

• ∙Bölgede alternatif bir geçim kaynağı balıkçılık olması mümkündür. Hem deniz, 

hem ocak göllerinde var olan balık popülasyonu geçim kaynağı yaratacak 

şekilde kullanılması planlanmalıdır. Köylüyü teşvik etmek, balıkçı barınakları 

tasarlamak, balıkçılığı teşvik edecek iskeleler öngörmek,hem yerli halka hem 

yeni gelecek nüfusa hem de ziyaretçilere hitap edecek balık lokantalarının 

gelişimini sağlamak balıkçılığı yerli nüfusu yörede tutabilecek 

motivasyonlardan biri haline getirebilir. 



	

• Bölgenin sahip olduğu coğrafi ve kültürel özellikler öne çıkarılıp geliştirilmeli, 

bölgeye özgü yerel bir kimlik oluşturulmalıdır. Coğrafi işaretlemeler yapılarak, 

üretilen ürünlerin bölgeye özgü pazarlanmaları sağlanmalıdır. Özellikle manda 

sütü üretimi anlamında önde gelen merkezlerden biri olan Ağaçlı-Yeniköy, süt 

ve peynir, kaymak, dondurma, yoğurt gibi süt ürünlerinin bölgenin adı ile 

tanıtılması ve satışının yapılması sağlanabilir. 

• Agro-turizmin ve ekolojik turizmin yaygınlaşması bölgeye taşıyacağı sosyal 

altyapı fonksiyonları, kırsal nüfusa ek gelir imkanı yaratması, bölgenin 

tanıtılması ve değerlerinin fark edilmesi, kırsal turizmin getirdiği finansal akışın 

sürdürebilmesi için koruma ve geliştirmeye yönelik politikaların izlenmesi 

yönünden faydalı olacağı öngörülmüştür. Tarımın ayakta kalması için turizmin 

destekleyici bir güç olarak kullanımı öngörülebilir. 

Ekolojik koruma ve Onarma  

• Bölgede var olan doğal ve ekolojik zenginlik, bu konularda yapılacak olan 

bilimsel araştırmalara da mekan sağlayabilecek potansiyeli taşımaktadır. 

Sulak alan araştırmaları, toprak ve vejetasyonun rejenerasyonu gibi konularda 

araştırmalar yapılacak bilim merkezleri düşünülebilir. Bölge yakın çevresinde 

konumlanan üniversitelere, özellikle İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne 

bağlı çalışabilecek araştırma merkezleri için mekan sağlayabilir.  

• Doğal yaşamın zarar görmemesi ve habitatların parçalanmaması için özellikle 

orman alanlarının sürekliliği konusunda çalışmalar yapılmalı, bölgede 

planlanan yeni yapısal gelişmeler ve mega ulaşım altyapıları yaban hayatın 

sirkülasyonunu bölüntülere uğratmamalıdır.  

• Doğal koruma alanları ile ilgili mutlak yapılaşma ve nüfus artışı sınırı 

getirilmelidir. Bunlara biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu sulak alanlar, kıyı 

kesişiminde balıkların yumurtlama alanları, orman alanları, göçmen kuşların 

duraklama noktaları örnek gösterilebilir.  

• Madencilik, kum ocağı, sanayi tesisleri gibi endüstriyel fonksiyonlar bölgeden 

uzaklaştırılmalı, arda kalan arazide rehabilitasyon yapılmalı, toprak 

kaymalarını önlemek için şev stabilitesi planlı vejetasyon önerileri ile 

sağlanmalıdır. 



	

Mekansal Gelişim  

• Bölgedeki kırsal yerleşmeler; sağlık, eğitim ve altyapı fonksiyonları yönünden 

zenginleştirilmeli, güçlü ulaşım bağlantıları ile kentle olan iletişim bağları 

kurulmalıdır. Kent ve kırsal yerleşmeler arasında güçlü bir akış ağının 

geliştirilmesi, hammadde, sermaye, işgücü, gıda, sanayi ürünleri gibi 

ihtiyaçların kentten kıra kırdan kente hareketliliğinin kesintisiz olması 

sağlanmalıdır. Böylece kır ve kentin birbirini ekonomik anlamda beslemesine 

olanak tanınmalıdır.  

• Yapılı çevre üretimi, hayata geçirilmekte olan mega projelerin etkisi ile 

önlenmesinin mümkün olmadığı bir gerçeklik olarak kabul edilmiştir. Fakat bu 

durumun negatif etkilerini minimize etmek için doğal koruma alanları ve yapılı 

çevreler arasında filtreleme görevi görecek, doğal eşiklerin planlanması 

gereklidir. Bu amaçla öncelikle bölgedeki doğal eşikler keşfedilmeli, yapılaşma 

sınırlaması için bu eşiklerin güçlendirilmesi ve tampon bölge yaratacak şekilde 

planlanması gereklidir.  

• Hareketli bir topografyaya sahip olan alanda yeni yapılaşma alanlarının 

sırtlarda yer alabileceği öngörülmüştür. Bu sayede yağmur suyu, gri su ve 

siyah suyun, planlanan biyolojik filtreleme sistemleri ile arındırılarak su 

kanallarının, göletlerin, su havzalarının hacminin arttırılması mümkün  

görülmüştür. Bölgeye yeni eklenecek yapısal alanların tükettikleri suyun geri 

dönüşümünün sağlanarak, yörede bulunan su varlığını güçlendirecek şekilde 

organize edilmesi önerilmektedir.  

• Bölgeye yapılacak havaalanı ve getireceği trafik yükü de düşünülerek alternatif 

ulaşım yöntemleri planlanmalıdır. Deniz ulaşımı bu anlamda bir avantaj olabilir. 

Bölgede planlanan marina, özet yat kapasitesi sınırlı tutularak kamusal 

kullanımlara da hizmet veren toplu deniz ulaşımı çözümlerine de hizmet 

verecek, aynı zamanda bölgede üretilen ürünlerin dağıtımına yardımcı olarak 

bir liman karakterinde planlanmalıdır.  

Sosyo-kültürel Değerlerin Korunması  

• Yörenin sahip olduğu tarihi ve arkeolojik değerler korunmalı ve bilimsel 

çalışmalara konu olmalıdır. Sınırları içerisinde 1.derece sit alanı bulunan ve 

antik bir kent olduğu tahmin edilen bölgede kazı çalışmaları yapılmalı ve 



	

arkeolojik değerler korunup belgelenerek, arkeolojik park olarak tasarlanmalı 

ve ziyarete açılmalıdır. Bu sayede bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının artışı ve 

yörenin sermaye akış döngüsüne eklenmesi sağlanabilir.  

• Yörenin diğer kendine özgü karakteristiği olan endüstriyel ve sanayi mirası 

değerlendirilmelidir. Madencilik faaliyetlerinden arda kalan ocak göletleri sulak 

alan ekosistemleri geliştirilerek endüstri parkı olarak canlandırılabilir. Ayrıca 

yörede bulunan 18.yy a ait su pompa istasyonu ve isale hatları restorasyondan 

geçerek su müzesine dönüştürülmeli, yörenin sahip olduğu en önemli 

değerlerden biri olan su potansiyeli öne çıkarılmalıdır.  

Sonuç olarak dünyadaki gelişmiş metropollerde olduğu gibi, İstanbul’da da 

çeperlerinde yer alan tüm kırsal yerleşmeler için geçerli olabilecek öngörü, kır ve kentin 

kendine özgü özelliklerinin belirginleştirilip, sermaye, işgücü, teknoloji, gıda, turizm ve 

hammadde akışlarıyla karşılıklı bağımlılık oluşturacak şekilde yeniden organize 

edilmesi gerekliliğidir. Mega projelerden 3.köprü ve bağlantı yolları tamamlanmış, 

3.havalimanının inşası büyük bir hızla devam etmekte, kanal İstanbul, yeni şehir ve 

marina gibi projelerin de ihale süreçleri tamamlanmış resmi gazetede duyuruları 

yapılmıştır. Dolayısı ile yörenin geleceği artık bu planlamalar olmaksızın düşünülmesi 

mümkün görünmemektedir. Bu çalışmada önerilen, kentin bir takım fonksiyonlarının 

transfer edileceğini ve küresel sermaye akışında bu bölgelerin yer almasının 

gerekliliğini göz ardı etmeden, yörenin kendine özgü niteliklerini koruyup geliştirerek 

kent ile güçlü bağlantı kanallarının oluşturulması gerekmektedir. Kent planlanan 

projelerde kuzeye ve özellikle de projelerin kesişiminde konumlanan “Ağaçlı-Yeniköy 

Yöresi”ne doğru gelişirken, kırsal alanı dönüştürüp yok etmeyip güçlendirip varlığını 

sürdürülebilir kılınması, çeperler kontrollü büyümenin kurgulanması ve bunu 

planlanabilmesi için de her düzeyde yetkili merciinin etkileşim içinde olduğu ortak bir 

proje yaratılması gerekliliği savunulmaktadır. 
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ÖZET 

Günümüzde hızla büyüyen kentler, çarpık kentleşme ve iklim değişiklikleriyle ortaya 

çıkan sorunlar kentsel tasarımda yeni kavramların ve yaklaşımların ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Bu bağlamda “ekolojik planlama yaklaşımları”, “sürdürülebilir gelişme” ve 

“sürdürülebilir kentleşme” kavramlarının önem kazandığı görülmektedir. 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı raporda 

sürdürülebilir gelişme kavramı, “bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden karşılamak” olarak 

tanımlanmıştır (Karakurt Tosun, 2009). Sürdürülebilir kentleşme hiç kuşkusuz 

sürdürülebilir gelişmeye dayanmaktadır. Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Gelişme 

Konferansı’nda saptanmış olan, “herkes için yeterli barınma, insan yerleşimleri 

yönetiminin iyileştirilmesi, sürdürülebilir arazi kullanım planlaması ve yönetimi, 

bütünleşik çevresel altyapı hizmetlerinin sağlanması, sürdürülebilir enerji ve ulaşım 

sistemleri, afetlere maruz alanlarda yerleşme planlaması, insan yerleşimlerinin 

gelişmesi için kapasite oluşturulması” gibi başlıklarla ele alınan programlar 

sürdürülebilir kentleşmenin hedeflerini oluşturmuştur (Tekeli, 1996). 

Kentsel tasarım; planlamanın, kentin geleceği için var olan problemlere çözüm olarak 

önerdiği kentsel yapı ve forma ilişkin üst ölçek kararlarından yapı ölçeğine (mimarlık 

çözümlerine) geçişi sağlayan bir ara aşama, bir çerçeve ve bir programlar dizisidir. 

Kentsel tasarım ölçeğinde getirilen çerçeve, kent planındaki farklı kentsel işlev 

alanlarına kimlik ve/veya tanım kazandırmaktadır. Bu bağlamda dinamik sosyal 

süreçler etkili olup, bu süreçlerin iyi teşhis edilmesi önemlidir (Altaban, 2013). 



	

Bu noktada disiplinler arası çalışmalar ve iletişim önem kazanmaktadır. Yorgancıoğlu 

Bacon’a referansla (Edmund Bacon, 1961) bu konuyu şu şekilde ifade etmektedir; 

“meslekler arası işbirliğinin gerçekleşebilmesi için, öncelikle işbirliği yapacak 

uzmanların diğer meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları, tasarımın 

bütüncül bir süreç olduğunun bilincinde olarak, bütüncül tasarım perspektifi içinde 

kendi özgün katkılarını ortaya koymaları gerekir (Yorgancıoğlu, 2011)”. Bu bağlamda 

Mimarlık Eğitiminde Kentsel Tasarım, Şehircilik ve Peyzaj Planlama dersleri önem 

kazanmaktadır. 

Mimarlık Eğitiminde Kentsel Tasarım Projelerine Ekolojik Planlama Yaklaşımının 

Entegrasyonunu amaçlayan bu çalışma kapsamında, Mersin Silifke’de Sürdürülebilir 

Turizm Konseptli Kentsel Tasarım Projesi1 için uygulanan yöntem ve elde edilen 

sonuçlar ele alınacaktır. Uygulanan yöntemin ilk aşamasında; arazide yerinde 

gözlemlerle SWOT analizleri gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler bireysel olarak bölge ile 

ilgili pozitif ve negatif yönleri belirleyerek, alanın potansiyellerini ve tehditlerini ortaya 

koymuşlardır. İkinci aşamada; bu analizler değerlendirilerek öğrencilerin alanla ilgili 

kararlarının hangi noktalarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Üçüncü aşamada; 

“sürdürülebilirlik”, “ekoloji”, “sürdürülebilir turizm”, “sürdürülebilir kentsel tasarım” 

kavramları tartışılarak öğrencilerin doğa kavramını, mimari ve kent ile ilişkisini 

kavramalarının, doğa-insan-toplum ve kent ilişkilerini sorgulamalarının, çevre ve doğal 

kaynakların önemi ile ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılmasının, Mersin’in coğrafi, 

tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmalarının, bölgedeki endemik türler, 

sulak alanlar, kuş türleri ve deniz kaplumbağaları hakkında bilgi edinmelerinin 

sağlanması amaçlanmıştır.  

Uygulama süreci, kentteki belirli bir sorunun çözümü veya bir potansiyelin 

değerlendirilmesi için yapılan “tematik planlama” yaklaşımının kentsel tasarım 

kapsamında uygulanmasının irdelenmesi açısından da öğretici olmuştur. Tek konuyu 

ön planda tutarak, disiplinler arası işbirliğiyle hazırlanan tematik kentsel tasarım 

projelerine ve eylem planlarına verilebilecek örneklerden biri de “turizm” temalı 

çalışmalardır. Özellikle sürdürülebilir turizm kavramı ve değişen turist profilleriyle 

şekillenen alternatif turizm türleri günümüzde oldukça popülerdir, aralarında en 

önemlilerinden biri de “eko-turizm” dir. Bu tema “sürdürülebilir kentsel tasarım”, 

“ekolojik planlama ve mimari tasarım”, “destinasyonun markalaşması”, “tarım 

planlaması” gibi pek çok kavramı tartışmayı gerektirmiştir. Son aşamada; öğrenciler 



	

alanla ilgili analizlerin yapılması, teorik bilgilerin araştırılması ve ilgili uzmanlardan 

bilgilerin alınmasından sonra, 4-6 kişilik gruplara ayrılarak Silifke’de belirledikleri 

alanlar üzerine proje geliştirme sürecine geçmişlerdir. Proje jürilerinde şehir ve bölge 

planlama bölümünden bir eğitmen kritiklere katılarak, projelerin gelişimine katkıda 

bulunmuştur.  

Bu çalışma kapsamında öğrencilerin geliştirmiş oldukları projeler dersin planlanan 

kazanımları açısından değerlendirilecek ve sunulacaktır. Bu süreç disiplinler arası 

çalışma becerisinin geliştirilmesi ve farklı disiplinlerden gelen bilgilerin 

değerlendirilerek proje sürecine aktarılmasının ölçülmesi adına önem taşımaktadır. 

1 Bu çalışma Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2017-2018 Eğitim 

Öğretim Yılı Güz Dönemi Programında yer alan, yazarların yürütücüsü olduğu MİM 

313 Kentsel Tasarım dersinde uygulanan bir çalışmanın verilerinden üretilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, Ekolojik Planlama, Sürdürülebilir Turizm, 

Mersin-Silifke, Mimarlık Eğitimi 

GİRİŞ 

Günümüzde hızla büyüyen kentler, çarpık kentleşme ve iklim değişiklikleriyle ortaya 

çıkan sorunlar kentsel tasarımda yeni kavramların ve yaklaşımların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu bağlamda “sürdürülebilir gelişme” ve “sürdürülebilir kentleşme” 

kavramları ile “ekolojik planlama yaklaşımlarının” önem kazandığı görülmektedir. 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayınladığı raporda 

sürdürülebilir gelişme kavramı, “bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeden karşılamak” olarak 

tanımlanmıştır (Karakurt Tosun, 2009). Bu bağlamda sürdürülebilir kentsel gelişmenin, 

belli hedefler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaşam kalitesinin 

geliştirilmesinin sağlanması, gelişmede alternatif seçeneklerin sunulması, yoksulluğun 

önlenmesi adına projeler geliştirilmesi, sağlıkla ilgili temel gereksinimlerin 

karşılanması, biyolojik çeşitliğin korunması ve geliştirilmesinin önceliği, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı, temiz su kaynaklarının korunması ve risklerin ortadan 

kaldırılması, istihdam ve beslenme sorunlarının çözümü, teknolojide yeniden 

yapılanma çalışmaları, nüfus artışının denetim altına alınması öne çıkan hedeflerdir 

(Çubuk, 2000). Ulusoy ve Vural ise sürdürülebilir bir kentleşme için mekânsal anlamda; 



	

alan tasarrufu sağlayıcı planlamalar yapılması gerektiğini, kentleşmenin planlı 

olmasını, geniş yeşil alan sağlanmasını, doğal habitatın korunmasını, su kaynaklarının 

korunmasını, motorlu araç kullanımının teşvik edilmemesi adına ulaşım planlaması 

yapılmasını önermektedir (Ulusoy&Vural, 2001). 

Sürdürülebilir kentleşme hiç kuşkusuz sürdürülebilir gelişmeye dayanmaktadır. Rio’da 

düzenlenen BM Çevre ve Gelişme Konferansı’nda saptanmış olan, “herkes için yeterli 

barınma, insan yerleşimleri yönetiminin iyileştirilmesi, sürdürülebilir arazi kullanım 

planlaması ve yönetimi, bütünleşik çevresel altyapı hizmetlerinin sağlanması, 

sürdürülebilir enerji ve ulaşım sistemleri, afetlere maruz alanlarda yerleşme 

planlaması, insan yerleşimlerinin gelişmesi için kapasite oluşturulması” gibi başlıklarla 

ele alınan programlar sürdürülebilir kentleşmenin hedeflerini oluşturmuştur (Tekeli, 

1996). 

Son yıllarda kentsel bağlamda yaşanan gelişmelerin, kentlerimizdeki yaşam kalitesini 

tehdit ettiği bir gerçektir. Sürdürülebilirlik amaçlı bir kentsel tasarım uygulaması söz 

konusu ise; bu yaklaşımı belirleyici ilkeler çerçevesinde yapılacak olan uygulamalar 

mevcut problemlerin düzenlenmesi anlamında önemlidir. Oktay (2001) yukarıda da 

değinilen bu ilkeleri daha kapsamlı bir şekilde; bütüncül bir tasarım yaklaşımının 

benimsenmesi, toplumsal ve fiziksel kent bütünlüğünün sağlanması, yayalar adına 

kolay erişilebilirlik, çevresel duyarlılığı olan toplu taşıma sistemlerinin desteklenmesi, 

tarihi ve geleneksel yerleşimlerin morfolojik yapısına uyumluluk sağlanması, 

geleneksel yapı üsluplarına duyarlılık, kullanımda çeşitlilik sağlayacak şekilde 

kurgulanmış kamusal alan-özel alan birlikteliği, kamusal mekânların tasarımında 

fiziksel bütünlük, güvenlik, konfor, imgesellik ve bir araya getiricilik, tasarımda iklimsel 

ve coğrafi verilere uyum, doğa ve çevresel faktörlerin dikkate alınması, toplumsal 

kimliği ve demokrasi kültürünü destekleyici konumlandırma ve biçimlendirme 

sağlanması olarak sıralamakta ve bütüncül tasarım yaklaşımının önemini 

vurgulamaktadır (Oktay, 2001). 

Kaplan (1994) ise ekolojik anlayış açısından eksik bir duyarlılığı barındırdığını ileri 

sürdüğü konvansiyonel kentsel tasarım yaklaşımlarına, yeni bir paradigma olarak 

“ekolojik kentsel tasarım yaklaşımlarını” eklemektedir. Kaplan’a göre; “Ekolojik 

paradigmada öncelikle kent ekolojik bir bütün olarak ele alınmalı, kentin yapılı 

formunun kentsel sistem buzdağının sadece görünür, tepe noktası olduğu bilinerek, 

makroform kentsel yapının ekosistemi bütünlüğü içinde irdelenmelidir (Kaplan, 1994).” 



	

Bu noktada kent-kırsal ilişkisi ve bütünlüğünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Üzerinde durulan bir diğer konu da insan merkezlilik 

kavramının kentsel ekolojik yaklaşım içindeki yerinin yeniden tanımlanmasıdır. İnsan-

doğa ilişkisi düşünüldüğünde yaşam kalitesini arttırmak adına mekânın 

düzenlenmesinde, insanın gereksinim ve ihtiyaçları, öncelikli gözetilmesi gereken 

konular arasındadır. Bu bağlamda “insan merkezlilik” kentsel tasarım düşüncesinin de 

merkezinde yer alması gereken bir kavram olarak dikkate alınmalıdır (Kaplan, 1994). 

Tüm bu kavram ve yaklaşımlara kentsel tasarım bağlamında bakıldığında; kentsel 

tasarımın yalnızca yeni yerler yaratma veya mevcut mekânları iyileştirme aracı olarak 

görülmemesi gerekir. Kentsel bağlamda bir tasarım, o mekâna-kente kimlik 

kazandırmakta, oradaki toplumsal yapıyı yeniden dizayn etme anlamında rol 

oynamaktadır. Bu anlamda, mevcut toplumsal yapının sürdürülebilirliğinin tartışılması 

ve sosyo-kültürel ve ekonomik sürdürülebilirlik kapsamındaki tartışmaların da tasarım 

sürecine katılması gerekmektedir (Töre&Çağlayan, 2018).  

Kentlerimizin daha yaşanabilir yerlere dönüşmesi adına sürdürülebilir gelişme ve 

sürdürülebilir kentleşme kavramları ile ekolojik planlama yaklaşımlarının, kentsel 

tasarım ve mimarlık eğitimlerine entegrasyonu ve çevre bilincinin kazandırılması 

bağlamında eğitim planında revizyonlar yapılması önem taşımaktadır. Bu çalışma 

mimarlık eğitiminde kentsel tasarım derslerine ekolojik planlama yaklaşımının 

entegrasyonun denendiği bir yöntem önerisi üzerine kurgulanmış ve Mersin Silifke 

Bölgesi’nde sürdürülebilir turizm konseptli kentsel tasarım çalışmaları üzerinden bu 

yaklaşımın öğrenim çıktıları bağlamında verimliliği üzerine çıkarımlar yapılmaya, geri 

dönüşleri yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yaklaşımları İlişkisi-Eğitimi Üzerine  

Mimarlar, planlamacılar ve kentsel tasarımcılar yapılı çevrenin oluşturulmasında büyük 

bir rol oynamaktadır. Bu disiplinlerin merkezinde yer alan tasarım eğitiminin önemi, 

tasarımcıların yapılı çevremizi şekillendirmedeki uygulamacı rollerinden 

kaynaklanmaktadır. Tasarım öğrencileri, tasarımcıların tutumlarının, davranışlarının, 

eylemlerinin ve kararlarının gelecekteki doğal çevremizi ve insanların sağlığını nasıl 

etkileyebileceğini bilmelidir. Bu nedenle kentlerin sürdürülebilirliği adına kentsel çevre 

bilincinin oluşturulabilmesi önemlidir.  



	

Çevre konusunda, tasarruf ve tüketimin azaltılması yönünde, geri dönüşüm konusunda 

verilmesi gereken temel bilgiler eğitim müfredatlarına eklenerek, ilköğretimden itibaren 

çocukların bilinçlendirilmesi için çalışılmalıdır. Meslek eğitimlerine gelindiğinde ise 

konunun tüm yönleriyle ele alınması, irdelenmesi, uygulamalarla pekiştirilmesi önem 

taşımaktadır. İlgili tüm branşlarda yapılacak eğitimlerde bu konuların ivedilikle, tüm 

teknik, sosyal ve bölgesel etkileri dikkate alınarak irdelenmesi gerekmektedir. Eğitim 

müfredatları yenilenmeli, konu ile ilgili var olan derslerin etkinliği artırılmalı, daha fazla 

ders kapsamında, farklı şekillerde konunun irdelenmesi ve meslek adaylarının 

eğitilmesi üzerine çalışmalar yapılmalıdır.  

Mimarlık eğitimi bu anlamda “sürdürülebilirlik” konusunu son yıllarda müfredatlarına 

dahil etmiştir. Türkiye’deki Üniversitelerdeki Mimarlık eğitim müfredatlarına 

bakıldığında sürdürülebilirlik konusundaki derslerin genellikle üç ve dördüncü 

sınıflarda yer aldığını, ayrıca ikinci sınıflarda projelerde (konut, misafirhane vb.) 

öğrencilerin konseptleri doğrultusunda irdelendiği ve işlendiği görülmektedir. Üç ve 

dördüncü sınıflarda ise bazen tamamıyla proje konusu bu konsept üzerine 

kurulmaktadır. Konunun zorunlu ve seçmeli derslerle, farklı sınıflarda irdelenmesi ve 

üst sınıflarda proje uygulamalarında tema olarak belirlenerek uygulama deneyimi 

sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye’deki mimari tasarım okullarının çoğu, 

müfredatlarında bazı teorik sürdürülebilir tasarım derslerini entegre etmektedir. Ancak 

teorik dersler, tasarımda sürdürülebilirliğin nasıl uygulanacağını öğretmek için yeterli 

değildir, uygulama projeleri veya ödevleri ile desteklenecek olan bir süreç daha etkili 

olacaktır (Özdemir vd., 2017). 

Solomon (2004); mimarlık eğitiminin omurgasını oluşturan mimari tasarım projelerini 

yaparak öğrenmenin gerçekleştiği öğrenci merkezli ortamlar olarak tanımlarken, 

Goldman (2002) ise; projelerin, hem bireysel ve grup çalışmasına olanak verme, hem 

de düşünce ile eylem arasındaki ilişkiyi değerlendirme süzgecinden geçirerek 

uygulamaya dökme konusunda deneyim kazandırma rolünün öneminden 

bahsetmektedir (Akt. Yazıcı& Töre, 2014). Proje temelli eğitim sistemi ve problem 

temelli yaklaşımlar bu nedenlerle tüm tasarım alanlarında tercih edilmekte, eğitim 

sisteminde yöntem olarak kullanılmaktadır. Problem temelli yaklaşım, sürdürülebilirliği 

eğitim tasarımına entegre etmenin yöntemlerinden biridir. Tema olarak sürdürülebilirlik 

konusuna odaklanan ve bu konuda verilecek problemleri çözme üzerine kurgulanan 



	

bir süreç, yöntem açısından kentsel tasarımdaki tematik planlama çalışmaları ile 

benzerlik göstermektedir.  

Mimarlık öğrencileri, tasarım süreçlerine probleme dair bir takım üst ölçek tartışmaları 

ile başlayıp ardından söz konusu problemin daha detaylı ölçekte mimari 

çözümlemelerine odaklanmaktadır. Ancak form kaygıları nedeniyle genellikle üst ve alt 

ölçekler arasındaki ilişki kurulurken pek çok verinin göz ardı edildiği gözlenmektedir. 

Mimarlık eğitiminde verilecek olan kentsel tasarım bilgisi bu nedenle önemlidir ve 

uygulama ile desteklenecek olan çalışmalar, mimar adaylarının farklı ölçekler arasında 

ilişki kurma deneyimini arttırarak kente bütüncül bakmalarını ve formsal kaygıların esiri 

olmadan tasarımlar geliştirmelerini sağlayacaktır. 

Kentsel tasarım; planlamanın, kentin geleceği için var olan problemlere çözüm olarak 

önerdiği kentsel yapı ve forma ilişkin üst ölçek kararlarından yapı ölçeğine (mimarlık 

çözümlerine) geçişi sağlayan bir ara aşama, bir çerçeve ve bir programlar dizisidir. 

Kentsel tasarım ölçeğinde getirilen çerçeve, kent planındaki farklı kentsel işlev 

alanlarına kimlik ve/veya tanım kazandırmaktadır (Altaban, 2013). “Günümüzde ise 

çok boyutlu, çok ölçekli, interdisipliner bir yaklaşım olarak yapı gruplarına görsel, form 

ve biçim vermek suretiyle bir “yer yaratma (place-making)”, tanımsız ve/veya köhnemiş 

bir alan yer duygusu kazandırma eylemi olan kentsel tasarım bir süreç olarak tarif edilir 

(Çöteli, 2017)”. Sosyo kültürel etkilerde sürece dahil edilmelidir. Bu noktada disiplinler 

arası çalışmalar ve iletişim önem kazanmaktadır. Günay’a göre (2006); kent ve kentsel 

çevre sürekli birbirini destekleyen planlama-tasarlama-mimarlık-kentsel peyzaj üretme 

problemi olarak ele alındığında ve bir takım çalışmasına dayandırıldığında başarılı 

olarak gerçekleştirilebilmektedir (Günay, 2006).  

Amaç ve Yöntem   

Mimarlık eğitiminde kentsel tasarım derslerine “ekolojik planlama yaklaşımının” 

entegrasyonunu amaçlayan bu çalışma kapsamında, Mersin Silifke Bölgesi’nde 

“sürdürülebilir turizm” konseptli kentsel tasarım projesi için uygulanan yöntem ve elde 

edilen sonuçlar ele alınacaktır. Bu çalışma kapsamında mimarlık öğrencilerinin kentsel 

tasarım dersinin teori ve uygulama kısımlarında, yaparak öğrenme yöntemiyle 

edindikleri bilgilerin ölçülmesinin, teorik bilgileri uygulama aşamasında ne derece 



	

kullandıklarının, çevresel verileri analiz yöntemlerinin yeterliliğinin ve verilerin 

tasarımlara ne derece yansıdığının saptanması amaçlanmaktadır.  

Uygulanan yöntemin açıklamasına geçilmeden önce belirtilmesi gereken önemli bir 

nokta; bu çalışmanın bir kentsel tasarım stüdyosu kapsamında yapılmadığıdır. 2 saat 

teorik ve 2 saat uygulama şeklinde yürütülen kentsel tasarım dersinde uygulama ödevi 

olarak kurgulanan bu çalışmanın, sürenin kısıtlı olması nedeniyle bir stüdyo 

çalışmasının sonuç ürünleri kadar kapsamlı bir proje olması öngörülmemiştir. Bu ders 

ile amaçlanan, öğrencilerin kentsel tasarım konusundaki teorik altyapıyı edinmeleri, 

çevresel veri analizleri konusunda kendilerini geliştirmeleri, kentsel okuma araçlarını 

kavramaları, çıkarımlar oluşturmak üzere yaptıkları swot analizleriyle bölgeyi 

tanımaları, kentin kuramsal açılımlarını yapmaları ve ürettikleri senaryoları mekansal 

olarak ifadelendirerek, tasarım anlamında fikir projelerine dönüştürme becerisi 

kazanmalarıdır (Kaplan, vd., 2003). Önceki yıllarda yalnızca teorik olarak işlenen ders 

özellikle dördüncü sınıf hocalarının istekleriyle kısa bir uygulama içerecek şekilde 

tekrar kurgulanmaya çalışılmıştır. Yaklaşık 6 haftalık teorik derslerden sonra başlatılan 

uygulama süreci, ara sınav sonrasındaki 7 haftalık süreyi kapsamaktadır. Bu noktada 

projeye büyüklük ve konu sınırlaması getirmek adına tematik planlama yaklaşımı ile 

yürütülecek olan bir proje süreci kurgulanması yoluna gidilmiştir. “Tematik” planlama, 

kentteki belirli bir sorunun çözümü veya bir potansiyelin değerlendirilmesi için yapılır. 

Tek konuyu ön planda tutarak disiplinler arası işbirliğiyle hazırlanan kentsel projelere 

ve eylem planlarına tematik planlama ile ulaşılabilir. Bu yöntem aynı zamanda 

probleme dayalı bir öğrenme biçimi olarak da tanımlanabilir.  

Çalışmanın teması olarak “sürdürülebilir turizm” belirlenmiştir. Ders yürütücüleri 

planlama uzmanlarından da görüş alarak Mersin Silifke ve Kazanlı-Karaduvar 

Bölgelerinde çalışılmasına karar vermişlerdir. Proje teması öğrencilere arazi çalışması 

yapılmadan iki hafta önce verilerek okuma listesi ile birlikte kendi araştırmalarını 

yapmaları söylenmiştir. Öğrenciler yaptıkları ön çalışmadan sonra araziye götürülerek 

tema özelinde yoğunlaştırılmak üzere arazi analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Çalışma 

alanının çevresine ve kentsel ilişkilere dair farkındalık, yapılan bu üst ölçekli analizler 

ile sağlanmaya çalışılmıştır. Belirlenen tema doğrultusunda tarihi miras ve koruma, 

çevre nitelikleri ve biyoçeşitlilik, rekreasyonel alanlar, deniz-nehir potansiyelleri, 

balıkçılık, spor aktivite potansiyeli, toprak yapısı ve tarımsal aktiviteler, sanayi 

kuruluşları ve bölgedeki önemi, ticari faaliyetler, turizm potansiyeli, ulaşım ağı ve 



	

erişilebilirlik durumu, alanın morfolojik yapısı, kent kimliği, sosyal hayat ve mekâna 

yansımaları, teknik altyapı durumu, görsel, duyusal, işitsel ve tatsal analizler, kullanıcı 

profillerine ilişkin veriler başlıkları altında alan inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Proje grupları bu ana başlıklardan bir ya da birkaçını alarak veri toplama çalışmalarını 

yapmışlardır. Analizler sınıfta sunulmuş ve tüm öğrencilerin katılımıyla tartışılmıştır.  

Uygulanan yöntemin ikinci aşamasında, arazide yerinde gözlemlerle elde edilen veriler 

dikkate alınarak alana yönelik SWOT analizleri gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada; 

sürdürülebilirlik, ekoloji, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kentsel tasarım kavramları 

tartışılarak öğrencilerin doğa kavramını, mimari ve kent ile ilişkisini kavramalarının, 

doğa-insan-toplum ve kent ilişkilerini sorgulamalarının, çevre ve doğal kaynakların 

önemi ile ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılmasının, Mersin’in coğrafi, tarihi ve kültürel 

yapısı hakkında bilgi sahibi olmalarının, bölgedeki endemik türler, sulak alanlar, kuş 

türleri ve deniz kaplumbağaları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması 

amaçlanmıştır. Daha sonra ise yer seçimi ve konsept kararları geliştirilerek seçilen 

bölgelerde kentsel tasarım çalışmaları yürütülmüştür. Gruplar kendi problem alanlarını 

belirlemişler, mimari ihtiyaç programlarını da kent planları ile ilişkilendirerek 

oluşturmuşlardır. Uygulama süreci, kentteki belirli bir sorunun çözümü veya bir 

potansiyelin değerlendirilmesi için yapılan “tematik planlama” yaklaşımının kentsel 

tasarım kapsamında uygulanmasının irdelenmesi açısından da öğretici olmuştur. 

Özellikle sürdürülebilir turizm kavramı ve değişen turist profilleriyle şekillenen alternatif 

turizm türleri günümüzde oldukça popülerdir, aralarında en önemlilerinden biri de eko-

turizm’dir. Bu tema sürdürülebilir kentsel tasarım, ekolojik planlama ve mimari tasarım, 

destinasyonun kendine özgü niteliğini ortaya koyması, tarım planlaması gibi pek çok 

kavramı tartışmayı gerektirmiştir. İlgili uzmanlardan bilgilerin alınmasından sonra, 4-6 

kişilik gruplar belirledikleri alanlar üzerine proje geliştirme sürecine geçmişlerdir ve 

seçtikleri tasarım alanı için çeşitli ölçeklerde öneriler getirmişlerdir. Her bir grup makro 

ölçekte ortaya koydukları tasarım stratejilerinin mikro ölçekte yaratacağı mekânsal 

çevreyi tasarlamışlardır. Proje jürilerinde şehir ve bölge planlama bölümünden bir 

eğitmen kritiklere katılarak, projelerin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu çalışma 

kapsamında Silifke Bölgesi ve Göksu Deltası çevresinde seçilen alanlarda yapılan 

kentsel tasarım çalışmaları sürdürülebilirlik ve ekolojik planlama açısından ele alınarak 

sunulacaktır.  



	

Silifke-Göksu Deltası Bölgesi SWOT Analizleri  

Kentsel tasarım kararlarının doğru kurgulanması bağlamında, dönüşümü veya 

geliştirilmesi düşünülen alanın mevcut durumunu saptamaya yönelik analizlerinin 

yapılması ve bölge adına yapılacak analitik çözümün doğru yorumlanması önem 

taşımaktadır. Bu noktada öncelikle yöntemde ayrıntılı olarak listelenen başlıklarla 

Silifke ve Göksu Deltası Bölgesi’nde arazi analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 1: Silifke, Göksu Deltası Bölgesi ve Öğrencilerin Belirlediği Çalışma Alanları Kaynak: 
Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşivi 

 

Bu analizlerin görselleştirilerek sunumlarının gerçekleştirilmesinin ardından alana 

ilişkin SWOT analizlerinin yapılması aşamasına geçilmiştir. Mersin Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf programında yer alan kentsel tasarım dersi 

kapsamında tanımlanan bu çalışma, derse kayıtlı tüm öğrencilerin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Her öğrenci seçilen alanlar özelinde kendi bireysel SWOT 

analizlerini hazırlamış ve bu analizler istatistiksel olarak değerlendirilerek belli konu 

başlıklarında toplanmış ve alanların hangi yönlerinin öne çıktığı saptanmıştır. 



	

Gruplandırma ve analiz aşamaları dersin yürütücüleri tarafından gerçekleştirilmiş ve 

sonuçlar sınıfta kritik edilerek, analizler düzenlenip son haline getirilmiştir. 

Değerlendirme grafikleri Silifke Bölgesi için Tablo1’de, Göksu Deltası için ise Tablo 

2’de görülmektedir. 

Şekil 2: Silifke Bölgesi Fotoğrafları Kaynak: Yazarların Fotoğraf Arşivi 

 

Tablo 1: Silifke Bölgesi SWOT Analizi Sonuçları (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditler) 

 



	

Silifke Bölgesi için SWOT Analizi sonuçlarına bakıldığında alanın güçlü yönleri olarak 

tarih ve doğa-coğrafi nitelik ile ilgili özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir. Turizm ve 

hizmet sektöründeki problemler ve uygulamalardaki yanlışlıklar alanın zayıf yönleri ve 

alana ilişkin tehditler arasında ilk sırada yer almaktadır. İlginç olan nokta tüm bu 

saptamalara rağmen fırsatlar açısından da bu konu başlığının geliştirilebilme 

kapasitesiyle öne çıkması olmuştur.  

Silifke Bölgesi ile ilgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 

“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler 

konusunda yapılan saptamalar Şekil 3’de, fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan 

saptamalar ise Şekil 4’te belirtilmektedir. 

Şekil 3: Silifke Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 
“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf 

Yönler) 

 

  



	

Şekil 4: Silifke Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 
“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar-Tehditler) 

 

Silifke Bölgesi ile ilgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık” başlıkları 

altında güçlü yönler, zayıf yönler konusunda yapılan saptamalar Şekil 5’te, fırsatlar ve 

tehditler konusunda yapılan saptamalar ise Şekil 6’te belirtilmektedir. 

Şekil 5: Silifke Bölgesi ile İlgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Balıkçılık” 
Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler) 

 

 



	

Şekil 6: Silifke Bölgesi ile İlgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Balıkçılık” 
Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar, Tehditler) 

 

Şekil 7: Göksu Deltası Fotoğrafları Kaynak: Yazarların Fotoğraf Arşivi 

 

  



	

Tablo 2: Kazanlı Bölgesi SWOT Analizi Sonuçları (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditler) 

 

Göksu Deltası için SWOT Analizi sonuçlarına bakıldığında alanın güçlü yönleri olarak 

doğa-coğrafi nitelik ile ilgili özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir. Sanayi 

kuruluşlarından kaynaklı yerleşim ve altyapı problemleri hem zayıf yön, hem de 

tehditler arasında öne çıkmaktadır. Ayrıca kimyasalların tarım alanlarına etkileri de bir 

tehdit olarak öne çıkmaktadır. Turizm ve hizmet sektörü adına fırsatlara sahip olduğu 

da çıkan sonuçlardan anlaşılmaktadır.  

Göksu Deltası Bölgesi ile ilgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik” 

başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler konusunda yapılan saptamalar Şekil 8’de, 

fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan saptamalar ise Şekil 9’da belirtilmektedir.  

  



	

Şekil 8: Göksu Deltası Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi 
Nitelik” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler) 

 

Şekil 9: Göksu Deltası Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi 
Nitelik”, “Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar-

Tehditler) 

 

Göksu Deltası Bölgesi ile ilgili “Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı”, “Tarih”, “Turizm ve 

Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Balıkçılık” başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler 

konusunda yapılan saptamalar Şekil 10’da, fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan 

saptamalar ise Şekil 11’de belirtilmektedir. 



	

 

Şekil 10: Göksu Deltası Bölgesi ile ilgili “Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı”, “Tarih”, “Turizm 
ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Balıkçılık” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü 

Yönler-Zayıf Yönler) 

 

Şekil 11: Göksu Deltası Bölgesi ile ilgili “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, 
“Balıkçılık” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar-Tehditler) 

 

 



	

Silifke’de Planlama Yaklaşımlarına Dair Öğrenci Projeleri  

Mersin kent merkezine 100 kilometre mesafede bulunan Silifke’nin, tarihi ve doğal 

varlıkları, verimli tarım arazileri, yayla ve deniz turizmine yönelik ikincil konut alanları 

ile bölgenin tanınan cazibe merkezlerinden biri olması, öğrencilerin birçoğunun bu 

alanda çalışmak istemelerinde itici bir güç olmuştur. Çeşitli başlıklar altında 

gerçekleştirilen saha analizleri ve SWOT analizlerinden gelen veriler ışığında 

öğrenciler genel yaklaşımlarını, alandaki ekosistemlerin hassaslığı ve nüfusun temel 

ekonomik faaliyeti olan tarımın sürdürülebilirliğinin turizm kurgusunda işlenmesi ile 

geliştirmiştir. Üst ölçekte Silifke Erdemli bölgesinin tarihi ve doğal alanlarının 

avantajlarını turizm rotalarında değerlendiren gruplardan bir bölümü daha sonra alan 

içerisinde odaklandıkları bölgelerde daha özelleşmiş projeler geliştirirken, bir bölümü 

de belirledikleri rota sirkülasyonu içerisinde bir takım destinasyon çözümleri 

üretmişlerdir. Bu aşamada gruplar konseptlerine göre arazinin farlı bölgelerine 

odaklanarak birbirlerinden farklı mekânsal kompozisyonlarda turizm temalı projeler 

üretmiştir. Bu kompozisyonlarda genel yaklaşım açık alanların baskın olduğu Akdeniz 

Mimarisi’nin özelliklerini yansıtan düşük yoğunluklu yapıların tanımladığı meydanlar 

oluşturmak, su öğesinin alan içerisindeki kullanımını yeniden yorumlamak, hâlihazırda 

var olan yapıları koruyup restore ederek organik bir şemadan türeyen yeni yapılar ile 

bütünleştirmek şeklinde olmuştur. Her grup seçtikleri alanlarda konseptlerine göre 

ihtiyaç programlarını belirlemiş ve alanda turizm teması ile gerçekleştirilecek bir 

planlama yaklaşımının nasıl olması gerektiğine dair farklı öneriler getirmiştir. Bu 

çalışma kapsamında ekolojik yaklaşımları ile öne çıkan üç proje sunulacaktır. 

1. Proje: Permakültür Köyü 

Proje Ekibi: Soner Gülseven, Türkay Bozbulut, Abdülkadir Karadağ, Yunus Akkuş, 

Abdurrahim Pervane 

Anahtar Kelimeler: Permakültür, Eko-Köy, Ekolojik Mimari 

Grup üyelerinin Silifke-Göksu Deltası arazinde hedeflediği sürdürülebilir turizm 

planlamasının odağını alandaki tarım faaliyetlerine ve çiftçilik mesleğine dikkat çekmek 

istemeleri oluşturmuştur. Bu bağlamda öncelikli olarak alanda turizm amaçlı bir 

kurguda tarımın ve tarım eğitiminin nasıl bir yeri olabileceğine dair literatürü araştırıp 

örnek projeleri inceleyen grup, elde ettikleri bilgiler ışığında permakültür 



	

uygulamalarının buradaki bağlamda uygulanabilirliğine yönelik çalışmalarda 

bulunmuşlardır. Permakültür’de arazi tasarımında alan seçimi kriterlerine göre proje 

için en uygun alan belirlenirken buradaki ekosistem ile ilişki kurup permakültür etikleri 

de sorgulanmıştır. Hâlihazırda burada yaşayan ve tarımla ilgilenen nüfusa verilecek 

permakültür ve turizme yönelik eğitimler ile katılımcı bir model hedeflemişlerdir. İhtiyaç 

programlarında; konaklama üniteleri, eğitim birimleri, atölyeler, ticari alanlar, yeme-

içme birimleri, rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, otoparklar gibi temel 

birimlerin yanında alanda yaratmak istedikleri ekolojik kimliği destekler nitelikte 

olduğunu düşündükleri güneş panelleri, rüzgar tribünleri yağmur suyu toplama ve 

depolama birimleri, su arıtma tesisleri gibi birimlere de yer vermişlerdir.  

Vaziyet planı kararlarını oluşturmadan önce alandaki mevcut yerleşimin analizini 

yaparak köyün ana aksı ve bu aksa eklemlenen yapıların niteliklerini tartışan grup 

üyeleri buradaki kimi yapıların oluşturacakları yeni şemada korunabileceğini 

öngörmüşlerdir. Mevcut köy yerleşiminden (Şekil 12) referansla Akgöl Lagünü’ne 

paralel ana akslar ile tanımlı ızgara bir plan şeması oluşturan öğrenciler bu akslara 

eklemlenen ve avlulu düzende yerleşen birimler tasarlamışlardır (Şekil 13-14). Izgara 

planın kuzey ve batısına iç avlular oluşturarak bir araya gelen yerel malzeme ve yapım 

teknikleri ile inşa edilmiş konut birimleri konumlandırılırken, bu konut birimleri ile Akgöl 

Lagünü arasına rekreatif amaçlı yeşil bir bant tanımlanmıştır. Öğrencilerin konseptleri 

gereği konutların iç avluları yerel halk ve ziyaretçilerin bir araya gelerek ortak 

paylaşımlarda bulundukları bir sosyalleşme alanı oluşturmuştur. Bunun yanı sıra her 

parselin kendine hizmet eden ve ziyaretçilerin tarımsal aktiviteleri deneyimlediği iç 

bahçeleri mevcut iken, alandaki asıl tarım arazileri dış çeperlere yerleştirildiği 

görülmektedir. Konut alanları ile rekreasyon alanlarının arasında bulunan aks boyunca 

gastronomik üniteler yerleştiren öğlenciler, bu aksın doğu ucunda üst örtüler ile tanımlı 

bir ana meydan tasarlamışlardır. Bu meydanın doğusunda lineer bir pazar alanı 

kurgusu ile yöresel ürün satış birimleri bulunurken pazar aksının kuzey ve güneyinde 

yine avlulu plan şemasına sahip atölyeler konumlandırılmıştır. Bu atölyelere yakın 

yerlerde deneysel tarım alanları ve permakültür arazileri mevcuttur. 

  



	

Şekil 12: Mevcut Köy Yerleşim 

 

Şekil 13: Leke Çalışması 

 

Şekil 14: Vaziyet Planı Ölçek: 1/500 

 



	

Şekil 15: 3 Boyutlu Görseller 

 

2. Proje: Agro-Turizm 

Proje Ekibi: Ayşenur Sağır, Emin Aslan, Ömer Ekinci, Berat İriz, Ümit Basuk 

Anahtar Kelimeler: Agro-turizm, Eko-köy, Yerleşim ve Su 

Sürdürülebilir tarım turizmi (Agro-turizm) konseptini benimseyen grup Silifke-Göksu 

Deltası arazinde Göksu Nehri’nin kollarının denize döküldüğü alan üzerindeki bölgeleri 

çalışma alanı olarak belirlemiştir. Burada agro-turizm temasının işlenmesi adına 

öncelikli olarak Silifke bölgesindeki tarımsal faaliyetler hakkında araştırmalar yapan 

öğrenciler buradaki tarım alanlarının dağılımı, örtü altı (sera) faaliyetleri, seralarda ve 

tarlalarda üretilen ürün çeşitleri, tarım arazilerinin sulama durumları gibi konuları 

detaylı bir araştırma süreci boyunca irdelemişlerdir. Bölgedeki tarıma yönelik 

araştırmalarının yanı sıra tarımdan elde edilen ürünlerin hangi alanlarda nasıl 

değerlendirildiğine dair verilere de ulaşan grup, tarım ve yöresel üretimlerin bir 

aradalığından oluşan bir sentez ile ana temalarını oluşturmuştur. Yurt içi ve yurt 

dışından benzer alanlarda bu temalar ile kurgulanan örnek uygulamaları da inceleyen 

grup, kendilerine ekolojik tasarım, biyofilya, kaynakların sürdürülebilirliği gibi ilkeler 

belirleyerek gerek vaziyet planı ölçeğinde gerekse mimari yapı ölçeğinde bu ilkelere 

bağlı tasarımlar geliştirmiştir. Bütün bunları gerçekleştirirken bir yöntem şeması 

oluşturup bu şema dahilinde adım adım ilerleyerek analitik bir yaklaşımla süreci 

ilerletmişlerdir (Şekil 16).  

 



	

Şekil 16: Yöntem Şeması 

 

Yerleşim planı ana kararlarında alandaki en önemli öğe olduğunu düşündükleri Göksu 

Nehri’ni kurgularının merkezine alarak kolları boyunca tanımladıkları alanlar ile nehrin 

denize ulaştığı yere kadar olan bölgede akışkan bir tasarım dili benimsemişlerdir. Nehir 

aksına eklemlenen kümelenmiş konaklama birimlerini bungalov oteller olarak 

tanımlayan grup, nehrin denize döküldüğü noktanın çevresinde sosyal ve ticari üniteleri 

yerleştirmiştir. Burada nehir üzerine bir köprü konumlandırılarak iki yaka arasındaki 

bağlantı sağlanmıştır. Nehir aksı boyunca devam eden yürüyüş yollarının bir arka 

çeperinde ise tarım alanları ile bu tarım alanlarının içerisinde bulunan farklı 

fonksiyonlarda atölye birimleri bulunmaktadır. Ziyaretçilerin nehir ile kurdukları ilişkiyi 



	

güçlendirmek isteyen grup üyeleri sahilde iskeleler tasarlayarak ziyaretçilere, buraya 

bağlanan tekneler ile nehrin içerinde gezinme imkânı sunmuşlardır (Şekil 17-18). 

Şekil 17: Yerleşim Şeması 

 

Şekil 18: Vaziyet Planı Ölçek: 1/500 

 

Vaziyet planında konaklama birimlerini üçerli gruplar halinde nehir boyunca yerleştiren 

grup üyeleri daha sonra bu konaklama birimleri için bir tip geliştirerek çözümlemeye 

çalışmışlardır (Şekil 19). Alanda kurguladıkları su öğesi-peyzaj-tarım alanları-yapı 



	

ilişkilerini daha iyi anlatmak adına üç boyutlu görselleştirme programları ile tanıtım 

videoları ve görselleri hazırlamışlardır (Şekil 20-21).  

Şekil 19: Şematik Bungalov Çözümleri 

 

Şekil 20: 3 Boyutlu Görseller 

 

  



	

Şekil 21: 3 Boyutlu Görseller 

 

3. Proje: Eko-Köy 

Proje Ekibi: Muhittin Gülmen, Nisan Ela Doğusan, Utku Batuhan Berk Kılıç, Kübra 

Fidan, Yalçın Ceylan  

Anahtar Kelimeler: Eko-köy, Alternatif Turizm, Turizmin Çeşitlendirilmesi 

Göksu Deltası sınırları içerisinde kalan Kurtuluş Köyü’nün bulunduğu araziye 

odaklanan öğrenciler, 1. grup ile benzer bir yaklaşım sergileyerek alandaki tarımsal 

faaliyetleri çıkış noktası kabul eden bir konsepti benimsemişlerdir. Bölgede turizmin en 

büyük sorununun mevsimsel dağılımının sağlanamaması ve yalnızca deniz odaklı bir 

imaj kazanmış olması olarak yorumlayan grup üyeleri, sorunun zaman ve nitelik 

boyutuna değinmişlerdir. Bu sorunun alternatif turizm ile çözülebileceğine inanan 

öğrenciler ilk aşamada alanda uygulanabilecek alternatif turizm modellerini 

belirleyerek bunlar üzerine araştırmalarını derinleştirmişlerdir. Üzerinde çalıştıkları 

turizm türleri; botanik turizmi, inanç turizmi, yaban hayatı gözlemciliği turizmi, kültür 

turizmi, macera turizmi ve tarım turizmi şeklinde sıralanmıştır. Buradaki turizm 

türlerinden bir bölümü üst ölçek önerilerinde değerlendirilirken tarım turizmi, yaban 

hayatı gözlemciliği ve botanik turizmi seçilen alan üzerinde mekansallaştırılarak ele 

alınmıştır. 



	

Temelde bir eko-köy modeli üreterek kendi kendine yetebilen bir alan tasarlamayı 

hedefleyen öğrenciler yerleşim şemalarında konaklama birimleri ve tarım alanlarını iç 

içe kurgulayarak sürece başlamıştır. İhtiyaç programında; yöresel ürün yapım 

atölyeleri, ziyaretçiler ve yerleşik nüfus için konaklama birimleri, kamp alanları, hobi 

bahçeleri, kütüphane, kıraathane, yeme-içme birimleri ve ticari birimler bulunmaktadır. 

Proje köy ile entegrasyonu ve alan referanslarını proje içine alarak bağlamdan 

kopmadan yaptığı çözümleme ile dikkat çekmiştir (Şekil 22).  

Vaziyet planı tasarımında öncelikle Göksu Nehri’ne paralel akslar tanımlanmıştır. 

Daha sonra bu tanımlanan akslar ile nehir arasında kalan alanda hobi bahçelerinden 

oluşan bir tampon bölge oluşturulmuştur. Tampon bölgenin ardındaki ilk aks üzerinde 

sosyal alanlar ortak bir büyük avlu oluşturacak şekilde konumlandırılırken, avlunun 

üzerinde vaziyet planı ile aynı dile sahip lineer üst örtüler tanımlanmıştır. Aksın ikinci 

çeperinde geleneksel malzeme ve yapım tekniği ile inşa edilmiş yerel nüfusun yaşadığı 

taş evler ile ziyaretçiler için tasarlanan bungalow evler kendi iç avlularını oluşturacak 

şekilde çözülmüştür (Şekil 23). Bunun yanı sıra nehir kenarında bir çadır kamp alanı 

düşünülmüştür. Ziyaretçilerin alanda tarım faaliyetleri ile iç içe olmaları ve yerel halkla 

beraber paylaşımlarda bulunmaları konsepti meydanlarda çözüme kavuşturulmaya 

çalışılmıştır. 

Şekil 22: Projenin Kurtuluş Köyü ve Göksu Nehri ile Kurduğu İlişki 

 

  



	

Şekil 23: Vaziyet Planı Ölçek: 1/500 

 

Şekil 24: Yerleşimin 3 Boyutlu Görseli 

 



	

Sonuç 

Sürdürülebilirlik, ekoloji, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kentsel tasarım 

kavramlarının tartışıldığı bu çalışma, dersin mevcut öğrenim çıktılarının yanında 

öğrencilerin doğa kavramı ile mimari ve kent ilişkisini kavramalarının, doğa-insan-

toplum ve kent ilişkilerini sorgulamalarının, çevre ve doğal kaynakların önemi ile ilgili 

farkındalık düzeylerinin arttırılmasının, Mersin’in coğrafi, tarihi ve kültürel yapısı 

hakkında bilgi sahibi olmalarının, bölgedeki endemik türler, sulak alanlar, kuş türleri ve 

deniz kaplumbağaları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması konularında öğrenim 

çıktıları hedefleyen bir yöntem içermektedir. Ayrıca uygulama süreci açısından, 

kentteki belirli bir sorunun çözümü veya bir potansiyelin değerlendirilmesi için yapılan 

tematik planlama yaklaşımının kentsel tasarım kapsamında uygulanmasının 

irdelenmesi açısından da öğretici olmuştur.  

Bu çalışma kapsamında öğrencilerin geliştirmiş oldukları projeler dersin planlanan 

kazanımları açısından değerlendirilecek yukarıda sunulmuştur. Bu süreç disiplinler 

arası çalışma becerisinin geliştirilmesi ve farklı disiplinlerden gelen bilgilerin 

değerlendirilerek proje sürecine aktarılmasının ölçülmesi adına önem taşımaktadır. 

Ders yürütücüleri olarak yukarıda yapılan değerlendirmelerde çıkarımların sağlanması 

açısından öne çıkan üç proje anlatılmıştır. Bu üç proje dışındaki diğer projeler de 

değerlendirildiğinde süreç açısından olumlu kazanımlar sağlanıldığı burada da 

görülmektedir. Öğrenciler alana bütüncül yaklaşım, insan merkezli tasarım, 

sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım ilkeleri, sürdürülebilirliğin sosyal ve kültürel boyutu 

temalarında yoğunlaşan projeler sunmuşlardır. Bir öz eleştiri olarak süre kısıtlaması 

dolayısıyla bir kentsel tasarım projesi ile kıyaslandığında daha küçük ölçekte tutulan 

projenin konu itibariyle kırsala kayması, kent-kırsal ilişkisinin sürdürülebilirlik açısından 

değerlendirilmesi adına faydalı bir süreç doğurmakla birlikte, projelerin ölçek olarak 

kentsel boyutun altında kalması, kent merkezlerine özel bazı problemlerin süreç 

dahiline alınmaması açısından bir kayıp olarak görülebilir.  

Yürütücüler tarafından öğrencilere uygulanan değerlendirme anketleri ile bahar 

döneminin başlangıcında geri bildirimler alınarak, bir sonraki yıl dersin işleniş sürecinin 

planlanması kapsamında kullanılmak üzere değerlendirilmiştir. Dersin öğretim 

planında yer alan öğrenim çıktıları ve yöntem dahilinde eklenen çıktılar üzerinden 

yapılan değerlendirmede, öğrencilerin sürdürülebilir kentsel tasarım adına belirlenen 

çıktılar hakkında geri dönüşleri genel olarak olumlu olmuştur. Projenin ölçeği, mevcut 



	

büyük ölçekli kentsel tasarım örneklerinin irdelenmemesi, ders süresinin azlığı, alan 

çalışmasına daha çok süre ayrılması gerekliliği, şehir ve bölge planlama bölümü 

hocalarının yalnızca jürilere değil bütün sürece dahil olmasının gerekliliği, teorik 

kısımlarda öğrencilerin sunumlarla sürece dahil edilebileceği, teorik ve uygulama 

bölümü şeklinde iki süreç olmasındansa ikisinin bir arada yürütülmesinin daha faydalı 

olabileceği gibi konularda önemli geri bildirimler alınmıştır. Bu geri bildirimler çok 

değerlidir ve önümüzdeki yıllarda süreç planlanırken dikkate alınacaktır.  
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ÖZET 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren endüstrileşmeye bağlı olarak kaynakların 

bilinçsizce tüketilmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte kentleşmenin kontrolsüz bir 

şekilde gerçekleşmesi ekolojik sistemi ve çevreyi olumsuz yönde etkilemiştir. Oluşan 

tahribat ve yaşanan problemler endüstrileşme ile birlikte unutulan bazı kavramların 

hatırlanmasına neden olmuş, kentlerin doğaya kazanımları sağlanmaya başlanmıştır. 

Bu bağlamda ortaya çıkan “eko-kent; insan, kent ve çevrenin birbirleri ile ilişki ve 

etkileşim içerisinde ele alındığı bir kent tasarım ve uygulama yaklaşımıdır (Çetinkaya, 

2016)”. Diğer bir kavram olan “sürdürülebilir kent” ise Altunbaş tarafından Bayram’a 

(Bayram, 2001:255) referansla “taşıma kapasitelerinin üstünde kullanımı sonucunda 

doğal değerlerin geri dönülemeyecek şekilde yok olmasını önleyen ve şimdiki 

kuşakların yanında gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayıcı gelişme biçimini 

benimseyen kent olarak (Altuntaş, 2012)” tanımlanmıştır.  

Endüstrileşmenin neden olduğu tahribat en çok da tarihi, kültürel ve doğal niteliklere 

sahip alanları etkilemiştir. Özellikle 1960’lardan itibaren ortaya konulan farklı sektörel 

gelişme hedefleri, bugün benzer nitelikte bulunan alanların farklı şekilde 

dönüşmelerine neden olmuştur. Bu bağlamda Akdeniz Bölgesi özelinde; “Doğu 

Akdeniz kıyıları ağır sanayi, taşıma, lojistik ve bunları besleyen tarım sektörünün 

geliştiği alanlara dönüşürken, Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyıları turizm sektörünün 

yönlendirildiği alanlar olmuştur (Naycı, 2009)”. Çalışma alanı olarak belirlenen 

Karaduvar ve Kazanlı Bölgeleri Mersin ili sınırlarında yer alan ve sanayi, taşıma ve 

lojistik yatırımları ile dikkat çeken bölgelerdir.  

 



	

Tarım toplumundan sanayi toplumuna ve kentleşmeye geçiş ile doğal kaynakların 

daha yoğun kullanılması ve tüketilmesi çevre sorununun ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Sanayinin en büyük problemi olan üretim sırasında çevreye arz edilen 

atıklar ise ikinci aşamayı oluşturur ve bölgenin ekolojik sisteminin tahribatı adına çok 

etkin bir role sahiptir (Deniz, 2009). Özellikle Kazanlı Kaplumbağa Koruma Alanı bu 

süreçte oluşan tahribatın etkilerinin en çok görüldüğü yerlerden biri olmuştur. Daha 

düne kadar küçük bir köy olan yerleşimler, endüstrileşme ile birlikte üretim yapısının 

değişmesi sonucunda kentleşme sürecine girmiştir. Çalışma alanı olarak belirlenen 

Karaduvar ve Kazanlı TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 06-03-2008 kabul tarih ve 

5747 karar nolu “Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Mersin Akdeniz İlçesi’ne bağlanarak tüzel 

kişiliği kaldırılıp birer mahalleye dönüşmüştür. Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları il 

mülki sınırlarıdır. Akdeniz İlçe Belediyesi’nin daha önce 57 olan mahalle sayısı yeni 

düzenlemeyle 65’e çıkmıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen mahalleler Akdeniz 

İlçesi’nin denize kıyısı olan mahalleleridir. Serbest Bölge Kıyı Dolgu Alanı’na, Mersin 

Konteyner Limanına ve Sanayi Bölgesine yakınlıklarıyla dikkat çekmektedirler (Ünlüer, 

2017). 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 08.10.2015 tarihinde 

onaylanan, yürürlükteki “İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı 

Alanları Planı” kapsamında Karaduvar ve Kazanlı bölgelerini de içine alan bir bölge 

için “Sektörel Gelişme Eğilimlerinin yönü Petrol Ürünleri Depolama ve Dağıtım 

Tesisleri, Azot, Gübre, Soda Krom Sanayi Petrol ürünleri tesisleri, Sanayi ve Ticari 

Depolama, Örtü Altı Tarımı, Kıyı Balıkçılığı (Karaduvar), Kentsel Hizmetler, Turizm 

Konaklama, Günübirlik, Golf, Deniz, Doğa ve Su Sporları (7400 yatak), Kültür 

Balıkçılığı, Yavru Balık Üretimi olarak belirlenmiştir (Ünlüer, 2017)”. 

Sanayi-turizm ve tarımın bölgenin sektörel gelişme eğilimleri arasında aynı anda yer 

alıyor olması oldukça ilginçtir. Sanayinin yaratmış olduğu olumsuz etkiler devam 

ederken, bölgenin tarım kapasitesinde ve turizm yatırımları açısından gelişmesinde 

önemli bir ivme gözlenememiştir. Bu üç sektörün aynı anda gelişiminde dengeli bir 

yapılanma gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında bölgede 

yapılan SWOT analiz sonuçları dikkate alınarak, avantajlar ve tehditler üzerine 

değerlendirmelerle bölgenin geliştirilmesi üzerine kentsel tasarım kararları ve projeleri 

üretilmesi sürecindeki zorluklar irdelenmeye ve çözüm önerileri getirilmeye 



	

çalışılacaktır. “Sürdürülebilir turizm”, “ekolojik tarım uygulamaları”, “eko-köy”, eko-

kent”, “sürdürülebilir kent”, “sürdürülebilir kentsel tasarım” kavramlarının tartışılacağı 

süreçte bölge üzerine yorumlar yapılarak öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sanayileşme, Sürdürülebilir Kent, Sürdürülebilir Turizm, Eko-

Turizm, Mersin-Karaduvar-Kazanlı 

GİRİŞ 

Kentler ilk ortaya çıktıkları andan itibaren, değişme ve gelişmenin taşıyıcısı ve yol 

göstericisi olmuşlardır. Bu bağlamda, tarih boyunca insanın yaşadığı çevreyi değiştiren 

ve şekillendiren iki büyük devrimden söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki Tarım 

Devrimi, diğeri ise Sanayi Devrimi’dir. Tarım devrimi sonucunda yerleşik hayata geçiş 

sağlanmış ve bunun sonucu olarak köyler ve kentler ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi 

ise beraberinde getirdiği hızlı göç dalgası ile bugünkü anlamda modern kentlerin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Kaypak, 2013). 

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan sanayileşme 

kavramı Yerliyurt tarafından; “üretimin toplulaşması ve üretimde mekanizasyona geçiş 

sürecinin yanında, daha üst ölçekte, bir ülkede ekonomik faaliyetlerin kırsal üretimden 

sanayi üretimine kayması (Yerliyurt, B., 2008)” olarak tanımlanmıştır. Sanayinin 

gelişiyle birlikte belli bölgelerde ticaret ve eğitim olanakları ile ekonomik anlamda 

farklılaşma ve gelişme ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyle birlikte sosyal ve kültürel 

alanlarda hizmet verilen kentsel mekânların varlığı, bu bölgeleri cazip hale getirmiştir. 

Teknolojik gelişmelere hızlıca adapte olan ve uzmanlaşmanın da yaygınlaştığı bu 

bölgeler (kentler) öngörülemeyen şekilde göç almaya, nüfus artışı ile birlikte sonu 

görülemeyen bir büyüme sürecine girmeye başlamıştır (Gül&Polat, 2009).  

Sanayileşme ile birlikte artan kent nüfusuna paralel olarak, tüketim de artmıştır. Gıda 

ve diğer tüketim maddelerinin yanında, sanayi için gerekli olan hammaddeye duyulan 

ihtiyaç, hammaddeyi daha ucuza çevre ülkelerden elde etmek adına özellikle liman 

kentlerinin önemini arttırmıştır. Limana getirilen malların sanayi tesislerine ya da 

pazara taşınması bağlamında, bu kentlerde demiryolları ağı oluşturulmuştur ve ulaşım 

ağı yenilenerek geliştirilmiştir (Yerliyurt, 2008). Tüm bu gelişmeler bu kentlerde 

mekânsal kullanımlarda farklılaşmaları da beraberinde getirmiştir. Sanayileşme öncesi 

tarım toplumlarında, günümüzde limana dönüşen kıyı mekânları tarımsal üretim için 



	

kullanılan verimli topraklar anlamına gelmektedir. Sanayileşme ile birlikte bu alanlar 

hammadde ve ürün taşımacılığı için bir odak noktası haline gelmiştir. Bu bağlamda, 

dönüşen kıyı mekânları kentlerin gelişim süreci içinde özellikle ekolojik, ekonomik ve 

sosyal açıdan önemli bir rol üstlenmiştir (Yerliyurt, 2008). 

Sanayi kuruluşlarının limana yakın konumlanma tercihleri kıyı alanlarından bir 

bölümünün sanayi bölgelerine dönüşümüne neden olmuştur. Endüstrileşmenin neden 

olduğu tahribat bu bağlamda en çok da tarihi, kültürel ve doğal niteliklere sahip kıyı 

alanlarını etkilemiştir. Aynı zamanda ciddi bir turizm potansiyeli taşıyan bu alanlar, aşırı 

kullanım ve hızlı tüketim sonucu büyük baskı altında kalarak, çarpık kentleşmenin ve 

sağlıksız sanayileşmenin yarattığı sosyal altyapı sorunları, su kirliliği, atıkların doğaya 

verdiği zarar, kıyı karakterinin bozulması ve flora ile faunanın yok olması gibi ekolojik 

sorunlar, buralarda yer alan tarihi ve kültürel mirasın nüfus baskısı ve denetimsizlik 

yüzünden yok olması gibi kültürel kimlik sorunları, nüfus artısı ile kamu hizmetlerinin 

yetersiz kalması, yasal düzenlemelerdeki eşgüdüm eksikliği, planlama yaklaşımı ve 

sürecindeki eksiklikten kaynaklanan örgütlenme ve planlama sorunları, enerji 

tüketiminin fazlalığı, geri dönüştürülemeyen enerji, azalan ve tükenen kaynaklar, yeşil 

alan azlığı, bilinçsiz arazi kullanımı ve toprak kaybı vb. sorunlar ile karşı karşıya 

gelmişlerdir (Yerliyurt, 2008; Çetinkaya, 2013). 

Tüm bu problemler kıyı ve deniz ekosistemlerinin bütünlüğünü de tehlikeye 

sokmaktadır. Bu bağlamda kıyı alanlarının planlanmasında sürdürülebilirlik kavramı 

doğrultusunda geliştirilecek özel planlama stratejileri devreye sokulmalıdır ve bu 

alanların doğal yapıları bozulmadan geliştirilebilmeleri adına çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir (Yerliyurt, 2008).  

Kavramsal Çerçeve 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren endüstrileşmeye bağlı olarak kaynakların 

bilinçsizce tüketilmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte kentleşmenin kontrolsüz bir 

şekilde gerçekleşmesi ekolojik sistemi ve çevreyi olumsuz yönde etkilemiştir. Oluşan 

tahribat ve yaşanan problemler endüstrileşme ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı 

doğrultusunda yapılacak çalışmalar unutulan bazı kavramların hatırlanmasına neden 

olmuş, kentlerin doğaya kazanımları sağlanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda ortaya 

çıkan “eko-kent; insan, kent ve çevrenin birbirleri ile ilişki ve etkileşim içerisinde ele 



	

alındığı bir kent tasarım ve uygulama yaklaşımıdır (Çetinkaya, 2013)”. Çetinkaya eko-

kent sisteminin hedeflerini; kentin çevre üzerindeki etkisinin azaltılması, yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmesi, en düşük düzeyde atık üretiminin 

sağlanması, geri dönüşümlü malzeme kullanımına geçiş ve ekolojik ayak izinin en aza 

indirilmesi olarak açıklamaktadır. Bu hedeflerin benimsendiği bir model çerçevesinde 

yapılacak olan planlama çalışmalarının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu 

belirtmektedir. 

Diğer bir kavram olan sürdürülebilir kent ise Altunbaş tarafından Bayram’a (Bayram, 

2001) referansla “taşıma kapasitelerinin üstünde kullanımı sonucunda doğal değerlerin 

geri dönülemeyecek şekilde yok olmasını önleyen ve şimdiki kuşakların yanında 

gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayıcı gelişme biçimini benimseyen kent 

(Altuntaş, 2012)” olarak tanımlanmıştır. Aynı kaynakta Altunbaş ayrıca Eke’ye 

referansla (Eke, 2000) sürdürülebilir kentleri; “süreklilik içinde değişimi algılayarak 

sosyo-eko-politik çıkarların ekosistemler, yaşanabilirlik, erişebilirlik ve enerji ile ilgili 

kaygılarla uyumlu hale getirildiği kentler (Altuntaş, 2012)” olarak tanımlamaktadır. 

Kentlerin şekillenmesinde doğa ve insanı yeniden bir araya getirecek yaklaşımların 

tercih edilmesi gerekmektedir ve bu bağlamda sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 

tasarlanacak olan kentler, insanın bozduğu ekosistem döngülerinin tekrar 

sağlanabilmesi adına önem taşımaktadır (Altuntaş, 2012). 

Endüstriyel Yapıların ve Endüstriyel Bölgelerin Dönüşümü ve Yeniden 

Planlanması Üzerine: 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna ve kentleşmeye geçiş ile doğal kaynakların 

daha yoğun kullanılması ve tüketilmesi çevre sorununun ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Sanayinin en büyük problemi olan üretim sırasında çevreye arz edilen 

atıklar ise ikinci aşamayı oluşturur ve bölgenin ekolojik sisteminin tahribatı adına çok 

etkin bir role sahiptir (Deniz, 2009). Sanayi Bölgelerinde atıkların çevreye verdiği 

tahribat sonucunda, bu alanlar belli bir süre kullanımlarının ardından brownfield olarak 

adlandırılmaktadır. Literatürde brownfield kavramının her ülke için farklılıklar içerdiği 

görülmektedir. ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA), bu tür alanları “genişlemesi ya da 

yeniden kullanımı üzerinde bulunan mevcut ya da muhtemel tehlikeli madde ya da 

kirleticiler nedeniyle güçlükler içeren araziler (Ürkmez& Atanur, 2016)” şeklinde 

tanımlamaktadır. Bu tür alanların dönüşümü diğer dönüşüm gerektiren alanlardan 



	

daha zordur ve özel birtakım önlemler alınması gerekmektedir. İngiltere’de ise bu 

alanların kirletici etkilerinden çok, daha önce kullanılmış olması ve eski işlevini yitirmiş 

olmasına vurgu yapıldığı belirtilmektedir. Bu bağlamda birçok Avrupa ülkesinde de 

kirlilik göz ardı edilmemekle birlikte, benzer bir yaklaşımın var olduğu söylenebilir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde aynı alanlar için terk edilmiş (abandoned) ya da kirletilmiş 

toprak (contaminated soil) terimlerinin kullanımının tercih edildiği görülmektedir. 

Türkiye’de Sanayi alanları ile ilgili olarak yukarıda belirtilen şekilde bir tanımlama 

bulunmamaktadır. Ancak, 2010 yılında, 27605 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara İlişkin 

Yönetmelikte” kirlenmiş toprak; “Bu Yönetmelikte öngörülen birinci aşama 

değerlendirme veya ikinci aşama değerlendirme sonucunda, mevcut toprak kullanımı 

veya gelecekteki muhtemel toprak kullanımı dikkate alındığında, bünyesinde insan ve 

çevre sağlığı bakımından önemli ölçüde risk oluşturan, insan faaliyetlerinden 

kaynaklanan tehlikeli kirletici maddelerin bulunduğu teyit edilen ve temizlenmesi 

gerektiğine karar verilen toprak,” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yirminci yüzyılın başlarında sanayileşmenin getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar 

neticesinde bu bölgeler için yeniden yapılanma süreçleri de tartışılmaya başlanmıştır. 

“21. yüzyıla girerken sanayi sonrası toplumlardaki dönüşüm süreci ve buna paralel 

olarak gelişen küresel değişimler gündeme gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci, sosyal ve ekonomik politikalarda olduğu 

gibi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kentleşme süreçlerinde de önemli değişikliklere 

neden olmuştur. Sanayi sektörünün yerini hizmetler sektörüne bırakması, kentlerin 

sosyo-ekonomik yapısıyla birlikte arazi kullanış desenlerini de etkilemiştir 

(Yerliyurt&Aysu, 2008).” Mevcut sanayi alanları bazı ülkelerde tamamen, bazı 

ülkelerde de kısmen terk edilmeye veya bu bölge yakın çevresi ile dönüşmeye 

başlamıştır. Bu bağlamda terk edilen alanların -özellikle su kenarında konumlanmış 

alanların- sanayisizleşme sürecinde turizm temalı projelerle dönüştürülmesinin tercih 

edildiği görülmektedir. Bölgeye yeniden kimlik kazandırılması sürecinde sanayi 

kimliğini de hatırlatan kullanımlar tercih edilmektedir. Potansiyel yeni proje alanları 

olarak görülebilecek olan bu alanların hangi konseptle dönüştürülürse dönüştürülsün, 

yukarıda yapılan tanımlamalar çerçevesinde yeni kent kimliğine uygun ve 

sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden planlanması ve projelendirilmesi sürecinde 

veya bölgelere sınır oluşturan alanlarda yapılacak projelendirme çalışmalarında, 



	

öncelikle arazilerin üzerindeki tehlikeli atık ve kirleticilerin yok edilmesi ve toprağın 

rehabilitasyonu konularına öncelik verilmesi gerekmektedir (Ürkmez&Atanur, 2016). 

Bu rehabilitasyon süreci uzun bir süreç de oluşturabilmektedir, ancak alanın 

sağlıklılaştırılması adına önem taşımaktadır. Süreçle ilgili olarak yurtdışı ve yurtiçi 

örnek alanların analizleri yapılarak bir planlama çalışması yürütülmelidir.  

Yurtdışında yeniden kullanım ve dönüşüm süreciyle ilgili pek çok uygulama 

bulunmaktadır. Ülkemizde ise atıl durumdaki tarihi endüstriyel yapıların 

sürdürülebilirliğine dair etkin bir yönetim politikası görülmemektedir. Bu yapıların 

sürdürülebilir yaklaşımla yeniden kullanımı konusunda rastlantısal olarak da 

tanımlanabilecek farklı uygulamalar gözlenmektedir. Bazı durularda endüstriyel miras 

olarak da tanımlanabilecek bu alanların ve yapıların tamamen ortadan kaldırılması 

tercih edilirken, kullanılmayan veya atıl durumda olan sanayi tesislerinin yeni kentsel 

mekân ihtiyaçları için değerlendirilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu noktada, atıl 

durumdaki yapıların turizme kazandırılması alternatif kullanımlar açısından özgün bir 

çözüm olarak sunulmaktadır (Kaya&Yerli&Döner, 2015). 

Bir liman ve sanayi kenti olarak tanımlanabilecek olan Mersin’in önemli kentsel kıyı 

alanlarından birinde konumlanan ve bu çalışma kapsamında incelenecek olan 

Karaduvar-Kazanlı bölgeleri içerisinde yer alan sanayi alanlarının kentsel yaşama olan 

olumsuz etkilerinden dolayı, plan kapsamında kentsel alan dışına çıkarılmaları 

gerekliliği görülmekle birlikte, Mersin Limanı ve Serbest Bölge’nin kent için önemi 

dikkate alındığında bu alanların kent merkezine yakın konumlarına rağmen 

faaliyetlerini bir süre daha devam ettireceklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni 

yürürlüğe geçecek olan 1/5000 İmar planı incelendiğinde de Limanın ve Serbest 

Bölgenin büyütüldüğü ve Karaduvar-Kazanlı bölgeleri ile arasına yeşil bir tampon bölge 

konulduğu ancak bu alanlarda bir planlama çalışmasının bulunmadığı görülmektedir. 

Bu belirsizlik içerisinde bölgede bir kentsel tasarım sorunsalı bulunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

Amaç ve Yöntem 

Sanayi-turizm ve tarımın Karaduvar-Kazanlı bölgelerinin sektörel gelişme eğilimleri 

arasında aynı anda yer alıyor olması oldukça ilginçtir. Sanayinin yaratmış olduğu 

olumsuz etkiler devam ederken, bölgenin tarım kapasitesinde ve turizm yatırımları 



	

açısından gelişmesinde önemli bir ivme gözlenememiştir. Bu üç sektörün aynı anda 

gelişiminde dengeli bir yapılanma gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bu çalışma 

kapsamında bölgede yapılan SWOT analiz sonuçları dikkate alınarak, avantajlar ve 

tehditler üzerine değerlendirmelerle bölgenin geliştirilmesi üzerine kentsel tasarım 

kararları ve projeleri üretilmesi sürecindeki zorluklar irdelenmeye ve çözüm önerileri 

getirilmeye çalışılacaktır. Sürdürülebilir turizm, ekolojik tarım uygulamaları, eko-köy, 

eko-kent, sürdürülebilir kent, sürdürülebilir kentsel tasarım kavramlarının tartışılacağı 

süreçte bölge üzerine yorumlar yapılarak öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında ayrıca mimarlık öğrencilerinin kentsel tasarım dersinde teori ve 

uygulama ile yaparak öğrenme yöntemiyle edindikleri bilgilerin ölçülmesi ve teorik 

bilgileri uygulama aşamasında ne derece kullandıklarının, çevresel verileri analiz 

yöntemlerinin yeterliliğinin ve verilerin tasarımlara ne derece yansıdığının saptanması 

amaçlanmaktadır.  

Tematik planlama yönteminin uygulandığı ve sürdürülebilir turizm teması çerçevesinde 

tanımlanan kentsel tasarım dersi proje ödevi, yaparak öğrenme ve probleme dayalı 

öğrenme yöntemlerinin uygulandığı bir süreç dahilinde ilerlemiştir. Öncelikle proje bir 

stüdyo çalışması değildir ve süresinin 6 hafta ile kısıtlı olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Bu nedenle sonuç ürün olarak kapsamlı bir kentsel tasarım projesi 

hazırlanması yerine, fikir projesi seviyesinde kalınarak, öğrenilen teorik bilgilerin alan 

özelinde değerlendirilmesi sürecinin verimli bir şekilde geçirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Öğrenciler yaptıkları ön çalışmadan sonra araziye götürülerek tema özelinde 

yoğunlaştırılmak üzere arazi analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Çalışma alanının 

çevresine ve kentsel ilişkilere dair farkındalık, yapılan bu üst ölçekli analizler ile 

sağlanmaya çalışılmıştır. Belirlenen tema doğrultusunda tarihi miras ve koruma, çevre 

nitelikleri ve biyoçeşitlilik, rekreasyonel alanlar, deniz-nehir potansiyelleri, balıkçılık, 

spor aktivite potansiyeli, toprak yapısı ve tarımsal aktiviteler, sanayi kuruluşları ve 

bölgedeki önemi, ticari faaliyetler, turizm potansiyeli, ulaşım ağı ve erişilebilirlik 

durumu, alanın morfolojik yapısı, kent kimliği, sosyal hayat ve mekâna yansımaları, 

teknik altyapı durumu, görsel, duyusal, işitsel ve tatsal analizler, kullanıcı profillerine 

ilişkin veriler başlıkları altında alan inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje 

grupları bu ana başlıklardan bir ya da birkaçını alarak veri toplama çalışmalarını 

yapmışlardır. Analizler sınıfta sunulmuş ve tüm öğrencilerin katılımıyla tartışılmıştır.  

 



	

Uygulanan yöntemin ikinci aşamasında, arazide yerinde gözlemlerle elde edilen veriler 

dikkate alınarak alana yönelik SWOT analizleri gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler bireysel 

olarak bölge ile ilgili pozitif ve negatif yönleri belirleyerek, alanın potansiyellerini ve 

tehditlerini ortaya koymuşlardır. Sonra bu analizler istatistiksel olarak değerlendirilerek 

öğrencilerin alanla ilgili kararlarının hangi noktalarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca 

SWOT analizi birlikte tartışılarak revize edilmiş ve son halini almıştır. Üçüncü 

aşamada; sürdürülebilirlik, ekoloji, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kentsel tasarım 

kavramları tartışılarak sanayi-tarım-turizm üçgeninde bir kentsel tasarım çalışması için 

konsept kararları geliştirilmiş, seçilen bölgelerde mekânsal yansımalarını tartışmaları 

sağlanmıştır.   

Mersin Kenti ve Bölgenin Planlama Tarihi  

19. yüzyılda yenidünya ekonomisi ve kentsel dinamiklerin liman kentleri üzerinde 

yarattığı gelişmeler, Mersin’in sosyo-ekonomik kalkınma bağlamında, Türkiye’nin 

önemli bir ticaret şehirlerinden biri olmasına neden olmuştur (Adıyeke, 2004; Selvi 

Ünlü, 2007). Kentin aynı dönemde gelişmekte olan Ortadoğu Liman kentleri 

İskenderiye, Beyrut, Hayfa ve Sayda başta olmak üzere birçok liman kentiyle benzerliği 

bulunmaktadır (Selvi Ünlü, 2007). Bu bağlamda Doğu Akdeniz liman kentlerinin, 

yerleşim bölgeleri, dini yapılar, okullar ve iç mimarlık biçimleri gibi sosyo-mekânsal 

özellikleri de kozmopolit kültürün sonuçları olarak Mersin’de izlenebilmektedir 

(Beyhan&Uğuz, 2002). Mersin’in tarihte önemli bir liman kenti olarak gelişmesinin en 

önemli nedenlerinden biri ulaşım ağlarındaki değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. 19. 

yüzyılda, Tarsus (Berdan) Nehri alüvyonlarının Tarsus ve Silifke Limanları’nın deniz ile 

bağlantılarını yitirmesine neden olması ile bu limanlar kullanılamaz hale gelmiş ve 

Mersin Limanı bölgedeki ana liman olmuştur. Yine 1873 yılında Mersin-Adana yolunun 

açılması, 1886’da aynı güzergahta demiryolunun faaliyete geçmesi, 20. yüzyıl 

başlarında Adana-Mersin-Silifke-Mut-Karaman güzergahlarının açılması bölgenin 

önemini arttırmış, Mersin Çukurova Bölgesi’nde bir odak noktası olmaya ve ticaret 

merkezi haline gelmeye başlamıştır (Ünlü, 2007).  

Mersin’de sanayileşme dönemi ise 1888 yılında açılan iplik fabrikası ve 1892 yılında 

kurulan sabun fabrikası ile başlamıştır (Akkaya, 2004). 19. yüzyılda mekânsal 

biçimlenmesi ızgara plan ile gelişen Mersin’de Uray, Hastane, Çakmak ve Silifke 

Caddeleri ana ulaşım koridorlarını oluşturmuş olup, Uray Caddesi’nin kent merkezinin 



	

taşıyıcı omurgasını oluşturduğu görülmektedir. Ticaret anlamında bakıldığında, 

bankalar, hanlar, işyerleri, dükkânlar ve yönetim yapılarının bu cadde üzerinde 

konumlandığı ve bölgenin ticari merkezi olduğu söylenebilir (Ünlü, 2007). Bu bağlamda 

kentin doğu aksının bu dönemden itibaren liman ve diğer ticari kullanımlarla 

şekillendiği söylenebilir.  

Ünlü Mersin’in kentsel gelişimini, temel olarak “planlı dönem” ve “plansız dönem” 

olarak iki döneme ayrılmaktadır. Plansız dönem Jansen Planı öncesini ifade 

etmektedir. Kentin ilk planı olan 1938 Jansen Planı ile başlayan dönem ve sonrası ise 

planlı dönemi kapsamaktadır. Jansen Planı Mersin Kenti’nin ana karakterini belirleyen 

önemli kararlar içermektedir. Burada iki önemli unsur öne çıkmaktadır. Liman 

bunlardan birincisidir. Kentin ticari yapısının şekillenmesini, Mersin’in bir ticaret şehri 

olmasını ve bu yönde gelişmesini sağlayacak ana unsurdur. Jansen’e göre ikinci 

önemli unsur ise denizdir. Mersin’in bir plaj şehri olarak tanımlanması açısından 

dikkatle değerlendirilmelidir. Bu iki unsur Jansen Planı’nın şekillenmesini sağlamıştır. 

Jansen Planında ticaret şehri olarak tanımlanan alan, şehrin daha önce yapılaşmış 

eski şehir olarak adlandırılan bölgedir. Gelişme Bölgeleri olarak tanımlanan ve denizin 

önemli bir tasarım öğesi olarak ele alındığı alanlar ise, konut ve rekreatif kullanımlar 

için önerilmektedir. Bu noktada sahil kullanımı öne çıkmakta, sahili kuzey yönünde 

besleyen yaya koridorları ile bu bölgelerin de denizle ilişkisi kuvvetlendirilmektedir 

(Ünlü, 2007). 

Belirli aralıklarla planlar üretilmekle birlikte, planlama faaliyetlerindeki yoğunlaşmanın 

1980’lerden sonra olduğu görülmektedir. 1985 yılında plan üretme ve denetleme 

yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi önemlidir. Yerel yönetimler bu karar 

sonrasında kent ve alan ölçeğinde pek çok plan hazırlamıştır. Mersin’in modern limanı 

1961 yılında planlı dönem içerisinde kurulmuştur. Mersin-Tarsus-Adana yolundaki 

büyük ölçekli sanayi, ticari ünite ve ofislerin sayılarının artışına neden olmuştur (Develi, 

2001). Limanın en önemli etkisi, liman yerinin doğu-batı gelişme eksenlerini 

desteklemesi olmuştur. “1988 yılında “Doğu Kesimi Planı” ile kentin hemen hemen tüm 

alanlarına yönelik uygulama imar planları üretilmiştir. Bunların yanında, 1990-1993 

arasında da “Tırmıl K. Sanayi Planı”, “Karaduvar Planı” ve “Çevreyolu Planı” 

üretilmiştir. Akdeniz Belediyesi tarafından 1997 yılında “Karaduvar Planı” revize 

edilmiştir (Ünlü, 2007)”. Bu planlar çalışma alanı olarak seçilen Karaduvar-Kazanlı 

Bölgeleri’nin gelişiminin izlenmesi açısından önemlidir.  



	

Endüstrileşmenin neden olduğu tahribat en çok da tarihi, kültürel ve doğal niteliklere 

sahip alanları etkilemiştir. Özellikle 1960’lardan itibaren ortaya konulan farklı sektörel 

gelişme hedefleri, bugün benzer nitelikte bulunan alanların farklı şekilde 

dönüşmelerine neden olmuştur. Bu bağlamda Akdeniz Bölgesi özelinde; “Doğu 

Akdeniz kıyıları ağır sanayi, taşıma, lojistik ve bunları besleyen tarım sektörünün 

geliştiği alanlara dönüşürken, Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyıları turizm sektörünün 

yönlendirildiği alanlar olmuştur (Naycı, 2009)”. Yukarıda kısa tarihsel gelişimde de 

vurgulanmaya çalışıldığı gibi, çalışma alanı olarak belirlenen Karaduvar ve Kazanlı 

Bölgeleri Mersin ili sınırlarında yer alan ve sanayi, taşıma ve lojistik yatırımları ile dikkat 

çeken bölgelerdir.  

Daha düne kadar küçük bir köy olan yerleşimler, endüstrileşme ile birlikte üretim 

yapısının değişmesi sonucunda kentleşme sürecine girmiştir. Çalışma alanı olarak 

belirlenen Karaduvar ve Kazanlı TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 06-03-2008 

kabul tarih ve 5747 karar nolu “Büyükşehir Belediyeleri İçinde İlçe Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Mersin Akdeniz İlçesi’ne 

bağlanarak tüzel kişiliği kaldırılıp birer mahalleye dönüşmüştür. Mersin Büyükşehir 

Belediyesi sınırları il mülki sınırlarıdır. Akdeniz İlçe Belediyesi’nin daha önce 57 olan 

mahalle sayısı yeni düzenlemeyle 65’e çıkmıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen 

mahalleler Akdeniz İlçesi’nin denize kıyısı olan mahalleleridir. Serbest Bölge Kıyı 

Dolgu Alanı’na, Mersin Konteyner Limanı’na ve Sanayi Bölgesi’ne yakınlıklarıyla dikkat 

çekmektedirler (Ünlüer, 2017). 2015 yılı içerisinde revizyon çalışmaları yürütülen, 644 

sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 08.10.2015 tarihinde onaylanan, 

yürürlükteki “İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı” 

hükümleri kapsamında Karaduvar ve Kazanlı bölgelerini de içine alan bir bölge için 

“Sektörel Gelişme Eğilimlerinin yönü Petrol Ürünleri Depolama ve Dağıtım Tesisleri, 

Azot, Gübre, Soda Krom Sanayi Petrol ürünleri tesisleri, Sanayi ve Ticari Depolama, 

Örtü Altı Tarımı, Kıyı Balıkçılığı (Karaduvar), Kentsel Hizmetler, Turizm Konaklama, 

Günübirlik, Golf, Deniz, Doğa ve Su Sporları (7400 yatak), Kültür Balıkçılığı, Yavru 

Balık Üretimi olarak belirlenmiştir (Ünlüer, 2017)”. 

  



	

Karaduvar-Kazanlı Bölgesi SWOT Analizleri  

Kentsel tasarım kararlarının doğru kurgulanması bağlamında, dönüşümü veya 

geliştirilmesi düşünülen alanın mevcut durumunu saptamaya yönelik analizlerinin 

yapılması ve bölge adına yapılacak analitik çözümün doğru yorumlanması önem 

taşımaktadır. Bu noktada öncelikle yöntemde ayrıntılı olarak listelenen başlıklarla 

Karaduvar ve Kazanlı’da arazi analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin 

görselleştirilerek sunumlarının gerçekleştirilmesinin ardından alana ilişkin SWOT 

analizlerinin yapılması aşamasına geçilmiştir. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 3. sınıf programında yer alan kentsel tasarım dersi kapsamında 

tanımlanan bu çalışma, derse kayıtlı tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Her öğrenci seçilen alanlar özelinde kendi bireysel SWOT analizlerini hazırlamış ve bu 

analizler istatistiksel olarak değerlendirilerek belli konu başlıklarında toplanmış ve 

alanların hangi yönlerinin öne çıktığı saptanmıştır. Gruplandırma ve analiz aşamaları 

dersin yürütücüleri tarafından gerçekleştirilmiş ve sonuçlar sınıfta kritik edilerek, 

analizler düzenlenip son haline getirilmiştir. Değerlendirme grafikleri Karaduvar için 

Tablo1’de, Kazanlı için ise Tablo 2’de görülmektedir. 

Şekil 1: Karaduvar Fotoğrafları Kaynak: Yazarların Fotoğraf Arşivi 

 

  



	

Tablo 1: Karaduvar Bölgesi SWOT Analizi Sonuçları (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditler) 

 

Karaduvar için SWOT Analizi sonuçlarına bakıldığında alanın güçlü yönleri olarak 

balıkçılık ve sosyo-kültürel yapı ile ilgili özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir. Sanayi 

kuruluşlarından kaynaklı yerleşim ve altyapı problemleri hem zayıf yön hem de tehditler 

arasında belirtilmiştir. İlginç olan nokta tüm bu saptamalara rağmen fırsatlar açısından 

da bu konu başlığının geliştirilebilme kapasitesiyle öne çıkması olmuştur.  

Karaduvar Bölgesi ile ilgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 

“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler 

konusunda yapılan saptamalar Şekil 2’de, fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan 

saptamalar ise Şekil 3’te belirtilmektedir. 

  



	

Şekil 2: Karaduvar Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 
“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf 

Yönler) 

 

Şekil 3: Karaduvar Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 
“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar-Tehditler) 

 

Karaduvar Bölgesi ile ilgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, 

“Balıkçılık” başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler konusunda yapılan saptamalar 

Şekil 4’te, fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan saptamalar ise Şekil 5’te 

belirtilmektedir. 



	

Şekil 4: Karaduvar Bölgesi ile İlgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, 
“Balıkçılık” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler) 

 

Şekil 5: Karaduvar Bölgesi ile İlgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, 
“Balıkçılık” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar, Tehditler) 

 

  



	

Şekil 6: Kazanlı Fotoğrafları Kaynak: Yazarların Fotoğraf Arşivi 

 

Tablo 2: Kazanlı Bölgesi SWOT Analizi Sonuçları (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditler) 

 

Kazanlı için SWOT Analizi sonuçlarına bakıldığında alanın güçlü yönleri olarak tarım- 

hayvancılık ve doğa-coğrafi nitelik ile ilgili özelliklerinin öne çıktığı görülmektedir. 

Sanayi kuruluşlarından kaynaklı yerleşim ve altyapı problemleri hem zayıf yön, hem 



	

de tehditler arasında öne çıkmaktadır. Doğa-coğrafi nitelikleri açısından fırsatlara 

sahip olduğu da çıkan sonuçlardan anlaşılmaktadır.  

Kazanlı Bölgesi ile ilgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 

“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler 

konusunda yapılan saptamalar Şekil 7’de, fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan 

saptamalar ise Şekil 8’de belirtilmektedir. 

Şekil 7: Kazanlı Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 
“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf 

Yönler) 

 

Şekil 8: Kazanlı Bölgesi İle İlgili “Yerleşim ve Altyapı”, “Ulaşım”, “Doğal ve Coğrafi Nitelik”, 
“Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar-Tehditler) 

 



	

Kazanlı Bölgesi ile ilgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, “Balıkçılık” 

başlıkları altında güçlü yönler, zayıf yönler konusunda yapılan saptamalar Şekil 9’da, 

fırsatlar ve tehditler konusunda yapılan saptamalar ise Şekil 10’da  belirtilmektedir. 

Şekil 9: Kazanlı Bölgesi ile ilgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, 
“Balıkçılık” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Güçlü Yönler-Zayıf Yönler) 

 

Şekil 10: Kazanlı Bölgesi ile ilgili “Tarih”, “Turizm ve Hizmet”, “Tarım ve Hayvancılık”, 
“Balıkçılık” Başlıkları Altında Yapılan Saptamalar (Fırsatlar-Tehditler) 

 

Çalışma alanında gerçekleştirilen veri toplama, tespit ve anket uygulamaları 

sonucunda elde edilen bilgiler, kentsel tasarım kapsamında çalışma alanının sanayi 



	

fonksiyonundan arındırılması konusundaki sorun ve potansiyelleri ortaya koymak 

adına önem taşımaktadır. Sanayi kuruluşunun alanla ilişkisinin güçlü olması nedeniyle 

kısa vadede bölgeden taşınma eğiliminin olduğu söylenememektedir. Sanayinin 

limana ve diğer ulaşım ağlarına yakın konumu bölgeden taşınma eğilimini 

azaltmaktadır. Bu noktada kullanıcı profilinin turizm sektörünü benimsemiş ve bu 

şekilde gelir elde ediyor olması yapılacak düzenlemeleri çabuk bir şekilde 

benimsemeleri açısından önem taşımaktadır. Tüm bu veriler ışığında bölgenin 

problemli yapısı nedeniyle yer seçimi konusunda özgür bırakılan öğrencilerden birçoğu 

diğer alternatiflere yönelmiştir. Bu bölgede Karaduvar’da çalışan 2 grup bulunmaktadır. 

Kazanlı bölgesini ise hiçbir grup seçmemiştir. Değerlendirme kısmında Karaduvar için 

hazırlanan bu projelerden biri üzerinden alana ilişkin ayrıntılı okumalar ve 

değerlendirmeler yapılacaktır.  

Karaduvar’da Planlama Yaklaşımlarına Dair   

Mersin kent merkezine yakın, tarım ve balıkçılığın yaygın, yapı yoğunluğunun az 

olduğu Karaduvar arazi; sanayi kuruluşları, petrol rafinerileri ve Mersin Limanı gibi 

planlama kararlarında zorlayıcı eşiklere sahip olması ile öğrencilerin çekimser kaldığı 

bir arazi olmuştur. Çeşitli başlıklar altında gerçekleştirilen saha analizleri ve SWOT 

analizlerinden gelen veriler ışığında burada geliştirilecek olan planlama politikasında 

tarım, balıkçılık, turizm ve ekolojik-tarihi-kültürel değerlere karşı bütüncül bir yaklaşım 

sergilenmesi gerekliliğinin farkında olan öğrenciler alandaki en büyük tehdit faktörü 

olan sanayi kuruluşlarının yarattığı toprak-hava-su kirliliğine karşı nasıl bir tavır 

almaları gerektiği konusunda zorlanmışlardır. Bu aşamada çeşitli literatür taramaları 

yapan ve benzer alanlardaki örnek projeleri inceleyen bir grup öğrenci Karaduvar 

arazisinde yönelik çalışma kararlarına devam ederek alanda geliştirecekleri politikayı 

net bir tavırla belirlemiştir.  

Proje’nin Detayları: 

Proje Ekibi: Ahmet Polat, Berfin Özmen, Ebru Göztepe, Elif Yapıcı, Elif Yücel, Halil 

Rüstem Doğru 

Projede İşlenen Temalar: “Eko-köy”, “Atık Yönetimi”, “Toprak Rehabilitasyonu” 



	

Grup üyeleri tarafından Karaduvar arazinde sürdürülebilir bir planlama hedeflenmiştir. 

Öncelikle saha analizlerinden elde edilen; ekosistemlerin hassasiyeti, tarım alanları ve 

biyoçeşitlilik verileri ile alandaki sanayi, liman ve petrokimya tesisleri çakıştırılarak 

buradan çıkan sonuç ile bir planlama konsepti geliştirilmiştir. Bu planlama konsepti ile 

alanın gerçek kimliğini yansıtan tarım ile potansiyel turizm değerlerinin birleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Alanda tarım odaklı geliştirilecek bir planlama kurgusunda buradaki 

sanayi kuruluşlarının olmaması gerektiği konusunda net bir tavır ortaya koyan grup, 

böylesine büyük ölçekli kuruluşların alandan kısa sürede taşınması güçlüğünün 

farkında olduklarından dolayı, işe öncelikle kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek 

başlamıştır. 

Şekil 11: Karaduvar Eko-Köy Arazi Seçim Paftası 

 

Kısa Vadeli Hedefler (20 yıllık): Projenin ilk aşaması alandaki sanayi, bilinçsiz tarım 

ve atık suların yönetilememesi nedeniyle kirlenmiş toprakların pasif-ekolojik 

yöntemlerle temizlenmesini ve tarımsal kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir. Bu 

bağlamda “Yeşil İyileştirme Adımları” başlığı altında bir dizi yöntem tanımlanmıştır. 

Bunlardan ilki sahadaki kirlilik şüphesinin gerçekçiliğinin tespitine yönelik alandan 

alınan referans numunelerin oluşturulacak olan laboratuvar ortamında test edilmesi, 

kirliliğin kapsamı, dağılımı, olası risklerin ve kirlenmeden etkilenmemiş alanların 

belirlenmesidir. Kirlilik kapsamı ve dağılımı belirlendikten sonra iyileştirme 

çalışmalarının yapılması su ve hava kirliliği için arıtma sistemlerinin kurulup aktif hale 



	

getirilmesi ile sürecin devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bu noktada toprakta yaşayan 

canlıları minimum düzeyde rahatsız edecek, sahaya en az müdahale ile etki edecek 

teknolojilerin tercih edilmesi, mümkün ve uygulanabilir olduğu sürece pasif yöntemlerin 

kullanılıp (geliştirilmiş biyoremediasyon, fitoremediasyon vb.) aktif sistemlerin ikincil 

olarak kullanımı söz konusu olmuştur. Öğrenciler bu yöntemlere ilişkin teknik bilgileri 

araştırmış, alanda uygulanabilirliği olan sistemleri belirlemiş ve sistem detayları ile 

birlikte proje raporlarında sunmuşlarıdır. Bu yöntemlerin belirlenmesi kadar temizleme 

sonrası izlemenin önemine de değinilmiştir.  

Şekil 12: Karaduvar Eko-Köy Projesi Vaziyet Planı ve Görselleri 

 



	

Uzun Vadeli Hedefler (50 yıllık): Öğrenciler alanda toprağın arındırılması ve sanayi 

alanlarının başka bir yere taşınması hedeflerine ulaştıktan sonra buranın arındırılmış 

sanayi alanlarının bir simgesi haline getirilmesi adına, ekolojik bir tepki olarak bir eko-

köy olarak tanımlanmasına karar vermişlerdir. Eko-köy içerisinde inşa edilecek olan 

yapılara yönelik; yerel ve doğal malzemelerden inşa edilmesi, düşük yoğunluklu 

olmaları, alanın özgün morfolojik karakterine uygunluğu ve bir takım pasif sitemler ile 

tasarlanması gibi kriterler belirlendiği ve alan geneline bağlama referans veren gridal 

bir örüntü içerisinde yerleşim sağlandığı görülmektedir. Planlama alanı için bir ihtiyaç 

programı belirleyen grup, bu ihtiyaç programındaki birimleri hakim rüzgar yönünde 

şekillenen ızgara plan içine yerleştirmiştir. Mimari ihtiyaç programında yer alacak 

birimler; ar-ge merkezi, atölyeler, konferans salonu, butik otel, kalıcı konutlar, çocuk 

eğitim merkezi, hayvan barınağı, arıtma merkezi, ambar, güneş panelleri ve geniş 

tarım alanlarıdır. Gridal kurguda sahile bağlanan ve Karaduvar’a adını veren eski su 

kemerlerinden geçen ticari ve sosyal donatılarla tanımlanan bir ana aks oluşturularak 

eko köyde kurgulanan meydanla sahildeki meydan birbirine bağlanmıştır (Şekil 12). 

Sonuç 

Sanayi-turizm ve tarımın Karaduvar-Kazanlı bölgelerinin sektörel gelişme eğilimleri 

arasında aynı anda yer alıyor olmasından yola çıkılarak kurgulanan bu çalışma ile elde 

edilen veriler ve saptamalar neticesinde sanayinin yaratmış olduğu olumsuz etkiler 

devam ederken, bölgenin tarım kapasitesinde ve turizm yatırımları açısından 

gelişmesinde önemli bir ivme gözlenemeyeceği saptanmış bulunmaktadır. Ders 

kapsamında çeşitli başlıklar altında gerçekleştirilen saha analizleri ve SWOT 

analizlerinden gelen veriler ışığında burada geliştirilecek olan planlama politikasında 

tarım, balıkçılık, turizm ve ekolojik-tarihi-kültürel değerlere karşı bütüncül bir yaklaşım 

sergilenmesinin sürdürülebilir kentsel planlama açısından gerekliliğinin farkında olan 

öğrenciler, alandaki en büyük tehdit faktörü olan sanayi kuruluşlarının yarattığı toprak-

hava-su kirliliğine karşı nasıl bir tavır almaları gerektiği konusunda zorlanmışlardır. 

Özellikle Kazanlı Bölgesinde hiçbir öğrenci grubunun çalışmak istememesi dikkat 

çekicidir. Bölgede üreme alanları bulunan Caretta Caretta kaplumbağaları önemli bir 

pozitif etkenken, üreme alanları üzerini kaplamış olan katran ve plajın hemen yanındaki 

sanayi kuruluşları öğrencilerin burada çalışma yapmaktan kaçınmalarının başlıca 

nedeni olmuştur. Ekolojik tarımdan uzaklaşarak kimyasal ilaçlarla tarım yapan halkın 



	

yeni alışkanlıklarından vazgeçirilmesi de oldukça zorlayıcı bir etken olarak ele 

alınmıştır.  

Karaduvar alanında çalışan iki gruptan birisi kültürel yapı üzerinden hareketle bir 

kentsel dönüşüm çalışması önerisi getirirken, bu çalışma kapsamında sunulan projede 

ise aykırı bir tavırla bir yaklaşım ve proje geliştirilmiştir. Petrol rafinerisinin hemen 

yanında yer seçmeleri, uzun vadeli yatırım gerektiren projeleri aslında biraz ütopik 

olarak bile görülebilmektedir. Öğrenciler kendi enerjilerini ürettikleri ve çevreye bağımlı 

olmadıkları projeleriyle, bölgeyi sağlıklılaştırmayı ve köy halkına örnek olarak onları 

yanlarına çekmeyi amaçlayan bir çevreci grup tarafından işletilecek ve finanse edilecek 

olan bir kompleks inşa etme fikirleriyle projelerini gerçekleştirmişlerdir. Yukarı da da 

belirtildiği gibi biraz ütopik bir yaklaşım da taşıyan projenin yapımı yürütücüler 

tarafından desteklenmiş ve öğrencilerin en azından yapmaya çalıştıkları şeyin ne 

kadar zor olduğunu, sanayi kuruluşlarının verdiği zararların ve kirli toprağa dönüşen 

tarım topraklarının eski haline dönmeleri için ne kadar zorlu ve uzun bir süreç 

gerektiğini uygulayarak öğrenmeleri ve kritikler esnasında arkadaşları ile paylaşmaları, 

sürdürülebilir tasarım ilkelerinin, doğa ile ilişkinin, kentleşme uğruna çevremize 

verdiğimiz geri dönüşümü çok zor zararların farkındalığını yaşamaları adına dersin 

kazanımları açısından önemli görülmüştür.  
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ÖZET 

Nüfusun artmasıyla ortaya çıkan kamusal alan kullanım yoğunluğunun çözülmesinde 

ekolojik sürdürülebilirlik sağlanması, günümüzde kentsel tasarım uygulamalarının en 

önemli unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Kentlerdeki bu kamusal kullanımların, 

şehirleşmenin etkisiyle konutların yoğun olduğu bölgelerdeki mahalle meydan ve 

parklarına doğru kayması ile, ekolojik parametrelerin ancak büyüklükleri açısından 

önemli bir uygulama potansiyeli taşıdığından bu tür alanlarda uygulanabileceğini 

görülmektedir. Yenilikçi tasarım ve yönetişim stratejileri de bu noktada devreye 

girmektedir.  

Mega kentlerdeki çevresel sorunların çözülmesinde, mikro ölçekte yerel yönetim ve 

tasarımcıların bu konuya gösterdikleri ekolojik yaklaşımlar önemli rol oynamaktadır. 

Projelendirilen kamusal alanların sürdürülebilir olması, tasarımda yer alan malzeme 

seçimindeki uzun süre kullanıma uygunluğu, az bakım gerektiren ve yöreye uygun bitki 

kullanımı, alana düşen yağmur sularının kaybolup gitmesine izin vermeden 

toplanması, çim kullanımı yerine çayır dokusunun seçilmesi gibi uygulamaların 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. Tasarımcının bu yaklaşımını, yerel yönetim ve 

kullanıcılar da desteklemelidir. Uygulama safhasında ortaya çıkan sonuç, bu üç farklı 

aktörün tasarım üzerindeki talepleri ile değişiklik gösterebilme potansiyeline sahiptir. 

Bu doğrultuda ise tasarım, kimi zaman yönünü değiştirerek ideal tasarımdan 

uzaklaşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tasarımdaki aktörlerin birbiri üzerindeki 



	

etkisinin tasarımda ne gibi değişiklikler ortaya çıkardığını araştırmaktır. Araştırmanın 

çalışma alanı Bağcılar Meydanı Tasarım Projesi olarak seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Ekoloji, Yerel Yönetim, Bağcılar Meydanı, 

Tasarım Projesi 

GİRİŞ    

Bir topluluğun ortak yaşam alanı olan kamusal mekanlar, fonksiyonel ve ritüelleşmiş 

aktiviteleri kullanıcıların günlük yaşamlarına sunarlar. Toplumun kültürel değerlerinin 

ortak kullanım alanlarına yansıması ile, kamusal alanların fiziksel ve sosyal dinamikleri 

göz önüne süren en önemli unsur haline getirmiştir. Bulvarları, caddeleri ve sokakları 

ile birbirine bağlanan kentler, kendi özelliklerini hem özel hem de kamusal kullanımlar 

ile kentsel meydanlarda keşfetmiştir. Kent yaşamının gerektirdiği kültürel kullanımları 

en yoğun olarak barındıran kamusal mekanlar, toplumun hem fiziksel hem psikolojik 

ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde özelliklere sahip olarak dinamik bir akış içerisinde 

varlıklarını sürdürmektedirler. Carr 1993 yılında yayımlanan “Public Space” adlı 

kitabında kamusal alanları “olumlu ortak anlamlar taşıyan gemiler” olarak betimlerken; 

kamusal alanların başarılı olduklarında sayılarının artacağını ve ortak faaliyetlere 

katılım fırsatları yaratacağını belirtmiştir. Kamusal mekanlardaki bu paydaşlığın, 

gettoların ve banliyölerin sosyal izolasyonunun engellendiği kamusal yaşamın 

büyümesini beslediğini ekleyen Carr, kentlerin parklarında, meydanlarında, 

pazarlarında, kıyılarında ve doğal alanlarında, farklı kültür gruplarından gelen 

kullanıcıların, karşılıklı destekleyici bir ortamda bir araya gelebildiğini söylemiştir.  

Kamusal alanın kullanımı, kent sakinleri için günlük yaşamın bir parçasıdır. Genel 

olarak kentsel mekan, insanların bir gün boyunca yaşadıkları, özel ve kamusal alanları 

içeren yerlerden oluşur. Sokaklar, kaldırımlar, parklar, meydanlar, nehir kenarları, 

ormanlar, alışveriş caddeleri, alışveriş merkezleri, kütüphaneler, toplum merkezleri ve 

diğer kamu ya da özel kamusal alanlar, her kullanıcının günlük hayatlarında kullandığı 

unsurlardır. Kamusal alan, herkesin kullanımına açık bir alan olarak tanımlanabilir, 

kamuya veya özel mülkiyete sahip olabilir, hükümet tarafından tahsis edilebilir veya 

özel sektör için bazı ticari faydalar nedeniyle kamuya açılabilir. Bu açıklamanın en 

önemli kısmı, bu alanı kullanan kişilerdir, çünkü onlarsız “kamusal” terimi uygun 

olmayacaktır (Gholamhosseini, 2017). İnsanların özel mülkiyete ait mekanlarda 



	

yaşadıkları deneyimler ve duygular, kamusal alanda sahip olduklarından farklıdır, bu 

nedenle bu iki tür alanın kullanımı farklıdır ve kamusal alanlara olan talebi etkiler 

(Umemoto 2001, Wu & Plantinga 2003). 

Kentsel Tasarım ve Kamusal Alan İlişkisi 

Kentsel tasarımın tarihi, kamusal alanın, kentlilerin birbirleri ile etkileşimindeki 

toplumsal ilişkiyi inşa edecek ve yönlendirecek biçimde yönetme girişimlerine dayanır. 

Amin 2008’de yayınladığı makalesinde, kentsel tasarım tarihinin Mumford, Lefebvre ve 

Jacobs gibi kentsel modernite teorisyenleri ve Sennett, Sandercock ve Zukin gibi 

çağdaş şehirli vizyonerlerin de dahil olduğu uzun bir düşünce çizgisi üzerinde 

durduğunu belirtmiştir. Ayrıca, kentsel kamusal alan ile vatandaşlık arasında güçlü bir 

bağ olduğunu öne sürmüştür. Bu, iyi yönetilen kamusal alanda kentlilerin özgür ve 

sınırsız bir şekilde kente karıştığını destekler. Carr ise, iyi tasarlanmış ve iyi yönetilen 

bir kamusal mekanda, aynı mekandan aynı şekilde yanıt alıp veren kişiler görmenin, 

geçici bir bağ oluşturduğunu söylemiştir. Yani kamusal alan, eğer uygun bir şekilde 

düzenlenirse, günlük hayatın rutin akışından koparak, farklı bireysel ve toplumsal 

değerlere olan tutumun görülmesine izin vererek, sosyal birleşme potansiyeli 

sunmaktadır. 

Ayrıca, kamusal alanla ilgili araştırmaların çoğu, Lefebvre tarafından yazılan iki kitap 

“Mekan Üretimi” (1991) ve “Kentler Üzerine Yazılar” (1996) ile ifade edilen “Kent Hakkı” 

kavramına odaklanmaktadır. Kentler üzerine Lefebvre, bireylerin “şehir yaşamına 

dönüşmüş ve yenilenmiş bir erişim” talebinin karşılığı olan “Kent Hakkı” kavramını 

ortaya koydu. Lefebvre, şehirlerdeki değişikliklerin ve kentleşmenin yeniden şekillenen 

süreçlerinin ancak her bir kentlinin kolektif değişim gücünün kullanılması ile 

tamamlanabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, “Kentlerimizi ve kendimizi yeniden inşa 

etme ve yeniden inşa etme özgürlüğü, insan haklarımızın en kıymetli ve en ihmal 

edilenlerinden biridir.” demiştir. 

Günümüzde, küreselleşmenin etkisiyle, daha iyi iş, eğitim ve yaşam için gelişmiş 

bölgelere göç eden çok sayıda insanın toplum halinde yaşamaya alışması zaman 

almaktadır. Gittikçe kalabalıklaşan şehirlerde kamusal alanların kullanımları da artan 

nüfus ile paralellik göstermektedir. Kamusal alan kullanıcılarının homojenliği bu 

noktada değişmekte; yerel halkın yanı sıra göçmenlerin de aktif olarak içinde 



	

bulunduğu kamusal mekanlar, farklı kültürlerden de izler taşımaya başlamaktadır. 

Kamusal alanın yerel halkı birleştirme gücü, bu sayede küresel bir görev üstlenerek 

farklı kültürel geçmişleri olan kullanıcıların gereksinimlerine de cevap verebilecek 

nitelikte tasarlanmış olmalıdır.  

Toplumsal yaşamın başlangıcı olan “evden sokağa atılan ilk adım”, yönlendirmeye 

ihtiyaç duyar. Kentlerin “oturma odası” olarak nitelendirilen kamusal alanlar, bu 

yönlendirmenin sonundaki varış yeridir. Başarılı kamusal alanlar, bu bilinç ile yalnızca 

tüm şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını bilinçli bir şekilde planlama ve anlama yoluyla 

üretilebilir. Günlük yaşam deneyimlerinin evlerden kamusal alanlara aktarılıp sosyal 

ihtiyaçların da karşılanabileceği ortak mekanların kullanımı, bireylerin özel 

yaşamlarında da pozitif etkiye sahiptir. 

Bir Kamusal Alan Tipolojisi Olarak Kent Meydanları 

Kent yaşantısının önemli bir alanı olarak tanımlanabilecek kent meydanları, gündelik 

hayatta ticaret, kültürel, sosyal işlevlerin gerçekleştirildiği, ulusal ve uluslararası 

örneklerden de görülebileceği üzere kent kimliğinin yansıtıldığı birer “yüz” olarak 

tanımlanabilir. Agora, forum, plaza, campo, piaza, grand place olarak farklı kültürlerde 

farklı anlamlara sahip olan kent meydanları, içerisinde bulunduğu tarihsel periyodun 

politik sınırlarına göre şekillenen ve farklı işlevlere ev sahipliği yapan toplanma 

alanlarıdır (Özer & Ayten, 2005). 

Literatürdeki önemli isimlerden William H. Whyte, “Street Life Project” adlı filminde 

kamusal meydanlardaki kullanıcı etkileşimlerini ve davranışlarını inceleyip analiz 

etmiştir. (Whyte, 1979) Popüler toplanma alanlarında başarılı olarak görülen bir takım 

kilit faktörleri tespit etti. Bu tespitlerden ilki, oturmak ve rahatlamak için uygun olan 

mekanların daha davetkar bir kamusal mekan sunduğu kanısına vardı. Oturma 

birimleri, çıkıntılar ve basamaklar amaçları dışında bile olsa misafirperver bir dinlenme 

olanağı olarak öne çıkmıştı. Yaşamdan ve aktiviteden yoksun olan meydanların bu tip 

bir dinlenme sunmadığını gördü. Filmin sonunda, Whyte, “Sokak şehrin yaşam 

nehridir. Buraya kaçmaya değil; onun bir parçası olmak için gelirler.” sözü ile sokak ve 

bir kamusal alan arasındaki ilişkinin, bu mekanın başarısını (ya da başarısızlığını) 

belirleyen bir başka kilit unsur olduğunu söylemek istemiştir. Bu çalışmanın 

sonucunda, sokakları kamusal alana çıkış yolu olarak nitelemiş; kamusal mekanları 



	

ise bu yol sonunda varılacak bir hedef olarak görmüştür. Kentsel planlamada kamusal 

mekanların kolayca erişilebilir olması gerektiğinin altını çizmiş; sokakların bu kamusal 

mekanları besleyen damarlar olarak görmüştür. 

Türkiye’de Kent Meydanı Kullanımları ve Meydanların Geçirdikleri Değişimler 

21. yüzyılın getirilerinin ve değişimlerinin Türkiye’de de hissedildiği Cumhuriyet 

Dönemi’nde sosyal yaşantının modern bir yansımasını oluşturan ve bu bağlamda 

kentlinin gündelik hayatına katılan meydanlar, günümüzde otopark ve tören alanı 

olarak kullanılmaktadır (Özer & Ayten, 2005). Aynı mekan üzerine farklı yıllarda alınan 

kararlar bağlamında da bir takım değişiklikler görülmektedir. Örneğin Ankara Bulvarı 

1924’ten 2015’e farklı yıllarda geçirdiği planlama hareketlerinde 1924 Lörcher Planı ve 

1932 Jansen Planı’ndan açık ve kapalı kamusal mekan ve meydanlarla destelenirken 

çeşitli sebeplerle 1957 yılında üretilen Uybadin ve Yücel Planları’nda meydan 

kararlarından uzaklaşıldığı görülmektedir (Ünal, 2013). Atatürk Bulvarı üzerinde önemli 

bir düğüm noktası olan ve aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi’nin önemli izlerini 

barındıran Hürriyet Meydanı’nın (Eski adıyla Kızılay Meydanı) da bu değişimden payını 

aldığı söylenebilmektedir. Nitekim Kızılay Parkı ve Havuzbaşı Parkı gibi önemli 

parkların açıldığı ve önemli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Hürriyet Meydanı, bu 

yeşil alanlarından zaman içerisinde yoksun bırakılırken kendisi de gerek kentlinin 

yaşam biçimlerinin değişmesi gerekse kentsel ilişkilerin değişmesiyle günümüzde 

daha çok yoğun bir trafik yükünü kaldıran ve yine de çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir 

meydan haline gelmiştir (Çağlar&Uludağ, & Aksu, 2006).  

Şekil 1. Geçmişten günümüze Ankara'nın kalbi Kızılay neden önemli? (1930’lar, 1960’lar ve 
1970’lerin sonu) URL-2 (26 Nisan 2018) 

 

Aynı durum Cumhuriyet Dönemi’ne ait izleri barındıran Taksim Meydanı’nın yerel halk 

ve farklı şehirlerdeki insanların belleğinde kültürel hatıralarla aidiyetlerini hissettikleri 

bir kamusal alanken önce yoğun araç trafiğinin yaşandığı bir kavşağa dönüşen ve 



	

günümüzde ise yayalaştırma projesiyle araçların uzaklaştırıldığı bir alan haline 

gelmiştir. Bu kapsamda Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesini ele alan ve kullanıcılar 

ile meydan arasındaki etkileşimi anketler ile araştıran Kart Aktaş ve Çınar’ın “Effects 

of Urban Change on Users: Taksim Square and Surrounding” isimli yazılarında 

kullanıcılar tarafından yoğun olarak alışveriş, buluşma ve geçiş işlevleri için tercih 

edildiği belirtilen Taksim Meydanı’nın yayalaştırma projesiyle birlikte bir takım 

sorunlara sahip olduğu belirtilmektedir. Yeşil alan yoksunluğu yeni meydanın en büyük 

sorunu olarak ortaya çıkarken katılımcıların büyük bir kısmı meydanın kısmen veya 

asla meydan işlevini taşımadığı şeklinde tariflediği görülmektedir (URL-4).  Güncel bir 

meydan yenilemesi ve yayalaştırma uygulaması olması bakımından önemli bir 

noktada duran Taksim Meydanı, meydan kimliğini yitirmesine yol açan sebeplerin 

tespiti ile birlikte yeni projelere bir örnek teşkil edebilir. Kart Aktaş ve Çınar da 

makalelerinin sonuç bölümünde Taksim Meydanı’nın önemli bir simgesini oluşturan 

Cumhuriyet Anıtı gibi önemli öğelere sahip olmasının bir imaj yaratmada etkin 

olduğunu, yeşil alan ve sert zemin dengesinin doğru kurulması gerektiğini, 

yayalaştırma önerilerinde kullanıcılar için erişilebilirlik analizlerinin objektif bir şekilde 

yapılması gerektiğini, dinlenme gibi aktiviteleri karşılayan donatı alanlarının yeterliliği 

meydan kimliğinin sürdürülebilirliği için dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler. 

Şekil 2. URL1 (Taksim’in betonlaştırılan meydanına “sahte çicekler,”n.d.) URL-1 (8 Nisan 2018) 

 



	

Değişen kentsel dinamiklerden yoğun olarak etkilendiği görülen ve işlevini 

yitiren/değiştiren Türkiye’deki kent meydanlarının işlevsel olarak devamlılığını 

sağlamanın yollarının aranması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Elbette çeşitli 

dönemlerle birlikte meydanlar, tarih boyunca farklı alanlarda farklı şekillerde ve farklı 

amaçlarla yeniden yorumlanmaktadır. Avrupa’da Ortaçağ döneminde pazar yerleri ve 

kilise etrafında şekillenen meydanlar, Rönesans’ta yol kesişimlerinde veya sarayların, 

kiliselerin, yönetim binalarının önünde yöneticilerin egemenliğini simgeleyecek şekilde 

biçimlenirken İslam dininin hakim olduğu devletlerde ticaret alanlarının yakınında 

bulunan camilerin etrafının ibadet yapılan ve halkın birbiriyle etkileşime geçtiği bir 

toplanma yeri olmasıyla meydanlaşma özellikleri göstermiştir (Çınar, 2005). Zira 

Doğan Kuban, cami ve cami avluları önünde toplanıldığı mekan oluşumlarının 

toplumsal yaşantının da merkezini oluşturduğu için günümüzde Batı’daki gibi bir kent 

meydanının ortaya çıkışında negatif bir etki yarattığını belirtirken bu durum Özer ve 

Ayten tarafından da “meydansızlaşma” olarak tanımlanmaktadır. (Özer & Ayten, 

2005).  Sanem Çınar’ın “Meydanlardaki Tarihi Değişimler ve Günümüze Yansımaları” 

adlı makalesinde belirttiği üzere günümüzde iş merkezlerinin kent merkezinde 

yoğunlaşması ve kent dışına doğru uydu kentlerin gelişmesi kentsel mekanların taşıt 

yükünü taşına alanlar haline gelmesine yol açarken geçmişi canlandırmaya yönelik 

yayalaştırma çalışmaları bilgisayar ve mobil cihazların ticaret ve iletişim gibi meydanı 

oluşturan önemli aktiviteler için tercih edilmeye başlanması insanları pasif bir konuma 

sokarken kentlerde de meydansızlaşmayı ortaya çıkaran bir etken olarak açıklanmıştır. 

Çınar bu sorunları aşmak için günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde rekreatif gereksinimleri sağlayan, kültürel yönden toplumsal kimliğin 

oluşumunu destekleyen alanlar olarak tekrar ele alınması gerektiğini ve bu doğrultuda 

meydanlara canlılık katacak şekilde peyzaj öğelerini sosyal ve ekonomik dönüşümü 

sağlayacak şekilde düşünülmesi gerektiğini öneriyor.  

Kırsal alanlarda bir çınar ağacı etrafında şekillenen köy meydanı, köylünün 

bayramlaştığı, birlikte çay içtiği, düğün gibi kutlamaların yapıldığı, sosyal etkileşimin 

güçlendirildiği alanlarken kent meydanlarındaki bu kopukluğu gidermek için kültürel 

izleri günümüz ihtiyaçlarıyla meydanlarda yeniden inşa etmek meydansızlaşma 

durumunun etkilerini de azaltabilir.  



	

2.1. Ekolojik Parametreler ve Meydan İlişkisi 

Gündelik kentsel yaşantının geçtiği önemli bir mekan olan kent meydanları, kentlinin 

kültürel geçmişi ile bağ kurarak aidiyetin hissedildiği önemli birer semboller haline 

gelmektedir. Tarihsel süreç boyunca kültürel altyapının dışa vurulduğu mimarlık, resim, 

gösteri sanatları gibi farklı disiplinlerin yanı sıra peyzajın kendisi de önemli birer kültürel 

simge haline gelmektedir. Bu kapsamda kültürel hafıza, kültürel evrim ve kültür ilişkisi 

peyzajı bir morfoloji olmaktan çıkarıp kültürel bir noktaya çekerken bu kavramlar 

meydanlarda sırasıyla şu şekilde yorumlanabilir; Tarihi anıların birer sunumu, geçmişe 

ait kültürel arka planı somutlaştırarak kentin kültürel ve tarihi miraslarını açıklamak, 

doğal peyzajın anlamını sembolizmden faydalanarak yeni peyzajlar yaratmada 

kullanmak (Huang & Bai, 2017).  

 Bu noktada peyzajla yaratılan yeni kent meydanları, doğayla iletişimi güçlendirirken 

kültürel bağın kuvvetlenmesini de sağlayabilir. Ancak tasarlanan veya mevcut kent 

meydanının işlevi de tasarımını etkilemektedir. Biçim ve işlevine göre şekillenerek 

cadde plaza, fuaye, kent vahası, geçiş fuayesi, plaza haline gelen sokak, büyük 

toplumsal mekanlar, kent plazası ve kent meydanı isimlerini alabilen meydanlarda bitki 

ve sert zemin yoğunluğunun dikkat çekildiği mekanlar olarak kent vahaları, plaza haline 

gelen sokak ve kent meydanı örnekleri verilmektedir (Önder & Aklanoğlu, 2002). Kısa 

süreli oturma, konser ve gösteri, miting, geçiş, alışveriş, çok işlevli etkinlikler kent 

meydanının öz tarifini tanımlarken meydandaki sert zemin ve yeşil dengesini de doğal 

yollardan sınırlayabilmektedir. Nitekim daha çok gösteri gibi işlevler için kullanılan bir 

meydanda sert zemin ihtiyacı öne çıkarken öğle tatilinde çalışanların dinlendiği, 

yemeklerini yediği, ticaret alanlarıyla çevrili meydanlarda yeşil ihtiyacı öne 

çıkabilmektedir. Ancak yine de, kesin normlarla sıkıştırılmış bu tanımlamaların ve 

meydandaki sert-yeşil zemin oranının ekolojik parametrelerle ne derece ölçüştüğü de 

tartışılabilir. Yine bu noktada özellikle Türkiye için kişi başına düşen yeşil alan eksikliği 

sonucunda bütün yeşil alan ihtiyacını sadece meydanlara yüklemek, meydanların belki 

de kimliklerinde bir değişime ve meydansızlaşmaya yol açmaktadır. 

Tasarımcı, Yerel Yönetim ve Kullanıcı Olarak Üçlü Aktör Grubu 

Kentsel planlama aşamalarında küçük ölçekten başlayan ve birleşerek büyük 

ölçeklerde tüm kente imajını veren tasarımların ortaya çıkmasında, yerel yönetimler ve 



	

tasarımcılar bilgi, birikim ve deneyimleri ile önemli bir etkiye sahiptirler. Yapılan 

projelendirme çalışmaları da, ihtiyaçların tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözümsel 

süreçlerin kullanıcıya sunulması ile tamamlanır. Günümüzde özellikle tasarımın 

yapılacağı Alana yönelik kullanıcıların da projelendirme sürecine dahil olduğu 

çalışmalar yapılmaktadır. Caragliu (2011), kentlerin, ancak beşeri ve sosyal 

sermayenin ve geleneksel ve modern iletişim altyapısının, katılımcı yönetişim ile 

birlikte sürdürülebilir ekonomik gelişme ve yaşam kalitesini beslediğinde akıllı 

olacağını vurgulamaktadır. Kentlilerin kent yönetimine ve tasarlanmasına ilişkin 

kararlar hakkında aktif görev aldığı bir projelendirme sistemi, kent ile bağları güçlenen 

kentlilerin, her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilen, daha kaliteli bir yapılaşmış çevreye 

sahip kentler oluşturacaktır. 

Kentsel tasarım çalışmalarında yerel yönetim, tasarımcı ve kullanıcı isteklerinin birbiri 

ile çakışmadan aynı noktada buluşabilmesini beklemek, özellikle İstanbul gibi 

kozmopolit şehirlerde gerçek dışıdır. Önemli olan kentin gelişmesini ve korunmasını 

sağlayacak tasarım kriterlerden vazgeçmeden ortak kararlar alıp, uygulayabilmektir. 

Ekonomik, ekolojik ve estetik açıdan optimum düzeyde birbirini destekleyecek nitelikte 

tasarım farkındalığı ile bu üç farklı disiplinin ortak karar verebilmesi sağlanmalıdır. 

Projelendirme kapsamında yerel yönetim, tasarımcı ve kullanıcıların çalışma alanına 

yönelik görüş ve önerilerinin gerekliliği tartışılmalı, gerekli sınırlar koyularak bu çerçeve 

içerisinde tamamlanan bir plan ortaya konulmalıdır. 

Günümüz dünyasında kentler ve yerel yönetimler hızla dönüşmektedir. Dönüşümün 

hızı ve niteliği, dönüşümü farklı bağlamlar ve örnek olaylara bakarak incelemeyi, 

irdelemeyi ve kaydetmeyi güçleştirmektedir. Farklı yerel yönetimlerin özgün 

deneyimlerinin sahadan gelen verilerle toplanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Bu 

sorunlar hem yeni kuramsal yaklaşımların geliştirilmesini zorlaştırmakta, hem de 

uygulayıcılar için yeni çözümler geliştirilmesini engellemektedir (Şahin& Çekiç& 

Gözcü, 2014). 

Kamu kurumları, özel sektörlere oranla, değişime ayak uydurma ve ortaya çıkan yeni 

ihtiyaçlara cevap verme konusunda geri kalmıştır. Ancak özellikle son 20-30 yıldır 

kamu kurumlarında kendilerini yenileme, değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara cevap 

üretebilme konusunda bir eğilim görülmektedir. Yenilenme hem uygulayıcıların hem 

de bilimsel çevrelerin çokça üzerinde durdukları konular arasında yer almaktadır 

(Ardıç&Yüksel& Çevik, 2004).  



	

Mahalli idare birimlerinden özellikle belediyeler, hızlı kentleşmeden daha çok 

etkilenmekte ve bu yönüyle ön plana çıkmaktadır. Geleneksel kamu yönetim 

anlayışında işleyen bir yerel yönetim sisteminin sahip olduğu “kamu kurumları ne 

üretirse halk onu tüketir” anlayışı yerine; “vatandaşın ihtiyacına göre üretim” 

anlayışının kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Kıt kamu kaynaklarının verimli bir şekilde 

kullanılmasının başlangıç noktasını ise ihtiyaca göre üretim oluşturmaktadır. Bu 

anlayışın temel hareket noktasını ise, vatandaş memnuniyeti, hizmet kalitesinin 

arttırılması ve verimlilik oluşturmaktadır (Ardıç&Yüksel& Çevik, 2004). 

Bağcılar Meydanı Peyzaj Tasarımı 

Bağcılar, İstanbul’un en çok göç alan ilçelerinden biri olduğundan, ilçenin plansız 

gelişimini kontrol altına almak ve günümüz modern kentine yakışır bir görünüme sahip 

olmasını sağlamak amacıyla bu bölgeye pek çok yatırım ve projeler yapılmaktadır. 

Bağcılar Meydanı günümüz kullanıcılarının yoğun olarak kullandığı bir alan olarak 

kentin nabzının attığı bir alandır. Bağcılar metrosu istasyonu ve katlı otopark meydanın 

hemen altında yer almaktadır. Zemin altı otopark projesi nedeniyle bozulan bir alan 

ortaya çıktığı görülen meydanda, ilçe bağlantılarını sağlayacak ve miting alanı olarak 

kullanılacak bir meydan ihtyiacı doğmuştur. 

Proje alanı, İstanbul’un yeşil ve açık alan açısından kısıtlı imkanların olduğu bir semtte 

yer almaktadır. Yeşil sistem eksikliği bir birinden kopuk ve büyüklük açısından varlığını 

hissettiremeyen parçalardan ibarettir. 

Şekil 3. Bağcılar Meydanı Konum Diyagramı Url-3 (20 Nisan 2018) 

 

Proje alanı, İstanbul’un Bağcılar İlçesi Yavuz Selim Mahallesi’de bulunmakta ve 27.845 

m2’lik bir alanı kapsamaktadır.  



	

Meydanın projelendirmesi daha önceden başka bir firmaya yaptırılmış; fakat yerel 

yönetimi tatmin etmeyen bu plan, uygulamaya geçirilmemiştir.Özellikle yerel yönetimin 

“miting alanı” olarak tasarlanmasının istendiği öngörüldüğünde, ilk projelendirmenin bu 

ihtiyacı karşılamadığı aşikardır. 

Şekil 4.Bağcılar Meydanı Uygulanmayan Proje Görseli Url-3 (20 Nisan 2018) 

 

Projenin analiz çalışmalarının başlamasıyla, proje alanının otobüs ve minibüs durağına 

olan yakınlığı göze çarpmış ve bu alan da meydana hizmet edecek şekilde 

düzenlenmiştir. 

Proje öncesi yapılan ilk görüşmelerde Bağcılar Belediyesi yerel yönetimin meydanda 

Selçuklu mimarisi izleri taşıyan bir saat kulesi isteği ile karşılaşılmış; fakat proje 

konsepti ve modern çizgileri ile uyuşmayan bir istek olması nedeniyle saat kulesi farklı 

bir konseptte cor-ten malzemeden üretilen levhalardan dairesel formların kesilip 

çıkarılması ile tasarlanmıştır. 

Şekil 5. “Saat Kulesi” kesit görseli. Url-3 (20 Nisan 2018) 

 



	

Fikir projesi kapsamında bu cor-ten saat kulesi ile uygun gölgeliklerin de alana 

vereceği kimlik konusunda çalışmalar yapılmış ve ilk projelendirmede bu gölgelikler 

çeşitli heykeltraşlarla çalışılarak hazırlanmıştır. 

Şekil 6.Fikir Projesi Planı Url-3 (20 Nisan 2018) 

 

Daha sonra yerel yönetimin verdiği karar ile bu gölgeliklerin miting alanı için yeterli alan 

bırakmayacağı nedeni ile saat kulesi oturma birimine dönüştürülmüş, gölgelikler ise 

kaldırılmıştır. 

Meydanın çeperinde kuzey ve batı yönlerine yerleştirilen ağaçlı bir şerit oturma / 

dinlenme ve meydan aktivitelerini seyretme esnasında iklim konforu yüksek mekanlar 

oluşturmaktadır. Meydanda yapılacak her tür büyük ölçekli, kalabalık kitlelerin bir araya 

gelebileceği aktiviteler için yeterli boşluk bırakılmış, bu sayede esnek bir mekan 

kurgusu geliştirilmiştir. Meydanın batı kısmında gençlerin ve çocukların bir arada aktif 

olarak kullanabileceği kaykay alanı ve interaktif oyun elemanlarına yer verilmiştir. 

Meydanın gece kullanımları açısından güvenlik ve kullanıcı konforunu gözeten 

aydınlatma tasarımları geliştirilmiştir. Tasarımda meydanın kuzey ve güneyindeki ticari 

kullanımlar arası geçişi sağlayan ve ayrıca doğu batı yönündeki akışı yönlendiren bir 

yaklaşım sergilenmiştir. 

  



	

Şekil 7.Bağcılar Meydanı Peyzaj Tasarım Projesi Url-3 (20 Nisan 2018) 

 

Proje alanındaki mevcut ağaçların korunmasına özellikle dikkat eden tasarım ekibi, 

çalışma alanının kuzeyindeki Çarşı Caddesinin yayalaştırılması ile birlikte yağmur 

suyu toplama kanalları (bioswale) tasarlamış ve alanın önemli ekolojik 

parametrelerinden biri haline getirmiştir.  

Bağcılar Meydanı “Sürdürülebilir Tasarım Hedefleri” kapsamında sosyal hedefleri 

yerel halkın kamusal açık alan ihtiyacının karşılanması ve toplumun farklı 

kesimlerinden insanların bir araya gelip kaynaşacağı bir meydan düzeninin alana 

verilmesi olarak belirlemiş, farklı aktivitelere izin veren, esnek programlı açık alan 

düzenlemesi sunulması önerilmiştir. Ekolojik hedeflerini doğa ile uyumlu, dayanıklı ve 

sürdürülebilir malzemelerin tasarımda kullanılması olarak belirleyen tasarım ekibi, 

alanda yağmur suyu yönetimine ve enerji etkin peyzaj tasarımlarına yer verilmesini 

sağlamıştır. Ekonomik hedefler göz önüne alındığında ise, yeni tasarımı ile ön plana 

çıkan meydanın cazibe merkezi olarak ekonomik aktiviteler açısından etrafındaki 

ticaret zonunu canlandırmasının sağlanması öne çıkmıştr. 

Yerel yönetim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında otopark girişinin yeri 

konusunda farklı görüşler belirtmiş; İBB’nin ve tasarım ekibinin fikir birliği ile alanın 

ortasından geçmesi istenen otopark girişi alanın batısına alınmıştır.  

Yerel halktan her yaş grubunun isteklerine cevap vermeye önem veren tasarım ekibi, 

kaykay pisti tasarım önerisinde Bağcılar Belediyesi’nden tam destek almıştır. Proje 



	

alanı sağında kalan otopark alanı kamulaştırılarak yeşil alan olarak kullanılması 

sağlanmıştır. 

Uygulama aşamasına geçildiğinde uygulayıcı firmaların tasarımcı ile yaşadığı sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Müteahhitlerin tek tip taş kullanımı isteği, alanın kimliğini oluşturduğu 

ve yönlendirici renk geçişlerini sağladığı gerekçesi ile tasarım ekibi tarafından geri 

çevrilmiştir. Meydana dinamikliğini veren yönlendirici kırıklı çizgileri oluşturan taş 

kaplamaların uygulama aşamasında kolay döşenemeyeceği ve düz bir yüzeyin 

uygulama zorluğu olmadığı müteahhit tarafından belirtilse de, tasarım ekibi dinamik ve 

yaşayan meydan amacından vazgeçmemiş ve uygulamanın bu şekilde yapılmasını 

istemiştir. 

İBB ve yerel yönetimin ortaklaşa önem verdiği konulardan biri ise, meydanın 

aydınlatmasının güvenliği sağlayabilmesi olmuştur. Tasarım ekibi, bu isteği de yerine 

getirirken ışık açısı ve yoğunluğuna dikkat etmiştir. 

Değerlendirme 

Sembolik anlamda kullanıcıların zihninde soyut veya somut anlamda anıtsal 

mekanlara dönüşen meydanlar, kentsel açık alanlar içerisinde en çok tercih edilen 

mekanları oluşturmaktadır. Gerek ulusal gerekse küresel boyutta değişen yaşayış 

biçimleri ve farklı parametreler sonucunda ortaya çıkan “meydansızlaşma” kavramı, 

üçlü aktör grubunun ortak bir paydada buluşmasıyla yerini daha akılcı meydan 

tasarımlarına bırakabilir. Gündelik yaşantının önemli bir zamanının geçirildiği kent 

meydanları, tarihsel ve kültürel anlamda önemli bir geçmişe sahiptir. Bir geçiş alanı, 

gösteri alanı veya rekreasyon alanı olabilen meydanlar, kullanıcının ihtiyacı, 

tasarımcının ön görüsü, idarenin bu talepleri karşılama isteği ve becerisiyle kimlikli ve 

sürekli alanlara dönüşebilir. 

 Kentlinin gündelik ve sosyal yaşantısının birer parçası olmasının yanı sıra kapladıkları 

alanlar ve bulundukları konum neticesinde kentsel yeşil ve açık alan sisteminin de birer 

parçası olma potansiyeline sahip meydanlar, yeni yaklaşımlarla ekolojik parametrelerin 

de değerlendirilebileceği alanlar şeklinde düşünülebilir. Nitekim yeşil altyapı sistemi, 

yeşil şehircilik ve peyzaj şehirciliği kavramlarının tarihsel süreçte farklı formlarda 

kendini yeniden yorumlayan meydan alanlarında tekrar düşünülmesi, kendini geleceğe 

aktaran alanların oluşmasını sağlayabilir.  Bu yaklaşımın sağlanabilmesi ve tasarımda 



	

ekolojik parametreleri etkileyebilecek üçlü aktör grubu olan tasarımcı, yerel yönetim ve 

kullanıcının ortak paydada buluşması ile gerçekleşen tasarımların karar verme 

aşamalarında istek ve önerilerin birbiri ile tutarlı olması; ekolojik, ekonomik ve estetik 

kaygıların güdülmesi ve bunların uygulanması ile kaliteli bir yapılaşmış çevreye; bunun 

sonunda da doğayla uyumlu yaşanabilir kentlere sahip olmak mümkündür. 
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AKILLI VE EKOLOJİK KENTLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL        

TASARIM: “ARAZİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (ABYS)” “MÜLKİYET VE 

İMAR HAKLARI AKTARIMI MODELİ (MİHAM)”  

Dr. Öğr. Üyesi Aziz Cumhur KOCALAR  

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Niğde 

ÖZET 

Çalışma, planlama ve mimarlık alanlarının farklı boyutlarını kentsel tasarım çatısı 

altında birbiriyle buluşturan akıllı ve ekolojik ilkeler ile ilişkili yaklaşımları ele almaktadır. 

Öncelikle kuramsal ve ilkesel yaklaşımlardan oluşan dünya örnekleri ile bu kavramsal 

çerçeveyi biraraya getiren bir literatür taraması yapılmıştır. Günümüzde özellikle 

araziyle ilgili mülkiyet haklarının kamu tarafından düzenlenip, güvence altına 

alınmasına yönelik bir arazi yönetimi, serbest piyasa ekonomisinin de ana bileşenidir. 

Bu durum, gelişmiş yaşam standartlarına erişiminde öncelikli bir adımı olarak 

görülmektedir. Arazi Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) ve yönetim düzeneklerinin 

oluşturulmasına imar öncesi süreçlerden başlayarak önem verilmesi gerekir. Arsa-

konut ilişkisini hayata geçiren taşınmaz haklarının aşırı ve adil olmayan ranta 

dönüşmeden önce şehrin kullanımına sunulmasını sağlayan önlemlerin alınması da 

oldukça önemlidir. Mülkiyet haklarını artıran farklı unsurları, mülkiyetin güvenliğini 

tehlikeye sokmadan hayata geçirilmelidir. Ancak böylece akıllı kentlerle de birlikte, 

yasal-yönetsel çerçeveler doğrultusunda doğru ve sürdürülebilir arsa ve arazi yönetimi 

sağlanabilecektir. Buna paralel olarak arazi geliştirme ve çok yönlü değerleme ile 

ülkemizde değerleme haritalarını oluşturmak kolaylaşacak, taşınmaz geliştirme ve 

yönetimi olanakları da arttırılacaktır. Ayrıca akıllı ve ekolojik kentler yaklaşımıyla 

sürdürülebilir ekolojik malzemeler kullanılarak binalar güçlendirilip şehrin hizmetine 

sunulacaktır. Çalışmada sürdürülebilir kuramsal yaklaşımlar dışında özellikle ele 

alınan “Arazi Bilgi Yönetim Sistemi” (ABYS) ve yenilikçi imar uygulama araçlarından 

“Mülkiyet ve İmar Hakkı Aktarımı (Transferi) Modeli (MİHA/T/M)” üzerinden kentsel 

tasarımla beraber imar uygulamalarında yeni olanaklar ve kolaylıklar yaratılabileceği 

vurgulanmaktadır. Çevre sorunlarının kaynağı mevcut kentsel politikalar ve onların 

beraberinde getirdiği uygulamalardır. Kentleşme ve çevre sorunları her ülkenin 

çevrenin yönetsel, ekonomik ve kültürel sürecinin belirlediği politikaların bir sonucudur. 



	

Mimarlık ise bu kentsel politikalar ve imar uygulamaları arasında yol bularak kendini 

sürdürmeye çalışmaktadır. Çalışmada, akıllı ve ekolojik kentlere yönelik yaklaşımlar 

araştırılarak, kentsel tasarım rehberliğinde sürdürülebilirliğin daha etkin bir şekilde kent 

planlamasında yer bulması hedeflenmiştir. Bu amaçla kentsel rehberlerin şehrin 

hizmetine sunularak uygulamasının yasal-yönetsel çerçeveyle güçlendirilip, zorunlu 

tutulması gereklidir. Ayrıca gelecekte sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla imar planı 

uygulamalarında akıllı ve ekolojik kentlere yönelik kentsel tasarım yaklaşımları 

geliştirmek için gerekli olan diğer yasal-yönetsel düzenlemeler de hızla hazırlanmalıdır. 

Kentsel tasarımın ve planlamanın ülkemizdeki yeri ise ancak bu duyarlılıklar üzerinden 

politik bir kararlılığın gösterilmesiyle arttırılmış olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kentsel tasarım, Kentsel planlama, Kentleşme ve çevre sorunları, 

Arazi Bilgi Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Mülkiyet ve imar haklarının aktarımı/transferi.  

GİRİŞ 

Çalışma disiplinler arası konu başlıkları üzerinden planlama ve mimarlık alanlarının 

farklı boyutlarını kentsel tasarım çatısı altında birbiriyle buluşturan akıllı ve ekolojik bir 

bakış açısına sahiptir. Dünya ile ülkemizden bazı örnekleri kuramsal ve ilkesel 

yaklaşımlardan oluşan böyle bir kavramsal çerçeve eşliğinde incelemektedir. Teori 

öncelikle kentleşme ve çevre sorunlarından hareketle, gerek planlamadaki imar 

uygulama süreç sonuçları, gerekse ekolojik ve akıllı eksene yakın kentsel tasarım ilke 

ve yaklaşımları ile oluşturulmuştur.  

Günümüzde teorikte kalsa sürdürülebilir kentleşme arayışlarının kentsel tasarım 

ilkelerine yansımasının giderek daha belirgin bir noktaya taşındığı 

görülmektedir.  Çalışmada bütünleşik kent (Compact city) ve kompakt büyüme ile 

kompakt kent modeli hedeflerine yönelik dünyadan kent örnekleri kısaca ele alınmıştır. 

Ayrıca akıllı büyüme, çevreci yaklaşım, ekolojik yerelleşme, yavaş şehir hareketi de 

ana hatlarıyla karşılaştırılarak incelenmiştir. 

Kentsel arazilerde ki aşırı değer artışlarının (rant) belirginleştiği günümüzde değerleme 

haritalarına giden yolda arazi kullanımının ve yönetiminin önemine de çalışmada yer 

verilme gereği duyulmuştur. Esenler ve Kayseri kısaca incelenmiştir. Çalışmada 

planlamadaki imar uygulama süreçlerinde bölgeleme, kamulaştırma vb imar uygulama 

araçlarının yetersiz kalmasıyla; dünyada ve özellikle 2000’ler sonrası ülkemiz 



	

şartlarına da uygun bir şekilde geliştirilen model (MİHA/TM), arazi yönetimi ve 

kullanımı bağlamıyla birlikte planlamada yeni olanaklar ve kolaylıklar yaratılabilecektir. 

Çalışma bu nedenle, gelecekte sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla imar planı 

uygulamalarında akıllı ve ekolojik kentlere yönelik kentsel tasarım yaklaşımları 

geliştirmenin olanaklarını araştırmayı hedeflemiştir.  

TEORİK ARKA PLAN 

Literatürden teorik bazı kavramsal ilkeleri içerecek olan bu bölüm tarihsel süreci 

özetlemektedir. Çalışmada kentsel tasarımdaki kuramsal çerçevenin geçirdiği ilkesel 

değişim, dünyadan saha örneklerine dayalı bazı örnek çalışmalar üzerinden ana 

hatlarıyla incelenmiştir. Günümüzdeki akıllı ve ekolojik yaklaşımlar ekseninde bu 

çalışmalar değerlendirilerek, gelecekte daha kontrollü bir kentsel gelişme için çaba 

harcanabileceği düşünülmektedir. Çevre sorunları 19.yy. modernleşme süreciyle 

başlayarak 20.yy. ikinci yarısından sonra artarak günümüze kadar gelmektedir. 

Kaynakların giderek tükenme olasılığı üzerine risk toplumu olgusunun 

belirginleşmesiyle beraber güncel kentleşme ve çevre sorunlarına yansımalar da 

çeşitlenerek büyümektedir. Bu sorunlar 1980 sonrasındaki dönemde dünya genelinde 

daha da belirgin hale gelmiştir.  

Kentleşme ve çevre sorunları 

Kent ve çevre ilişkisi, nüfus artışına da bağlı olarak geçmişe nazaran artık çok daha 

yüksek bir hızla artmaktadır. Sanayileşme ve kentleşme sonucu çoğalarak ortaya 

çıkan çevresel sorunların, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gezegen yaşamını da 

tehdit eder boyutlarda belirgin bir şekilde yaşandığı bilinmektedir. Gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde görülen kentsel ve çevresel sorunlar alttaki tablolar ile 

özetlenebilir (Tablo_1), (Tablo_2). 

1980 sonrası dünyada neo-liberal politikaların belirleyici olmasıyla kentsel 

büyüme/gelişme, kırsal alanları da yok edercesine artmış, sanayileşme ile başlayıp 

geçmişten bu güne yaşanan tüm değişimler sonucunda artık gezegenin dengesi de 

bozulmaya başlamıştır. (Tablo_1), (Tablo_2) ile mevcut durum özetlenmiştir.   



	

Tablo 1. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen kentsel ve çevresel sorunlar Kaynak: 
Aydın 2010, 23 

Ülkeler / 
Sorunlar 

Kentsel sorunlar Çevresel sorun Genel ortak 
sorunlar 

Gelişmiş 
Ülkeler 

-Saçılma 
(çeperlerinde) 
-Terk edilen kent 
merkezi 

-Doğal arazi 
kullanımında artış 
-Doğal kaynak 
tüketiminde ve 
kirlenmesinde artış 

-Kaynak 
tüketiminde artış 
-Çevresel 
kirleticilerde artış 
-Doğal çevrenin 
tahrip olması 

Gelişmekte 
olan ülkeler 

-Hızlı plansız 
kentleşme 
(çeperlerde) 
-Gecekondulaşma 
-Altyapı eksikliği 

-Sağlıksız çevre 
koşulları 
-Doğal afet 
riskinde artış 
-Plansız kaynak 
tüketimi 

-Çevre 
ekosistemler 
üzerinde olumsuz 
etkisi olması 
-Kentsel sağlığın 
bozulması 

 

Tablo 2. Çevresel sağlık göstergeleri (Ekosistemdeki bozulmalar) Kaynak: MEA 2010, 14 

Ekosistemler 
 

Servisler Değişimler Riskler İnsan 
Sağlığına 
etkisi 

Göstergeleri 

Kıyı Atık işleme Organik madde 
artışı 

Mikroplar İshal, Kolera Görülme 
sıklığı 

Kent Hava 
kalitesinin 
düzenlemesi 
Hava 

Hava kirliliği 
 

Co, NOx, 
SO2 

Astım Hastalık oranı, 
metallerin 
vücudu 
olumsuz 
etkilemesi 

Temiz Su Su filtrasyonu Temiz su 
kaynaklarının 
azalması 

Hijyen 
bozulması 

İshal Çocuk ölümü 

Tropik Orman Su ve Besin 
Döngülerinin 
Düzenlenmesi 

Ormansızlaşma Enfeksiyon Sıtma, 
Arbovirüs 
enfeksiyonu 

Görülme 
sıklığı 

Tarım 
alanları 

Gıda üretimi Pestisit birikimi Toksik 
maddeye 
maruz kalma 

Üretim 
problemleri 

Doğurganlık 
oranı 

Temiz Su/ 
Deniz 

Balık üretimi Aşırı avlanma Balık 
kaynaklarının 
azalması 

Balık 
proteini 
tüketiminin 
azalması 

Protein 
eksikliği 

Kentsel planlama 

Planlamanın bu süreçteki sınırlı imar uygulama araçları bağlamında, yaptırımları 

bilinmektedir. Geleneksel yapıdaki araçlar bölgeleme ve kamulaştırma olup, sınırlı 

faydalar sağlarken, sıkça eleştiriler almıştır. Pek çok uygulama da yargıya yansımıştır. 



	

Bölgeleme ve kamulaştırma eksik yanlarına karşın imar uygulamalarının da temel 

yaklaşımları olmuştur. 

Bölgeleme ve kamulaştırma 

20. yüzyıl başlarında modernizm ile birlikte, yayılarak artan bölgeleme (zonlama) 

uygulamaları sosyal birlikteliği yok etmiş ve toplu konut alanları gibi parçalanmış, 

birbirinden kopuk ilişkilerin oluşmasına, kent çeperlerinde yaşama eğiliminin teşvik 

edilmesine, yıkıcı ulaşım politikalarına ve belirli kesime hitap eden mimari tasarım 

yaklaşımlarının vurgulanmasına sebep olmuştur. (Lennard, 1997). Bu imar uygulama 

araçları yerine ülkemiz koşullarına da uyarlanarak geliştirilen yenilikçi bir araç olan 

MİHAM ileride sunulmuştur.  

Kentler bugün toplam arazilerin %2'sini kaplamalarına rağmen, yaklaşık olarak 

GSYH'nın %70'ini, küresel enerji tüketiminin %60'dan fazlasını, sera gazı 

emisyonunun %70'ini ve küresel atığın %70'ini oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda 

kentleşme sürecinin doğrudan insan hayatına dokunan etkileri bulunmaktadır. Küresel 

ölçekte "Kentleşme" değerlendirildiğinde; BM 2030 Gündemi (Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri) ve Paris İklim Görüşmeleri COP21 sonrası ilk BM Konferansı olan HABITAT 

III ve Yeni Kentsel Gündemin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve COP21 kararlarının 

uygulanmasında belirleyici bir rol taşımaktadır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

(Sustainable Develpment Goals- SDG) 2000 yılında belirlenen Bin Yıl Kalkınma 

Hedeflerinin (Millennium Development Goals -MDGs) yerine geçmek üzere BM Genel 

Kurul toplantılarında, Eylül 2015’de kabul edilmiştir. 15 yıllık bir süre içinde hayata 

geçirilmesi planlanan hedefler, 2012’de Rio+20 toplantılarında 

şekillenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden, 11. Hedef  “Sürdürülebilir 

şehirler ve yaşam (Sustainable cities and communities)”   HABITAT III Konferansının 

ve Yeni Kentsel Gündemle doğrudan ilgilidir. Bu kapsamda sözkonusu doküman Yeni 

Kentsel Gündemin referans belgelerindendir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇŞB) 

(Şekil_1). 

  



	

Şekil 1. Kentleşme ve Çevre Sorunları (Büyüme, Kalkınma). Kaynak: ÇŞB. 

 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kentleşme 

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, günümüz kent planlamasında genel bir çerçeve olarak 

kabul görmektedir. Yaklaşım genel olarak toplumsal çevresel ve ekonomik açılardann 

ele alınırken, ekolojik yaklaşımlarda temel olarak doğal çevrenin korunması yaklaşımı 

ön plana çıkmaktadır. Ayrıca kapitalist üretim biçimi bu şekliyle devam ettirildiği sürece 

çevrenin korunması olanaksızlaşmaktadır ve özetle sürdürülebilirlik yaklaşımları 

çevresel ve toplumsal açılardan eleştirilmektedir. Kentleşme konusunda ise ayrı bir 

literatür bulunmaktadır. 

“Sürdürülebilir şehir” terimi, ilk kez 1987 yılında Richard Register’ın “Ecocity Berkeley: 

Building Cities for a Healthy Future” kitabında kullanılmıştır. Avrupa için çığır açıcı bir 

adım olan 1992 Avrupa Kentsel Şartı’nın kabulünden itibaren kente ve kent sorunlarına 

ilişkin olarak çok sayıda temel belge kabul edilmiştir. “Sürdürülebilir kentleşme” 

yaklaşımı aşağıdaki temel konuları içermiştir: 

1. Büyümenin denetlenmesi ve arazi kullanım planlaması, 



	

2. Kentsel tasarım, 

3. Konut, 

4. Ulaşım, 

5. Çevre koruma ve yenileme, 

6. Enerji ve malzeme kullanımı, 

7. Yeşil mimarlık ve yapılaşma, 

8. Eşitlik ve çevresel adalet, 

9. Ekonomik gelişme, 

10. Nüfus. 

Sosyal birliktelik ve çevresel sorumluluk açısından olumsuz sonuçlara yol açan hızlı ve 

çarpık kentleşmeye karşı sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda kentsel alanlar yerel 

ölçek birimlerde yeniden ele alınmıştır. 2000 yılında Rio’da gerçekleştirilen 

sürdürülebilir Kent Konferansı’nda sürdürülebilirlik kent ile ilişkilendirilmiştir. Yaşam 

kalitesi düzeylerinde işlevlerin sürdürülmesi ancak mevcut ve gelecek nesillerin 

seçeneklerini kısıtlanmaması ve kentsel sınırlar içinde/dışında olumsuz etkilere neden 

olunmaması önemsenmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik politikalarının ve yaklaşımlarının 

mekân üzerine yansıyan örnekleri ise kronolojik açıdan da bulgular bölümünde 

incelenmiştir.  

20. yy da hakim olan ‘Küresel düşün yerel hareket et’ düşüncesi, yerel toplulukların 

kendilerine ait kimliklerini küresel düzey ile ilişkilendirmesi, yeni ekonomik ve sosyal 

ilişkiler kurmayı deneyimleyerek öğrenmesi, eyleme geçmesi ve gezegenin ekolojik 

taşıma kapasitesi ile birlikte yaşaması kastedilmektedir. (Blewitt, 2006). Sürdürülebilir 

yerleşmelerin tasarlanmasının sadece mimarların ve plancıların mekâna dair 

oluşturdukları kurallar ve ölçütlerden ibaret kalmaması gerektiği de ayrıca göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bir kent, ekolojik prensiplere göre tasarlanabilir veya planlanabilir, 

ayrıca fiziksel doku ile sosyal birlikteliğin de özellikle kuvvetlendirilmesi sağlanabilir. 

Burada Hough’a (2000) göre, tasarımcıların düşünmesi gereken şu türde bazı temel 

sorular vardır. Gelişimin çevreye nasıl katkı sağlayacağı, biyolojik çeşitliliğin nasıl 

tekrar ortaya çıkacağı ve doğal kaynaklardan hem fayda sağlanırken hem de 

devamlılığın nasıl sürdürüleceği gibi sorular ön planda olmalıdır. Sağlıklı insan yaşamı, 

sağlıklı ekolojik yaşam nitelikleri ile bağlaşıktır. Bu konudaki değişim ve farkındalığın 

temeli ise konuttur. İnsanların günlük alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını doğayla 

bütünleşmeye uyumlu kılacak şekilde değiştirmesiyle asıl değişim sağlanabilecektir. 



	

İstanbul’da düzenlenen Habitat II buluşmasında, sürdürülebilir yerleşme önemli bir 

hedef olarak ortaya konmuş ve dışlanma, dışlama, toplumsal uyum, özel sektör / kamu 

ortaklığı, yığışma, kirlilik, doğayla ilişki, yönetim, kimlik, kültürel değişimler gibi kentsel 

sorunların evrenselliği gibi kavramsal yaklaşımlar vurgu almıştır.  

Bu çerçevede Habitat II’den şu aktarımlara da yer verilmelidir: 

1. Kentler ölçeğinde sürdürülebilir gelişme kavramının yeniden değerlendirilmesi 

gündeme gelmiştir. 

2. Kentsel demokrasi ve yurttaşın kentteki yerinin belirlenmesi istenmiştir. 

3. Kamu ve özel sektör iş birliğinin önemi vurgulanmıştır. 

4. Kentlerin yönetimi ve kentlilerin rolü üzerinde tartışmalar başlatılmıştır. 

(Çubuk, 2000). 

Bir kentteki sürdürülebilir kentleşmenin hedefleri de ayrıca şu şekilde tespit edilebilir. 

(Yazar, 2006): 

1. Yaşam kalitesinin geliştirilmesi, 

2. Gelişme konusunda farklı alternatiflerin varlığı, 

3. Yoksulluğa karşı koyma, 

4. İstihdam ve beslenme sorunlarının çözümü, 

5. Sağlıkla ilgili temel gereksinimlerin karşılanması, 

6. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, 

7. Teknolojide yeniden yapılanma, 

8. Nüfus artışının denetim altına alınması, 

9. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

10. Temiz ve güvenilir su bulma, 

11. Risklerin ortadan kaldırılması (örneğin, kriz yönetimi, doğal afet yönetimi, vb.). 

Kentsel tasarım Şehircilik ve Mimarlık-Disiplinlerarası bir bakış  

Kentsel tasarım iki ayrı disiplinin ortak bakış açısını oluşturduğundan, kentleşmenin 

olumsuzluklarını kısmen de olsa, aşma yolunda geleceğe ışık tutabilmiştir. Özellikle de 

yerel ölçekte kentsel kimliğin ve belleğin yeniden canlandırılarak oluşturulmasında 

kentsel bir rehber olmuş ve kentsel mekanların iyileştirilmesine de öncülük etmiştir.  



	

Kentsel tasarım Anglosakson kaynaklı bir yaklaşımdır, ancak çalışmanın içeriğinde bu 

literatüre fazla girilmeden kapsam sadece model yaklaşımlar ile ele alınmıştır. Kentsel 

tasarımın özellikle imar uygulamalarıyla ilişkiler kurarak, kenti iyleştirilebilmesi 

mümkündür, ayrıca önerilen arazi ve aktarım modelleri ile birlikte yeni kullanım 

olanakları yaratabilirliği de tartışmaya açılmaktadır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu bölümde öncelikli olarak kentsel tasarım ilkeleri ve sürdürülebilirlik amacı ön plana 

alınmış, ardından sürdürülebilir uygulama yaklaşımları ve geliştirilen modeller ele 

alınmıştır. Ayrıca arazide rant oluşumunu kontrol altına alabilecek teorik çerçeveye 

uygun olarak geliştirilmiş model (MİHA/T/M) yaklaşımlara da kısaca yer verilmiştir. 

Kentsel tasarımın ilkeleri 

Son yüzyılda özellikle de son yarısında ekolojik dengelerdeki bozulmanın yanı sıra 

kentsel yerleşimlerde de büyük bir değişim söz konusu olmuştur (Gecekondulaşma). 

Tüketime odaklı kentsel değişimin yaşam kalitesini düşürdüğü de gayet açıktır 

(Örneğin ; Otomobil bağımlılığı, kaotik yapı ve hava kirliliği, yol ve hizmetler için yapılan 

aşırı ve gereksiz iyileştirme harcamaları, kaynak gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yer ve 

birlik duygusunun kaybedilişi, vb.). 

Ülkemiz gibi tarihi zenginlikleri bol olan ülkeler için yerele özgü kaynakların ve yöresel 

özelliklerin yeniden değerlendirilerek geleceğe emanet edilebilmesi giderek daha çok 

önem kazanmıştır. Böyle bir kentsel tasarım yaklaşımında belirleyici olan ilkeler 

(Oktay, 2001) ise şunlardır: 

1. Fiziksel ve toplumsal bütünlük yoluyla tanımlanabilirlik, 

2. Yayalar için önemli kullanımlar arasında kolay erişilebilirlik, 

3. Çevresel duyarlılığı olan ve seçenek sunan toplu ulaşım sistemi, 

4. Tarihi ve geleneksel örüntülere, yapılara ve sınırlara saygı, 

5. Kullanımlarda çeşitlilik: Tüm gelir gruplarının yararlanabileceği bir yöre 

ekonomisini destekleyecek şekilde, geniş seçenekler sunan bir kamusal alan 

- özel alan birlikteliği, 

6. Kamusal mekânlarda fiziksel tanımlılık, güvenlik, rahatlık, çekicilik ve bir araya 

getiricilik, 



	

7. Mimari tasarımda yerel iklime, topografyaya, tarihe ve yapı geleneğine 

duyarlılık, 

8. Tasarımda doğa ile yakın ilişki, 

9. Tüm halkı buluşturan yerler için, toplumsal kimliği ve demokrasi kültürünü 

geliştirici/destekleyici özellikte konumlandırma ve biçimlendirme. 

Kentsel tasarım ilkeleri zamanla sürdürülebilirliği de daha iyi sağlayan yeni ve yerele 

özgü yaklaşımlar üretebilmiştir.  

Sürdürülebilirlik amaçlı kentsel tasarımın ilkeleri 

Geleneksel Türk kentinin ilgili makalede tartışılan niteliklerini ve kentsel tasarıma 

kuramsal yaklaşımlarla ilgili tartışmaları dikkate aldığımızda, (Oktay, 2001) 

kentlerimizde geçmişte var olan ve kentlerimizde - ya da kasabalarımızda- yeni 

oluşturulacak çevrelerin niteliğini ve genel yaşam kalitesini etkileyebilecek dört ana ilke 

söz konusu olmaktadır: 

1. Bütünleşik kent (Compact city) ya da yeniden bütünleşen kentsel biçim (De-

fragmented urban form) 

2. Gelişmiş kamusal alanlar (Improved public realm)  

3. Kentsellik ve doğa birlikteliği (Combination of urbanism and nature) 

4. Toplumsal birlik içinde kalkınma (Community development) 

Bu ilkeler Batıda kentlerin geleceği ile ilgili tartışmalarda son yıllarda önemli bir 

referans kaynağı olan Urban Task Force grubunun 'Towards an Urban Renaissance' 

adlı yapıtında da önemle vurgulanmaktadır (Urban Task Force, 1999). 

Benzer bir yaklaşımla 'Yeni Kentsellik' (New Urbanism) akımı (Calthorpe, 1994) ise, 

Amerikan kentlerinin kentsel gelişmelerinde egemen olan ve artık sürdürülebilir 

olmadıklarında karar birliğine varılan dağınık banliyöleşmeye karşı tepkisel bir çözüm 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilkeler içinden öncelikle bütünleşik kent (Compact city) 

üzerine odaklanarak bazı saha çalışmaları üzerinden örneklerle sürdürülebilirlikteki 

başarı çizgisi incelenebilir. 



	

Bütünleşik kent (Compact city) ve kompakt büyüme 

Kompakt büyüme Almanya’da yeni gelişim alanları üzerinde uygulanmıştır. Kompakt 

gelişme üzerine temellenmiş ve uluslararası düzeyde dikkati üstüne çekmiştir. Bu 

yaklaşıma göre az katlı ancak yatayda oldukça yüksek yoğunluklu gelişme 

alanlarından oluşan uygulamada en iyi örneği 1990’ların ortasında geliştirilen Nieuw 

Sloten örneği (Amsterdam), 5000 konutluk (1 hektara 56 konut yoğunluğu olacak 

şekilde) bazı ofis, alışveriş ve yerel servisleri de barındıran bir yerleşim örneğidir.  

Bir diğer örnek Ultrecht Leidsche Rijn kent uzantısı ise 20.000 yeni konutu (hektara 30 

konut) ve birçok yeni iş imkânı sunması ile bu tür bir yerleşime iyi bir örnektir. 

Almanya’nın alan kullanım genel yaklaşımına göre hektarın %70’i özel %30’u kamu 

kullanımı olarak kabul etmektedirler (Ward, 2002).  

Bütünleşik kent (Compact city) bir çalışmada kentsel sürdürülebilirliğin 3 temel ilkesi 

çerçevesinde (ekonomi, politika ve toplumsal yapı) ve bunların kentsel alanlara olan 

etkisi incelendiğinde özellikle büyük kentlerde, çoğunlukla sürdürülebilir gelişim odaklı 

olan bir kent planlama modeline rastlanmamıştır.  

Büyük kentlerde kompakt kent modellerinin uygulanabilirliğini engelleyen unsurlar ise 

teknik, ekonomik ve sosyal süreçler olarak açıklanabilmektedir. Sürdürülebilir 

kentleşme hedeflerine ulaşmak için kentlerde aşağıda sayılan şu yaklaşımların ön 

plana alındığı tanımlamalara da yer verilmelidir (Tosun, 2012): 

1. Çevrenin en düşük düzeyde kirletilmesi,  

2. Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması,  

3. Yatay arazi kullanım yerine dikey arazi kullanımının tercih edilmesi,  

4. Kentsel ulaşım ve hareketliliğin en aza indirilmesi,  

5. Yaşanabilir özelliğe sahip olan yerleşim birimleri tasarımlanması. 

Bu bağlamda kompakt kent modeli de, sürdürülebilir kentsel gelişme hedefine ulaşmak 

için bir model olarak 21. yüzyılın kentlerinde ortaya çıkmaktadır. Kentsel nüfusun ve 

kentsel aktivitelerin sayısının artması, kent toprağının değerlenme sürecini 

hızlandırmakta ve rant artışının oluşumunda önemli sayılmaktadır.  



	

Kompakt kent modeli hedeflerine yönelik dünyadan kent örnekleri 

Çalışma da saha alanı olan beş örnek kentte, kullanılan araçlar ve kompakt kent 

modelini hedef alarak bu hedefe ulaşmak için öncelikle bölgesel nazım ve imar 

planlarında ki düzenleyici müdahalelerin oluşumu incelenmiştir.  

Bu doğrultuda özetle şunların yapılması gerektiği anlaşılmıştır.  

1. Kamusal yatırımlar,  

2. Kentsel tasarım kurallarında kent bölgelerinde algılanan yoğunluğun 

azaltılması için yaşam kalitesinin artırılması,  

3. Kentsel büyümeyi sınırlamak için doğal ve tarım arazini rezerve etmek, 

4. Yeşil kuşak gibi çevreleme politikaları geliştirmek. 

Sürdürülebilirlik açısından diğer yaklaşımlar (modeller) 

Bu kısımda kentsel politikalarda da yerini alan sürdürülebilir bir kentleşme için oluşan 

sürecin ana hatlarıyla ilkesel yapısı değerlendirilecektir. Çevresel sorunlar için BM ve 

AB tarafından geliştirilen politikalar öncelikle incelenmiş ve kentsel planlama ile 

tasarım yaklaşımları altta irdelenmiştir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler ve Avrupa 

Birliği çevresel sürdürülebilirlik politikaları incelendiğinde, temel hedefler açısından 

eşgüdümlü olduğu gözlenmekle birlikte, bazı noktalarda farklılıklar bulunmaktadır. 

Büyük ölçüde gelişmiş ülkelerden oluşan AB ülkelerinde, plansız kentleşme problemi 

yaşamaması sebebiyle, bu yönde geliştirilen BM kapsayıcı politikalarına 

rastlanmamaktadır. Bununla birlikte saçılan kent dokusuna yönelik kompakt ve karma 

kullanımlı yerel ölçekli çözümler ise ortak politikalardır.  

Sonuç olarak, incelenen politikalar kapsamında genel sürdürülebilirlik yaklaşımları 

dışında özellikle, öne çıkan önemli bulgular; kent çeperlerindeki gelişimin 

sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu, bu kapsamda söz konusu alanlardaki yerel 

yönetimlerin etkinliğinin de yine önemli olduğu söylenebilir. 

Ayrıca gelecekte kent planlama yaklaşımlarında öne çıkan noktalarda ise muhtemel 

çevresel sorunlar için şimdiden (adaptasyon-dayanıklılık) çözüm önerileri geliştirilmesi 

gerektiği ve kentsel tasarımın gelecek kentsel planlama politikalarında çok önemli bir 

yere sahip olduğu vurgulanmıştır (BM-SKGR, 2009, The European Urban Charter 

2006, European Conference on Sustainable Cities & Towns in Aalborg 1994, The 



	

European Council of Union Brussels 2006, U.N, World Urbanization Prospects, The 

2007 Revision). Geliştirilen kentsel politikaların kentsel planlama ve tasarım ölçeğine 

yansıması sonucu, dünyada etkili olan belli başlı yaklaşımlar, alttaki gibi kronolojik 

sıraya göre ele alınarak inclenebilirler. 

Başlıca tasarım ve planlama yaklaşımları;   

1. Bahçe şehir, kent kasabalar, 

2. Yeni şehircilik, 

3. Sürdürülebilir yerleşmeler, 

4. Akıllı büyüme, 

5. Kompakt yerleşimler, 

6. Yavaş kentler, 

7. Ekolojik kent, kasaba veya köy 

olarak sıralanabilir. Bahçe şehir hareketi (banliyöleşme) kentsel yayılmayı ve doğal 

alanların tüketimini teşvik eden bir kentleşme biçimine dönüşmüştür. Yeni şehircilik 

akımı ise  banliyöleşme için bir alternatif olarak geliştirildiğinden hem toplumsal hem 

de ekolojik sürdürülebilirlik açısından eleştirilmektedir. O yüzden bunlara çalışmada 

daha fazla yer verilmeden geçilecektir. Diğer model yaklaşımların kalanlarından ise 

yine altta kısaca söz edilecektir.  

Akıllı büyüme 

Akıllı büyüme yaklaşımı ise, 1996 yılından itibaren planlama gündemine girmiş ve 

büyüme (gelişme) yönetimi/kontrolü kapsamında ABD’de yer almaya başlamıştır. 

Sürdürülebilirliğin büyümeye karşı yaklaşımı yerine, duyarlı büyüme konusunda 

uzlaşmanın savunucusudur. Bu yaklaşım çerçevesinde, çevre korumaya yönelik 

duyarlılıkla birlikte, düşük yoğunluklu yeni yerleşim alanı gelişiminden, toplum-hizmet 

maliyetinin ekonomik kazançlarından, yapılaşmış çevrenin gelişiminin faydalarından 

da söz edilmektedir. Akıllı büyüme örneklerine bakıldığında ise, Amerika’nın düşük 

yoğunluklu banliyö saçılmaları için faydalı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda eski 

endüstri kentlerinde dolgu gelişimini de teşvik etmiştir. 1999 yılında Tucson, Arizona 

karma konut, endüstriyel yerleşimi, 2600 konutlu, yaya dostu tasarım ve üstün enerji 

koruma özellikleri ile gelişimini açıklamıştır (Ward, 2002). (Tablo_3). 



	

1996 da akıllı büyüme ağının yayınladığı ilkeler arasında şu tanımlar yer bulmaktadır: 

1. Karma alan kullanımı ile yoğun yapı tasarımının bütünleştirilmesi, 

2. Yaya erişimi ağırlıklı yerleşme, 

3. Açık alanların geliştirilmesi, 

4. Mevcut yerleşim alanlarının etkinliğinin sağlanması, 

5. Farklı ulaşım imkânlarının sağlanması, 

6. Toplumsal eşitliğin yer alması, 

7. Ekonomik ve uygulanabilir politikaların tercih edilmesi, 

8. Toplumun kararlar içinde yer almasının sağlanması. 

Altta diğer yaklaşımları da bazı kısa alıntılarla özetlemek mümkündür. 

Çevreci yaklaşım 

Holden (2005) makalesinde kompakt yerleşim teorilerine antitez olarak çevreci 

yaklaşıma göre en sürdürülebilir yaşam şeklinin doğaya daha yakın yaşayarak, ürün 

ve hizmet ihtiyacını azaltan kendine yeter, kırsal yerleşimlere geri dönüş olduğunu 

söylemektedir.  

Ekolojik yerelleşme (Eco-localism) 

Küresel değişimler, kentsel planlama politikaları içerisinde çevresel sürdürülebilirlik 

yaklaşımlarının yer almasına sebep olmuştur. Yerleşmelerin, küresel ısınma ve iklim 

değişikliği göz önünde bulundurularak, 0-karbon ve kendine yeterlilik gibi ekolojik 

prensiplere göre tasarlanması, güncel yaklaşımları oluşturmaktadır. Bu kapsamda bir 

sonraki bölümde detaylı bir şekilde incelenen ekolojik yerleşimler gündeme gelmiştir 

(Cheng, 2010). Bu yaklaşıma göre, çevresel sürdürülebilirlik yerel, kendine yeter, 

toplum ekonomilerine dayanmaktadır. Bu da, yerel ekonomilerin temel tartışma 

noktasıdır (Tablo_3). 

Bu model; yerel para sisteminin, gıda kooperatifleri, mikro girişimleri, çiftçi pazarları, 

permakültür, toplum destekli tarım çiftlikleri, kooperatif evleri ve eko-köyler, araba 

paylaşım sistemi ve takas yöntemi, karşılıklı destek, konut birimi temelli üretim, toplum 

ortaklıkları ve bankaları ve yerel iş anlaşmaları gibi organizasyonları içermektedir 

(Curtis, 2003). 



	

Yavaş şehir’ hareketi 

‘Yavaş şehir’ hareketi ise 1999 yılında İtalya’da ortaya çıkmıştır. İtalya’da, Almanya’da 

ve Norveç’te örnekleri görülür. Nüfusu 50.000 den az olan kendine yetebilen küçük 

kasabalar için bir ağ oluşturmayı hedeflemiştir.  

Türkiye’den örnekler 

Ülkemizde son yıllarda özellikle batı da ve kıyılara yakın bölgelerde eko-köyler 

kurmaya yönelik bazı sivil girişimler olsa da, bunlar henüz belli bir tarımsal ürün odaklı 

ve ticari dayanakları olan sivil ve küçük çaplı girişimlerdir. Ülke düzeyinde bu tür 

yerleşim yerlerini teşviklerle destekleyen kamu politikaları ise halen yoktur.   

Modern şehircilik akımının CIAM’la doğan Modern Şehircilik İlkeleri ve bu ilkelerin 

uygulanmasında kentlerde ortaya çıkan kaotik duruma karşı duruş olarak Kentsel 

Tasarım’ın kavramsallaşmasında ve nihayet son olarak, Yeni Şehircilik Hareketinin 

yaratılmasında ve aynı zamanda günümüzde Kentsel Tasarımın yeniden 

tanımlanmasında da hep mimarlar öncü ve önemli rol oynamışlardır. (Çubuk, 2016). 

Kentsel yerleşimin ekolojik ölçütlerini belirlemeyi ve bu ölçütleri Ömerli Havzası 

örneğinde uygulayarak sınamayı hedefleyen bir tez çalışması ise dünyadaki süreci 3 

ülke örnekleri üzerinden bir tabloda (Tablo_3) kavramsal olarak toparlayarak 

özetlemiştir (Aydın, 2010).   

Tablo 3 ile çevresel sorunlar için BM ve AB tarafından geliştirilen politikalar incelenmiş 

ve planlama ve tasarım yaklaşımları kapsamında ise bahçe şehir, kent köyler, yeni 

şehircilik, akıllı büyüme, kompakt yerleşimler ve eko-lokalizm yaklaşımları ana 

hatlarıyla irdelenmiştir.  

İnsanoğlunun yüzleştiği birçok çevresel sorun için kent yönetimlerine bir eko-sistem 

yaklaşımını benimsetmeyi amaçlayan Aalborg şartı, sürdürülebilirlik açısından da 

kentsel politikaları belirlemiş olduğundan önemli görülerek; aşağıda arazi kullanımı 

bölümünde ayrıca ele alınmıştır.  

  



	

Tablo 3. Sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımları. Kaynak: Aydın 2010, 45 

Özellikler/ 
Yaklaşımlar 

Bahçe Şehir 
(1900) - Kent 
Köyler(1980) 

Yeni 
Şehircilik- 
1993 

Akıllı Büyüme 
1996 

Kompakt 
Yerleşimler 

Ekolojik 
yerelleşme 

Ortaya çıkış yeri İngiltere ABD ABD Almanya ABD 
Ortaya çıkış 
sebebi 

Parçalı, modern 
yerleşim 
prensiplerine 
karşı 

Kentsel 
yayılmaya 
karşı 

Sürdürülebilirliğin 
korumacı 
yaklaşımına karşı 

Maksimum 
yoğunluğun 
sağlanması 
amaçlı 

Kompakt 
yerleşim 
anlayışına 
karşı 

Bulunduğu alan Yeni yerleşim 
alanları 

Yeni 
yerleşim 
alanları ve 
mevcut 
banliyöler 

Yapılaşmış 
alanlar –  
banliyö 
saçılmaları kentsel 
dolgu alanları 

Yeni 
yerleşim 
alanları 

Kırsal 
yerleşim 
bölgeleri 

Ulaşım araçları Yaya, bisiklet Yaya-  
bisiklet- 
toplu 
taşıma 

Yaya- 
bisiklet- 
toplu 
taşıma 

Yaya-
bisiklet- 
toplu 
taşıma 

Yaya 

Nüfus-yoğunluk 30.000 - 120 
kişi/ha 

15.000 - 
50 kişi/ha 

---- 20.000 -240 
kişi/ha 

---- 

Yoğunluk orta orta orta yüksek düşük 
Karma kullanım içermekte içermekte içermekte %70 özel, 

%30 
kamu 
kullanımı 

içermekte 

Yapısal çeşitlilik içermekte içermekte içermekte ---- ---- 

Olumsuz yönler Ütopik ve katı 
kuralları olması 
yerel 
yönetimleri 
yeterince 
desteklememesi 

İçerdiği 
işlevlerin 
konut 
ağırlıklı 
olması 

 
---- 

Uzun mesafe 
seyahat 
ihtiyacını 
artırması 

Günümüz 
ihtiyaçları ile 
çakışmaması 

Kent meydanlarının, kentleşme süreçlerine eş zamanlı bir kentlileşme sürecini 

yaşayabilmiş ve kentlilik bilincine ulaşmış toplumların, yaratabilecekleri, 

örgütleyebilecekleri ve/veya yaşatabilecekleri, kentin en yoğun yaşam belirtisi 

gösteren kamusal açık alanları olduğu söylenebilir. Londra Trafalgar Meydanı’nda 

gerçekleştirilen yeniden canlandırma projesinin, sürdürülebilirlik deneyimi ve ereği 

doğrultusunda, ilgili otoritenin bir kentsel meydanının sosyal, ekonomik ve çevresel 

sorunlarına yaklaşım biçiminin nasıl olması gerektiğini başarılı bir şekilde ortaya 

koyduğu görülmüştür. “Eminönü Meydanı Kentsel Tasarım Projesi”örneğinin ise iyi 

niyetli ancak kesinlikle yavan bir deneyim olduğu söylenebilir. (Kayalar, 2006). 

Arazi Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) 

Kentsel arazilerde aşırı değer artışları (rant) aslında arazi kullanımındaki hataları da 

zincirleme bir şekilde beraberinde getirmektedir. Bir yönetim sistemi 

oluşturulmadığından, kararların da genellikle oldukça hatalı alındığı görülmektedir. 



	

Sonuçta, tarım ve ormanlık alanlar göz göre göre yok olmakta, tüm canlıların yaşamı 

tehdit altında kalmaktadır.  

Kentsel arazilerde aşırı değer artışları (rant) 

Kent arazisinin, kentsel alanda bir araç haline gelmesiyle, gerek ticari aktiviteler 

gerekse yerleşim bölgeleri kent merkezinden uzak bölgelerde ve rantın düşük olduğu 

yerlere doğru bir sıçrama yaşamaktadır. Ayrıca bu duruma paralel olarak sanayileşme 

ile birlikte, kentlerde büyük göç dalgaların etkisi altında kentlerin sınırsızlığı, yaygınlığı, 

dağınık ve belirsizlik olgusu giderek artmaktadır. Böylece, orta ve üst gelir gruplar 

kentsel kamusal merkezi alanları terk ederek, kent dışı güvenlikli yerleşim bölgeleri 

yaşamaya tercih etmektedirler. Yüksek kaliteli yaşam alanları ile ilgili istekler ve 

tercihleri özel araç sayısının artışı ve otoyol projeleri ile desteklenerek, kentin 

büyümesi daha da hızlanmaktadır. Bu durumda sürdürülebilir kentsel gelişme 

modellerinde, kompakt kent modelinin kullanılmasının (tek başına kentsel alanlarda 

yeterli olamayacak olmasına karşın) gerekliliği de kabul edilmektedir.  

Kompakt kent, bir sürdürülebilir kent planı olarak kısaca şunları olanaklı kılmaktadır: 

1. Yoğun ve karışık arazi kullanımını,  

2. Yaya ve toplu taşımaya dayalı ulaşım sistemlerini,  

3. İnsan ölçeğinde işlevlerin bütünleşmesini,  

4. Kentsel yeşil yapının korunmasını,  

5. Teknik altyapının sağlanmasını,  

6. Sosyal gelişmenin koordine edilmesini  

sağlamaktadır.  

Kompakt kent bu unsurlar doğrultusunda, yaşam mekânlarının tasarımında sosyo-

psikolojik noktaları da göz önüne almış, çevresel değerleri koruyarak, yaşanabilir ve 

sürdürülebilir kent modellerinin geliştirilmesini sağlamıştır. 

Arazi kullanış değerleri-Kayseri 

Bir çalışmada ele alınan Kayseri; tarihi kökleri ve izleri çok derin olan, gelişen ve 

modernleşen bir kent olsa da, sanayi, hizmet, spor ve turizm gibi sektörlerin etkisi ile 

kent hızla biçim değiştirmekte, nüfusu hızla artmakta ve kent genişlemektedir. Alan 



	

içinde arazi kullanış değerleri incelenerek, mevcut kullanım eğilimleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Hangi alana yatırım yapılması özendirilecek ve hem yapıların hem de 

dokunun devamlılığını sağlayacak bir ekonomik yapı oluşturulması nasıl sağlanacağı 

planlanmıştır (Görgülü & Görgülü, 2016). Kayseri düzenli bir şehircilik geçirse de, yer 

yer birbirine çok yakın yada sık ve yoğun yüksek katlı bir yapılaşma içinde kalmıştır. 

Şehirsel alan hızla ve yoğunlukları artarak büyümüş, kent çeperini de tehdit eder hale 

gelmiştir. Örneğin; Diğer yandan da Sultan Sazlığını yok edecek bir proje olan enerji 

hatlarının böyle ender bir alandan geçişi bile söz konusu olabilmiştir. Ülkemizde bu tür 

hatalı kararlar, bazen hızlı ve maksatlı, bazen de bilgisizce veya denetimsiz bir şekilde 

aşırı rant hırsları eşliğinde, anlık olarak alınabilmektedir. Ancak bu yıkıcı hatalardan 

dönülse de, benzer kaynakların tekrar kısa zamanda kazanılması olanaksızdır. Bu 

nedenle ülkemizde arazi kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanması, kentsel 

gelişmede kilit bir rol oynamaktadır. Arazi kullanımında özellikle mülkiyet ile var olan 

ilişkiye de derinlemesine bakılması gerekir. 

Arazi kullanımı Arazi Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) 

Günümüzde, araziyle ilgili mülkiyet haklarının kamu tarafından düzenlenip, güvence 

altına alınmasına yönelik bir arazi yönetimi serbest piyasa ekonomisinin ana 

bileşenidir. Bu durum, gelişmiş yaşam standartlarına erişimin de öncelikli bir adımı 

olarak görülmektedir. Arazi Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) ve yönetim düzeneklerinin 

oluşturulması önem verilmesi gereken bir önceliktir. Bu amaçla; bilgi toplamak için 

gerekli teknolojiyi sağlamak, bilgilerin etkili biçimde kullanılması yollarını aramak, bilgi 

sistemlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine neden olmuştur. Günümüzde arsa-

konut ilişkisini hayata geçiren taşınmaz haklarının aşırı ve adil olmayan ranta 

dönüşmeden önce şehrin kullanımına sunulmasını sağlayan önlemler alınması 

gerekmektedir. Bu gerekliliği geçmişteki sürdürülebilir kentleşme odaklı kararlar 

aşağıdaki gibi yansıtmaktadır. 

Rio Zirvesi sonucunda kabul edilen Gündem 21 belgesi ise sürdürülebilir kentleşme 

için önem taşımaktadır. Herkes için yeterli barınma, insan yerleşimleri yönetiminin 

iyileştirilmesi, sürdürülebilir arazi kullanım planlaması ve yönetimi, bütünleşik çevresel 

altyapı hizmetlerinin sağlanması, sürdürülebilir enerji ve ulaşım sistemleri, afetlere 

maruz alanlarda yerleşme planlaması, insan yerleşimlerinin gelişmesi için kapasite 



	

oluşturulması gibi başlıklarla (Tekeli, 1996) ele alınan bu programlar, sürdürülebilir 

kentleşmenin hedeflerini oluşturmuştur. 

Sürdürülebilir kentleşme olgusunun ön plana çıktığı oluşumlardan biri de, 1994 

tarihindeki Danimarka’nın Aalborg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Sürdürülebilir Kent 

ve Kasabalar Konferansı’dır. Sürdürülebilirliğe Doğru Avrupa Kentler ve Kasabalar 

Şartı, sürdürülebilirliği, “Yerel karar verme sürecinin tüm alanlarını kapsayan denge 

arayışlı, yerel ve yaratıcı bir süreç” olarak tanımlamıştır. Aalborg Şartı’nın ortaya 

koymuş olduğu altta belirtilen bu ilkeler, sürdürülebilir kentsel gelişmenin gerek 

ilkelerini gerekse de uygulama yöntemlerini belirlemesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

1. Öncelikli olarak kentlerin birbirinden farklılaşması sebebiyle, her kentin 

sürdürülebilirliğe doğru kendi özgün yollarını bulmaları gerektiği, 

2. Kent ve kasabaların sorunlarını daha geniş ortamlara ya da geleceğe taşıma 

hakkına sahip olmaması gerekliliği, 

3. Ekonomik gelişmenin sınırlayıcı etkeninin doğal servet olduğunun kabulü ile 

bu servetin korunmasının gerekliliği Sosyal adaletin sağlanması  

4. Arazi kullanım ve “imar planlamasında” stratejik çevre etki değerlendirmesinin 

gerekliliği, kentsel gelişim sürecinde mobiliteyi azaltıcı yönde bir işlevler 

karışımı oluşturulması gerekliliği, 

5. Erişilebilirliğin arttırılarak toplumsal refahı ve şehirli hayat tarzının daha az 

ulaşım ihtiyacı doğuracak biçimde yönlendirilmesinin gerekliliği, 

6. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yegâne sürdürülebilir seçenek olduğu, 

7. Yerel yönetimlere yeterli otoritenin verilmesi ve güçlü bir akçal zeminin 

oluşturulması ile gerçekleşebilecek iyi yönetim kavramının gerekliliği, 

8. Anahtar aktör olarak yurttaşların ve toplumun etkin katılımının sağlanması, 

9. Kentsel yönetim araçlarının oluşturulmasının gerekliliği, 

önem arz ermektedir. 

Bu şart, doğanın taşıma kapasitesine uygun yaşam koşulları, sosyal adalet, ekonomik 

ve çevresel sürdürülebilirlik arayışlarında, sürdürülebilir gelişmenin, kentlere ve 

kasabalara önemli bir yol gösterici olduğunu işaret etmektedir.  



	

Arazi üzerindeki boşluklar-Esenler 

Son on yıl içinde ilginç gelişmeler yaşanan diğer bir örnek olan Esenler’den bir saha 

çalışmasından kısaca söz edilebilir. Bu süreçte arazi üzerindeki boşluklar tamami ile 

dolmuştur. Bölgeye gelen sanayi ve ticarete yönelik mekânların sayısı da artmıştır. 

Ayrıca civarda yürütülen kentsel dönüşüm süreçlerinin etkisi ile bugün için kültür üssü 

ve kentsel alan haline gelme arayışı içindedir. Artık Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisindeki fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları tatmin edilmiş, sıra sevgi saygı 

ve aidiyet ihtiyaçların giderilmesinin gerekliliği gibi, altyapı hizmetlerinden de daha çok 

altyapı ergonomisi konuşulur duruma gelinmiştir (Fidan, 2016). Görüldüğü gibi en 

başta düşünülecekler ülkemizde hep en sona bırakılmaktadır. 

Mülkiyet ve imar hakkı aktarımı/transferi 

Mülkiyet haklarını artıran farklı unsurları mülkiyet güvenliğini tehlikeye sokmadan 

hayata geçirmek son derece önemlidir. Bu amaçla mevcut arazi kaynağını en aza 

indirmek ve mevcut araziyi verimli bir şekilde kullanmak gerekir. İşte bu amaçlara 

hizmet edecek şekilde “mülkiyet ve imar hakkı aktarımı (transferi)” gibi modern imar 

uygulama araçlarını da, akıllı ve ekolojik eksenli kentlere yönelik plan-proje ve 

uygulamalarda, tasarlayarak kullanılır kılmak mümkündür.  

“Arazi bilgi yönetim sistemi” (ABYS) ekseninde ayrıca ele alınan yenilikçi imar 

uygulama araçlarından “Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı (Transferi) Modeli 

(MİHA/T/M)” üzerinden yeni olanaklar ve kolaylıklar yaratılabileceği düşünülmektedir 

(Kocalar, 2012). Böylece akıllı ve ekolojik kentlere yönelik kentsel tasarım 

yaklaşımlarıyla birlikte, yasal-yönetsel çerçeveler doğrultusunda doğru ve 

sürdürülebilir arsa ve arazi yönetimi de kolaylıkla sağlanabilecektir. 

Değerleme haritaları 

Yukarıdaki gelişmelere paralel olarak arazi geliştirme ve çok yönlü değerleme ile 

ülkemizde değerleme haritalarını da oluşturmak kolaylaşacak, ayrıca taşınmaz 

geliştirme ve yönetimi olanakları da arttırılmış olacaktır.  

Taşınmaz değerleme alanında henüz kurumsallaşmış yasa, yönetmelik ve kurallara 

sahip olmadığımız için, bu konuda çok dikkatli davranılarak doğru ve nitelikli bir 



	

kurumsallaşma çabasının yürütülmesi büyük bir zorunluluktur. Taşınmaz değerlemesi, 

bilimsel yöntemlere göre, doğru ve bağımsız olarak yapılması gereken bir alandır (Hışır 

2009).  Adres Bilgi Sistemi, Ulaşım Bilgi Sistemi, Altyapı Bilgi Sistemi gibi projeler kent 

yönetimi açısından alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Başka bir çalışmada da, 

kentlerimizde etkin bir arsa ve konut politikası oluşturmaya yönelik olarak coğrafi bilgi 

sistemleri kullanılarak üretilmiş olan kentsel taşınmaz değer haritalarının ve onun 

çıktılarının hangi uygulamaları kapsadığı ve kullanıcılar açısından neler ifade ettiği 

üzerinde durulmuştur (Çağatay, 2012). 

Taşınmazların özelliklerini ve değerlerini içeren bilgilerin, coğrafi bilgi sistemleriyle 

bütünleştirilerek, değer haritalarının oluşturulması görevi aslında sadece Harita 

Mühendislerinin değil, Şehir Plancılarının da önünde büyük bir sorumluluk alanı olarak 

durmaktadır. Bu konuda da disiplinler arası işbirliği şarttır.  

Geleceğin akıllı ve ekolojik şehirleri 

Gelecek yıllarda yerel yönetimler sürdürülebilir şehirler için Büyükşehirleri yeniden 

yapılanma, uygun teknolojiler ve akıllı planlama ile birlikte çok daha yaşanabilir kılmak 

zorunda kalacaklardır.  

Geleceğin şehirleri için üç temel olgu olan öne çıkmaktadır: Nüfus artışı, Geometrik 

hızlı teknoloji, Küreselleşme teknosferi ortamında yeni şehircilik anlayışı.  

Bildirinin odağında ayrıca yer alması gereken diğer bazı akıllı ve ekolojik yaklaşımları 

da, şöylece sıralayabiliriz (Korgavuş, 2014): 

1. Ekolojik yerleşimler/kentler, 

2. Akıllı, bulanık mantıklı kentler, 

3. Landscrapers (yere gömülü kentler), 

4. Yavaş şehirler (Cittaslow), 

5. Kompakt kentler, 

6. Sembiyo kentler (birbirine bağımlı katma değerler üreten kentler), 

7. Arkeolojik/nostaljik kentler, 

8. İdeal kentler (optimum kentler), 

9. Dijital/akıllı kentler. 



	

Konforlu, sağlıklı, çevre dostu, minimum karbon tüketen, kendi kendine yeterli yeni 

yaşam alanlarının ekolojik ve teknolojik olarak tasarlanması ile kentsel 

sürdürülebilirliğe katkı sağlanmak amaçlı ilgili makale de, kentsel metabolizmanın canlı 

kalabilmesi için kentsel tasarım ve planlama vizyonunda değişikliklere ihtiyaç olduğu 

vurgulanmıştır. Yeni bir planlama/tasarım vizyonun da ise, kentlerin doğa ve 

bulundukları çevre ile uyumlu bir bütünlük oluşturmasının sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için de, ekolojik ve teknolojik (eko-tek) 

planlama/tasarım, kentlerde toplumu göz önüne alarak, ayrıca ekoloji ile teknolojiyi 

birleştirip, çevre dostu olarak enerji korunumunu sağlayacak bir çözüm önerisi 

sunduğu ifade edilmiştir. Yaklaşım ayrıca biyolojik çeşitliliği, doğal çevreyi ve üretken 

alanları koruyacak ekolojik çözümleri de sunmaktadır. İncelenen dünya örnekleri 

(Milton, Bo01, Arcosanti ve Eco-Viikki) somutlanan ancak halen çok az sayıda olan 

örneklerdir. (Yalçıner ve Özge 2009). Model alınabilecek bu örneklerin ülkemize ise 

henüz bir yansıması görülememektedir. Eko-tek planlama ve tasarım anlayışıyla 

enerjide tasarruf sağlanarak, yerleşimlerin sürdürülebilirliğin devamı için, ekolojik 

değerleri koruyacak mevcutta uygulanan kent planlama ve kentsel tasarım anlayışında 

değişiklikler gerekir. Türkiye’de eko-tek planlama ve tasarıma karşı hala belli engeller 

vardır. Ancak yerel yöneticiler ve plancılar henüz yeterli bilgiye sahip değildir. Eko-tek 

tasarımın yatırım maliyeti göreli olarak yüksektir. Bu konuda yöneticiler, üniversite, 

STK, özel sektör işbirliği gerekir. AB adaylığı sürecinde AR-GE çalışmalarıyla çevre ve 

tarım konuları desteklenmeli, teknolojinin de yer aldığı eko-tek yerleşim 

uygulamalarına başlanmalıdır. Bu kapsamda ülkede yenilenebilir enerji, organik tarım 

için mevcut kanunlar olsa da uygulamada dışa bağımlı ciddi zorlukları olan bu 

düzenlemelerin iyileştirilmesi için çaba harcanmalıdır (TSE ve ISO14000 standartları 

gibi). Ayrıca EMAS, LEEDS ve AB standartları esas alınsa da, yerel standartlar da 

hızla geliştirilmelidir.  

Dünyada ve Türkiye’de ekolojik potansiyelli küçük yerleşmelerin planlama anlayışına 

ışık tutacak yabancı ülke deneyimlerinden ve ülke koşullarından yola çıkarak 

oluşturulan eko-tek tasarım rehberi şehircilikte sürdürülebilir yerleşimlerin 

planlanmasında öncü bir rol üstlenmektedir (Ercoşkun 2007). 



	

SONUÇ 

Çalışmada, akıllı ve ekolojik kentlere yönelik yaklaşımlar kavramsal genel hatlarıyla 

araştırılarak, kentsel tasarım rehberliğinde sürdürülebilirliğin daha etkin bir şekilde kent 

planlamasında yer bulması sağlanmaya çalışılmıştır.  

Bakanlığın halen hazırlatmakta olduğu Kentsel Tasarım Rehberleri, kamusal çıkar 

kollayan bir süreç yaratmalıdır. Böylece planlama ve mimarlığı birleştiren, mimari 

ürüne özgünlük kazandıran, yeni kentsel çevre ve değerler ortaya çıkmasına yardımcı 

olmalıdır (Çubuk, 2016). Ayrıca değerli hocamızın konuyla ilgili çalıştay sunumunda 

belirttiği amaçlara paralel olarak kentsel rehberlerin şehrin hizmetine sunularak 

uygulamasının yasal-yönetsel çerçeveyle de güçlendirilip, zorunlu tutulması 

gerekmektedir.  

Ayrıca gelecekte sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla imar planı uygulamalarında akıllı 

ve ekolojik kentlere yönelik kentsel tasarım yaklaşımları geliştirmek için gerekli olan 

diğer yasal-yönetsel düzenlemeler de hızla hazırlanmalıdır. Kentsel tasarımın ve 

planlamanın ülkemizdeki yeri ise ancak bu duyarlılıklar üzerinden politik bir kararlılığın 

gösterilmesiyle arttırılmış olacaktır.  

Çevre sorunlarının kaynağı ise mevcut politikalar ve onların beraberinde getirdiği 

uygulamalardır. Kentleşme ve çevre sorunları her ülkenin çevrenin yönetsel, ekonomik 

ve kültürel sürecinin belirlediği politikaların bir sonucudur. Mimarlık ise bu kentsel 

politikalar ve imar uygulamaları arasında yol bularak kendini sürdürmeye ve kentsel 

tasarımda öncülük yapmaya çalışmaktadır. 

Çalışmada ayrıca ele alınan “arazi bilgi yönetim sistemi” (ABYS) ve yenilikçi imar 

uygulama araçlarından “Mülkiyet ve İmar Hakkı Aktarımı (Transferi) Modeli 

(MİHA/T/M)” üzerinden kentsel tasarımla birlikte imar uygulamlarında yeni olanaklar 

ve kolaylıklar yaratılabileceği de vurgulanmıştır, bu yöntemle birlikte, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) üzerinden değerleme haritaları da kolaylıkla oluşturulabilecektir.  
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KENTSEL TASARIMIN MEVZUATTAKI YERI ÜZERINE    

Ayşegül DİNÇ YALÇIN 
ÇŞB Mekânsal Planlama Gn.Md. Kentsel Tasarım Daire Başkanı 
 
Mehmet Nazım ÖZER 

ÇŞB Mekânsal Planlama Gn.Md. Kentsel Tasarım Şube Müdürü 

Bu çalışmanın amacı, Kentsel Tasarım olgusunun pratikteki deneyimlerini Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalar özelinde sizlerle paylaşmak, sizleri 

bilgilendirmektir. Ortaya konulacak kentsel tasarım pratiğinin Akademinin yeni 

kuramlar tanımlamasında yardımcı olmasını hedefliyoruz.  

İlk önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genel vizyon ve hedeflerinden bahsedecek 

olursak 644 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentleşme ve imar politikası 

itibarıyla; mekânsal planlama, imar ve kentsel altyapı, kentsel dönüşüm ile coğrafi bilgi 

sistemleri alanlarında yeni ve önemli işlevler üstlenmiştir. 

Ayrıca Bakanlık kentlerin, kentsel estetiğini, mekânsal kalitesini, kültürel değerlerini ve 

çevresel duyarlılığını üst seviyeye çıkarmak için kentsel tasarıma yönelik çalışmalar 

da yapmaktadır. 

Ülkemizde çarpık ve kimliksiz yapılaşma temel sorunumuz ve bu sorunun çözümünde 

temel kavram mekânsal planlama ve kentsel tasarımdır. Bu yaklaşımda kentsel 

tasarım, kentsel yerleşmelerin bütünündeki politikalar ve kentsel morfoloji ile uyumlu, 

kentsel planlamanın devamlılığı içinde kentsel yaşam kalitesini artırıcı eylem olarak 

tanımlayabiliriz. 

Kentlerin; kentsel estetiği, mekânsal kaliteyi, kültürel değerleri ve çevresel duyarlılığı 

üst seviyeye çıkarmak için kentsel tasarım proje süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi amacı 

ile Bakanlık kurumsal yapılanmasını yeniden oluşturmuştur. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı bünyesinde Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü altında Ağustos 2011 de 

Kentsel Tasarım Şubesi Temmuz 2014’de ise Kentsel Tasarım Daire Başkanlığı 

kurulmuştur. 



	

Kentsel Tasarım Daire Başkanlığı’nın2; Bakanlıkça belirlenen ticaret merkezleri, fuar 

ve sergi alanları, eğlence merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin 

kimlik değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanları ile 

6306 sayılı Kanun kapsamında kalan uygulama alanlarında kentsel tasarım projelerini 

yapmak, yaptırmak, onaya hazırlamak gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Şehirlerimizin; yaşam kalitesi yüksek ve kimlikli şehirler haline getirilmesi için Kentsel 

Tasarım Daire Başkanlığı çalışmalarında temel hedef; doğal, kültürel ve tarihi 

değerlerin korunması ile yaşam kalitesi, estetik ve görsel değeri yüksek, sürdürülebilir, 

kimlikli kentlerin oluşturulmasıdır.  

Bu kapsamda Kentsel Tasarım çalışmalarının genel ilkeleri ise; 

• Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentsel mekanlar oluşturmak, 

• Kentlerin tarihi mimarisine ve kimliğine uyum sağlamak, 

• Yeşil alanları arttırarak daha etkin kullanılmasını sağlamak, 

• Kent siluetine saygı duymak ve uygunluk sağlamak, 

• Yaşayan kamusal meydanlar oluşturmak, 

• Engelli, yaşlı ve çocuklar için engelsiz mekanlar tasarlamak, 

• Mahalle dokusu oluşturmak, 

• Otopark sorunlarını çözmek, 

• Bisiklet yolları oluşturmaktır. 

Tablo: Türkiye’de kentsel tasarımın tarihsel süreçteki değişimi (Özer, özgün, 2018) 

 

                                                   
2
 Daire Başkanlığı; Kentsel Tasarım, Proje Yönetim ve Marka Şehirler Şube Müdürlüklerinde 7 şehir plancısı, 10 

mimar ve 3 peyzaj mimarı olmak üzere 20 teknik elemanda oluşmaktadır.  



	

Kentsel tasarımın ülkemizdeki gelişme süreci incelendiğinde kentsel tasarıma ilişkin 

tartışılan veya netleştirilemiş temel konuları üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi; 

kentsel tasarımın ne olduğununun “tanım olarak” ortaya koyamadık veya ortak bir 

tanımda uzlaşamadık. İkinci önemli konu da, yetki ve yetkinliğin 

kurumsallaşamamasıdır. Başka bir deyişle meslek alanına ve uzmanlıklara saygıyla 

ilgili birtakım sorunlarımız var. Son konu ise pratiğin en önemli noktalarından bir tanesi, 

hukuki altyapının oluşmasında, kentsel tasarımın meşruiyeti ile ilgili sorunlarımız 

bulunmaktadır.  

Dünyada 1950’li yıllarda tartışılan kentsel tasarım konusu, ülkemizde 1980’li yıllarda 

Mimar Sinan Üniversitesi’nin öncülüğünü yaptığı kentsel tasarım sempozyumlarıyla 

akademik gündeme girmiştir. Türkiye'de kentsel tasarımın tarihsel sürecine baktığımız 

zaman, Eskişehir Fuar Alanı isminin kentsel tasarım yarışması olarak ilanı ile 

literatürde “urban design”ın kentsel tasarım olarak anılmaya başladığı tarih 1981 yılıdır. 

1985 ve 2002 yıllarında da kentsel tasarım yarışmaları yönetmelikleri çıkarılmıştır. 

Özellikle 2002, 2014 yıllarında çıkarılan yönetmelik ile 2015 yılında Bakanlık tarafında 

çıkarılan Yönerge, kentsel tasarımın niteliklerini tanımlayan, açıklayıcı bilgileri 

barındıran yasal belgelerdir.  

Tablo incelendiğinde en önemli kısım 2010 yılında yayınlanan KENTGES belgesidir. 

KENTGES, “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı” belgesi; ekonomik 

ve toplumsal, yerleşmelerin mekân ve yaşam kalitesi ile mekânsal planlama 

sisteminden oluşan üç temel eksen üzerinde oluşturulmuştur. Strateji belgesi, 2023 

yılına kadar, merkezi ve yerel düzeyde, yaşam ve mekân kalitesini artırmaya yönelik 

100 somut eylemden oluşan, kentleşme ve imar konularında yol haritasını belirleyen 

bir strateji belgesidir. Bu strateji belgesi 19 hedefi, 42 stratejiyi ve 100 eylemi barındıran 

önemli bir çalışmadır. Bu çalışmanın temelini 2007 yılında düzenlenen ve 1.5 yıl 

boyunca, akademik, serbest, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 300 

katılımcıyla, 10 temel konu üzerinden hedefler, stratejiler ve eylemler Kentleşme 

Şurası ile oluşturulmuştur.   

Bu strateji belgesinin temel amacı, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yerleşme ve 

kentleşme ile yerleşme ve mekânsal planlamanın alan, tema ve boyutlarını kapsayan, 

mekâna ilişkin sektörleri bütünleşik bir yaklaşımla ilişkilendiren, temel ulusal 

politikalarla uyumlu bir belge elde edilmesidir. KENTGES Belgesinin temelini 

oluşturan, 2007 yılında düzenlenen Kentleşme Şurasıdır. Şûra kapsamında kurulan, 



	

10 farklı komisyondan/konudan biri olan “Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel 

Tasarım Komisyonu”, ülkemizin kültürel ve doğal değerlerinin korunarak geliştirilmesi, 

kentsel mekân kalitesinin artırılması ve tasarım odaklı sorunlardan yola çıkarak, yeni 

bir yapılanma önerisi geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Kentleşme Şûrası’nın ana hedefi; nitelikli bir kentsel yaşamın ve mekânın 

sağlanması ve bunun sürdürülebilmesidir. Komisyon, kentsel kalitenin 

yükseltilmesinin, bu kavramın yaşama geçirilmesindeki en önemli amaç olduğunu ve 

yurt planlamasına dayandırılan bölgesel tasarımın ardından kentsel tasarımın da bu 

amaca ulaşmak için etkin bir araç olarak kullanılması gerektiğini kabul etmiştir. 

Şura veya Belgenin temel İlkelerini ise şu şekilde özetleyebiliriz; 

• Kentlerimizde mekân kalitesinin yükseltilmesi. 

• Ülke ve bölge dengeleri içinde kentsel standartlarda tutarlılık, kimlik, anlam 

gereksinimlerinin karşılanması.  

• Kentlilerin barınma ve konut hakkını bir sosyal hak olarak ele alan bir planlama 

anlayışı geliştirilmesi. 

• Kentlerin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak sürdürülmesi. 

• Sağlıklı, kentsel işlev ve olanakların dengeli dağıldığı, kentlilik bilinci olan ve 

sürdürülebilir bir kentsel yaşam. 

• Yeterli düzeyde kültürel ve sosyal donanımın sağlanması. 

• Gelişmeye açıklık, seçenekler ve özgürlüklerin sunulması. 

• Siyaset ve ekonomiyle sınırlı kent olgusuna kültür ve bilgi akımının 

sağlanması. 

• Hoşnutluk, konfor, güvenlik. 

• Kentliler arasındaki iletişimi en üst düzeye çıkaracak düzenlemelerin 

sağlanmasıdır. 

KENTGES Belgesi, 2010 yılında Hükümet tarafından onaylanmış bir belgedir. 

KENTGES belgesinde kentsel tasarım, mekânsal planlama sistemi içerisinde birinci 

hedef olarak konulan ve strateji belgesini oluşturulan iki tane önemli eylem var: 

Kentleşme ve imar konularında uygulamalar Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenmeli. Bu 

stratejinin eylemi ise mekânsal planlama ve kentsel tasarım konularında el kitaplarının 

hazırlanmasıdır. İkinci önemli nokta da, nitelikli kentsel tasarım plan ve projelerinin elde 



	

edilme yöntemlerinin geliştirilmesi. Bu konu 2018-2019 yıllarında Bakanlığımız 

çalışmalarında önem verilebilecek konuların başında olacaktır.  

EKSEN 1. Mekânsal planlama sisteminin yeniden yapılandırılması (KENTGES 2010) 

 

Bir diğer önemli konu da yerleşmelerin mekan ve yaşam kalitesinin artırılması, yani 

hedef olarak kent kimliğini korumak ve geliştirmektir. Kent rehberlerinin hazırlanması, 

kent kimliğine ilişkin araştırmaların yapılması ve kimliğe yönelik özgün tasarım 

rehberlerinin hazırlanmasıdır. Sonuçta; Kentleşme Şurası ve KENTGES Strateji 

Belgesi ile Kentsel Tasarımın meşrulaşmasında çok önemli ve somut adımlar 

atılmıştır. Hatta Belgenin Kentsel Tasarım bağlamında taşıdığı önem ise; mevcut imar 

yönetmeliklerinin yeniden ele alınması için yasal bir yönlendirme yapmış olmasıdır.  

2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 644 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamesiyle kentsel tasarım yeni bir mevzuat ile eylem alanını biraz daha pratiğe 

yayma çalışmaları başlamıştır. 6306 sayılı Kanun, halk dilinde söylenen haliyle Kentsel 

Dönüşüm Kanunu ile kentsel tasarıma ilişkin birtakım yeni içerikler tanımlanmıştır. 

2014 yılında çıkarılan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğiyle de kentsel tasarımın 

mevzuatta içerik ve tanımı netleştirilmiştir. 



	

EKSEN 2. Yerleşmelerin Mekân Ve Yaşam Kalitesinin Artırılması (KENTGES 2010) 

 

65. Hükümetin programını incelediğiniz zaman, “Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre” 

başlıklı 5. bölümünde “kimlik ve yaşanabilirlik” ifadelerinin geçtiği birçok madde var. 

Hükümet programında yer alan ifadeler şöyledir;  

• İnsan dostu şehir,  

• özgün kimliğini koruyan şehirler,  

• kentlerde değişim, yaşam tarzlarının geliştirilmesi,  

• kente ruh kazandırılması,  

• akıllı kentlere yönelik tekniklerin - teknolojilerin geliştirilmesi,  

• çevre dostu,  

• estetik ve katılımcılık gibi birtakım önemli kavramlar yer alıyor.  

Hükümet programı kapsamında Bakanlığın oluşturmuş olduğu stratejik planda da daha 

yaşanabilir mekânlara, sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmelere ve en 

önemlisi de kimlikli şehirlere değinilmektedir.   

Son yıllarda Ülkemizde kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni 

düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ile 



	

belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında bir Şehircilik Şûrası 

düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

Bu çerçevede, Bakanlığımızca “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile düzenlenmiş olan 

Şehircilik Şûrasının temel amacı; Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu, gelişen ve 

değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemektir.  Şura çalışmaları 

ışığında; sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı, yaşanabilir şehirlerin oluşturulması 

sağlanacaktır. Şura sonuçları ile; 

•  Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonuna geçiş için tüm paydaşların katılımı ile 

Türkiye’nin ortak aklı yeniden canlandırılması, 

• Son dönemde gelişen ve dönüşen şehirlerde ortaya çıkan öncelikli konular 

olarak belirlenen “kimlikli şehirler”, “Türkiye’nin yeni kentsel dönüşüm 

yaklaşımı”, “toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum”, “güçlü yerel yönetimler ve 

şehircilik uygulamaları” konularına yönelik tedbirler ve mevzuat önerileri ortaya 

konulması, 

• Çalışmaları devam etmekte olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve 

Eylem Planı (KENTGES) revizyonu, Şura Sonuçları dikkate alınarak 

tamamlanması, 

• Şehirleşme alanında yayımlanan ulusal ve uluslararası belgeler katılımcı bir 

süreçle değerlendirilerek ülkemizde şehirleşme stratejilerine ve 

uygulamalarına aktarılması hedeflenmiştir. 

Şura’da Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım Komisyonundan3; Şehirlerin 

yaşam ve mekân kalitesi yüksek, kimlikli ve yaşanabilir kılınması amacıyla insan 

odaklı, güvenli, yöresel mimari ve geleneksel değerlere uygun yaşam alanlarının 

oluşturulması yönünde kentsel tasarımı da içeren imar planlama sürecinin etkin hale 

getirilmesine yönelik tavsiye kararlarının üretilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda İmar 

                                                   
3 Komisyonun ait çalışma konuları Kimlikli Şehirler ve Planlama ve Kentsel Tasarım İlişkisi olarak belirlenmiş ve 
anahtar konuları da şu şekildedir.  
Kimlikli Şehirler; Şehirlerimizin kentsel kimlik sorunsalı; Kadim medeniyetlerin izlerinin, milli ve manevi 
değerlerimizin, geleneksel kültürümüzün planlama aşamasından başlayarak şehirlerimizin tasarımına katılması; 
Özgün, kimlikli yerleşmeler ve yapılaşmaya dair uygulamalara ilişkin temel tasarım ilkeleri; Kentlerin tasarımında 
farklı nüfus kesimlerinin ve toplumsal grupların gereksinimlerinin ortaya konulması. 
Planlama ve Kentsel Tasarım İlişkisi;  
- Mevcut kent düzeyindeki planlama sistemi içerisinde kentsel tasarım çalışmalarının etkinliğinin artırılması,  
- Kent düzeyindeki planlama kapsamında plan uygulama araçları, aktörleri ve kurumsallaşmaya ilişkin yeni 
yaklaşımların ortaya konulması, 
- Sürdürülebilir kent planlaması ve kentsel tasarımın sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik boyutları ile ele alınması, 
- Kentsel ve kırsal yerleşmelerde mimari ve tarihi özellikler ile kentsel morfolojinin kentsel tasarım ile etkinliğinin 
artırılması. 



	

planlama yaklaşımı ile doğal, yapay ve toplumsal çevre değerleri göz ardı edilen 

uygulamalar yerine; 

•  tarihi ve geleneksel yapı geleneğine saygılı, 

• kentsel mekânlarda güvenlik, rahatlık, estetik ve sosyal bütünleşmeyi 

sağlayan, 

• şehirlerin kimliğini, yaşam kalitesini ve sürdürülebilir gelişimini temin eden 

kentsel tasarım yaklaşımının tercih edilmesi ve bu süreçlerin tanımlanması 

beklenmiştir. (Şura, 2017)  

Genelde kentsel tasarım kavramının mevzuatta yerinin olmadığı belirtiliyor. Ancak 

yaptığımız araştırmalarda birçok mevzuatta kentsel tasarım kavramı isim veya metin 

olarak geçmektedir. Kamu İhale Kanununa4 bağlı Yarışmalar Yönetmeliğinde kentsel 

tasarıma ilişkin tanımlar bulunmaktadır. Yönetmelik, kentsel tasarım kavramının 

niteliğini çok net olarak açıklıyor. Bunun ötesinde, kentsel tasarımın ne olduğunu 

tanımlayan önemli bir madde de var; yani kentsel tasarım proje yarışmalarının ne 

olduğunu, fikir yarışmalarının ne olduğunu ve kentsel tasarım projelerinin nasıl 

hazırlanması gerektiğini temelde anlatan en önemli ve ilk mevzuattan bir tanesidir.  

Diğer kanunlara baktığımız zaman, 2863 sayılı Kanunda (Md4/s), Kültür ve Tabiat 

Varlıklarının olduğu yerde, sokak sağlıklaştırmaları ile bağlantılı olarak kentsel tasarım 

kavramı geçmektedir. Bazı kanunlarda5 ise kentsel tasarım sadece kavram olarak 

geçmekte; içerik olarak, nasıl yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.  

                                                   
4 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu Md23: (Tasarım yarışmaları) İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj 
mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge plânlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plân 
veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti 
sağlayacak şekilde ilân yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz 
yarışma yaptırabilir. 
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği 2002; Md3/e: Kentsel tasarım proje yarışmaları: Stratejik planlarla uygulama 
önceliği belirlenmiş kamusal alanlarda, kent kimliğini belirleyici, kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile 
kullanımları açısından önem taşıyan kesimleri için özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve 
projeler ile üst ölçekte kimlik- imaj çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını 
amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçeklerde ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını 
içeren yarışmalardır. Ayrıca bu yarışmalar, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet analizi konularında da 
stratejiler geliştirmelidir. 

5 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Md.7);  
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik (Md.24), 
Altyapılı Arsa Üretimi Ve Bu Arsalarin Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Yönetmelik (Md.8/f, 16, 19);  
5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu (Md.6) Kuzey Ankara Girişi Kentsel 
Dönüşüm Projesi Yönetmeliği (Md.4/f, 2371, 27/1);  
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (Md.13/15), Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre 
Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait 
Yönetmelik.  (Md.10,24/d), Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik (Md. 9, 10, 
11); 



	

644 KHK6 ile kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi ilk 

defa bir kuruma verildi. 6306 sayılı Kanunda7 da kentsel tasarım projesinin nasıl elde 

edilmesi gerektiği ortaya konuluyor. Bu kanuna göre kentsel tasarım projelerinin imar 

planlarıyla birlikte hazırlanması isteniyordu. Üçüncü boyutta, daha farklı yaşam 

kalitesini ortaya koyabilecek bir belgeyi, imar planıyla birlikte, bu planı onaylayacak 

mercilere sunulması çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı, nitelikli fiziksel çevrelerin 

oluşturulabilmesi açısından önemlidir. Mevzuatta, kentsel tasarım projesinin nasıl 

hazırlanması gerektiğine ilişkin birtakım kararlar var. Mesela burada afet olduğu için, 

afet riskinin azaltılması, korunması, geliştirilmesi, enerji verimliliği ve iklim duyarlılığı 

gibi birtakım konulara referanslar vermektedir.  

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde ise kentsel tasarım projelerinin 

hazırlanmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmiştir. Bunlar; 

• Kentsel tasarım projesinin imar planı ile bir bütün olduğu, 

• Kentsel tasarım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla master plan 

hazırlanabileceği, 

• Kentsel tasarım projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi kentsel tasarım 

değerlendirme komisyonu kurulabileceği, 

• Uygulama imar planı onaylanmadan kentsel tasarım projelerinin 

uygulanamayacağı, 

• Kentsel tasarım projeleri, ölçeğin niteliğine göre farklı ayrıntıları içereceği, 

                                                   
6358 sayılı Expo Antalya Kanunu Expo 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-Satım ve Yapım İşleri İhale 
Yönetmeliği (Md. 19/1); 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Md. 20/5); 
6
 644 sayılı  KHK 2011, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname; Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün görevlerini belirten 7. Maddenin (e) bendinde: “Depreme 
karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu 
alanlarında her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve 
onaylamak.”  
7	6306 sayılı Kanun 2012 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun; Uygulama işlemleri 
başlıklı 6. Maddesinin (6) nolu bendinde “Bakanlık, riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda 
faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama 
işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile 
tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya 
yetkilidir.”  

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği (2012) “Planlama” başlıklı Altıncı Bölümün “Planlama süreci” başlıklı 
18 maddesinin (4) bendinde;  “(Değişik:RG-2/7/2013-28695) Plan teklifleri; İdarece veya ilgililerince, riskli alanlarda 
ve rezerv yapı alanlarındakentsel tasarım projesi ile birlikte, riskli yapı veya yapıların bulunduğu parsellerde ise, 
Bakanlıkça talep edilmesi halinde kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanır ve planlama alanı ile yakın 
çevresinin meri planları, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte 
Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen plan teklifleri, aynen veya değiştirilerek onaylanır.” 



	

• Mekânın imge, anlam ve kimlik kazanmasına yönelik Kentsel tasarım rehberi 

hazırlanacağı, 

• Kentsel tasarım projesine ilişkin Bakanlıkça usul ve esas belirleneceğidir.8 

İmar Kanunun ilgili yönetmeliği olan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 4. 

Maddesinde kentsel tasarım projesinin tanımı9 ile rehberlerin yaklaşımı açıklanırken, 

30. Maddesinde10 ise içerik ve ilkeleriyle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Yönetmeliğin 

                                                   
8 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014; “Tanımlar” başlıklı 4. Madde de:“g) Kentsel tasarım projesi: Doğal, 
tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve 
yapılanma düzeni veya açık alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım 
ilişkilerini kuran; yapı, sokak, doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı 
unsurlarını bütüncül bir yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden; 
tasarım ilke ve araçlarını içeren uygun ölçekteki projeyi,” 
10.Bölümün “Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esaslar” kentsel tasarım projelerinin hazırlanması; 
MADDE 30 – (1) Kentsel tasarım projesi yapılacak alanın sınırları imar planında gösterilebilir. Ancak kentsel tasarım 
projelerinin imar planından önce yapılmış olması halinde, bu projelerdeki gerekli ayrıntılar imar planı kararlarında 
yer alır. 
(2) Kentsel tasarım projelerinin bulunduğu yerleşme veya bölgenin gelişme ve yapılaşma hedefleri bütününde ele 
alınması ve projelerin yönlendirilmesi amacıyla büyük alan gerektiren bölgelerde proje kapsamında 

gerektiğinde master plan hazırlanabilir. 

(3) Kentsel tasarım projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı gerektiğinde kentsel tasarım değerlendirme 
komisyonu kurulabilir. 
(4) Uygulama imar planı onaylanmadan kentsel tasarım projeleri uygulanamaz. 
(5) Kentsel tasarım projelerinde, alanın özelliğine göre doluluk-boşluk oranı, yapılar arası ilişkiler, taşıt ve yaya 
hareketleri gibi mimari ve mekân tasarımına ilişkin ayrıntılar ile doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, ulaşım ve teknik 
altyapıya ilişkin veriler dikkate alınır. 
(6) Kentsel tasarım projeleri, ölçeğin niteliğine göre farklı ayrıntıları içerecek şekilde hazırlanır. 
a) Kentsel tasarım projeleri genel olarak; koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren, ulaşım, 
tasarım, fonksiyon ilkelerini ortaya koyan, çeşitli şemalar ve tasarım ilke ve detayları ile desteklenen bir biçimde 
hazırlanır. Projede; alanın ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda, açık mekânların kapalı mekânlarla birlikte 
düzenlenmesi, toplu taşıma, taşıt, yaya, bisiklet, otoparklar, servis gibi genel ulaşım-dolaşım 
sorunlarının çözümü, çevre düzenlemesi ve altyapıya ilişkin koşullar, çevre yapılarla ilişkilerin kurulması ve her türlü 
düzenlemenin temel ilkeleri belirlenir. 
b) Kentsel tasarım projeleri ayrıntılı olarak; ada içi veya dışı, proje alanındaki ulaşım-dolaşım ilişkileri ve açık-
kapalı alanlara ilişkin tasarımlar, arazi ve yapı düzenlemelerine ilişkin kotlandırmalar, yönlenme, bahçe mesafeleri, 

kütleler arası mesafe gibi kütle düzenlemeleri, işlevlerin yatay ve düşey dağılımları, bitkilendirmenin genel 

karakteri, su ögesi kullanımı, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi, kütle, gabari, şematik 

plan çizimleri gibi yapılara ait mimari konsept projeleri ile anlatım için uygun olabilecek ölçekte yeterli sayıda 

görünüş, kesit, silüet, 3 boyutlu olarak arazi üzerinde modellenmesini içerir. Ayrıca detay listesi, aydınlatma 

elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları ve benzeri kent mobilyalarına ait ayrıntılar ve kesin proje 
raporu da bu çalışma kapsamında ele alınır. 
(7) Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekânın imge, anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin 
yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve 
mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde 
kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlanır. 
(8) Yaya bölgeleri ve meydanların planla ve tasarım ile geliştirilmesi esastır. 
(9) Sokak ve binaların tasarımında erişilebilirlikle beraber mekânların aydınlatılması, sokakların birbiriyle ilişkisi, 
sokak ve meydanlara güvenli erişim ortamının sağlanması da esas alınır. 
(10) Kentsel tasarım projesine ilişkin Bakanlıkça usul ve esas belirlenir. 

9	
 Mekânsal Planlara Yapım Yönetmeliği 4. Madde / (g) Kentsel Tasarım Projesi: Doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve 

ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım amacına göre kütle ve yapılanma düzeni veya açık 
alan düzenlemelerini içeren; taşıt ulaşımı, otopark ve servis ilişkileri ve yaya dolaşım ilişkilerini kuran; yapı, sokak, 
doku, açık ve yeşil alanların ilişkisini ve kentsel mobilya detaylarını gösteren; altyapı unsurlarını bütüncül bir 
yaklaşımla disiplinler arası olarak ele alan; imge, anlam ve kimlik özelliklerini ifade eden; tasarım ilke ve araçlarını 
içeren uygun ölçekteki proje olarak tanımlanmaktadır. 

10
 Mekânsal Planlara Yapım Yönetmeliği 30. Madde / (7) Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekânın imge, 

anlam ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük 



	

en önemli noktalarından birisi de Estetik Komisyonların ismini Kentsel Tasarım 

Değerlendirme Komisyonu adı altında değiştirerek tasarımın salt estetik değerleri 

içermediğine vurgu yaptığını düşünüyoruz. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkisindeki Alanlarda Kentsel Tasarım Projesi 

Hazırlanmasına Dair Yönergesi; İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 

Afet Riski Altındaki Alanlar Kanunu ile Uygulama Yönetmeliği olmak üzere 644 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dahilinde “kentsel tasarım süreçlerine yönelik 

iş ve işlemlerin yeterli, sistematik ve önceden belirlenmiş standartlara/mevzuata dayalı 

bir süreçte ve objektif ve nesnel değerlendirme kriterleri esas alınarak yürütülmesi 

amacıyla tanım, usul ve esasları belirleyici ikincil mevzuat” olarak çıkarılmıştır.  

Kentsel tasarım sürecinin bir yönetmelik tarzında ele alınması yerine belediyelere yol 

gösteren bir kılavuz olduğunun unutulmamasıdır. Kentsel tasarım rehberi ile ilgili altının 

çizilmesi gereken konu, her belediyenin kentsel tasarım rehberi hazırlarken nelere 

dikkat etmesi gerektiğinin belirlenmesidir.  

Bu amaçla “Kentlerin Kimliğinin Geliştirilmesine Yönelik Kentsel Tasarım Rehberlerinin 

Hazırlanması Projesi” kapsamında Kentsel tasarım rehberleri sürdürülebilir, güvenli, 

sağlıklı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla düzenlenen 

belgeler olup, yürütülen projede; dünya örnekleri de gözetilerek ülkemizde kentsel 

tasarım rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair önerilerin geliştirilmesi, 

rehberlere ilişkin içerik, konu ve kapsamın belirlenerek eğitim, tanıtım ve bilgilendirme 

çerçevesinin oluşturulması ile kentsel tasarım rehberlerinin uygulanmasının 

yaygınlaştırılması, verimliliğinin artırılması ve etkinliğinin geliştirilmesi için gerekli 

altyapının sağlanarak, ilgili idarelere “tasarım rehberi hazırlama yöntemi”nin11 

öğretilmesi amaçlanmıştır. 

                                                   
oluşturacak şekilde düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik 
kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlanır. 
11 Kentsel Tasarım Rehberlerinin aşamaları; 
§ Araştırma ve tanımlama aşaması: Dünya örneklerinin incelenmesi sonrasında ülkemiz için “Kentsel Tasarım 

Rehberi”  tanımının ne olması gerektiği tartışılacaktır. Bu tartışmada Kentsel Tasarım Rehberinin; 
- Belirli temalar üzerinden kılavuzluk eden, 
- Temel tasarım ilkelerini ortaya koyan, 
- Belirgin tasarım hatalarına işaret eden ve kaçınma yollarını anlatan, 
- Paydaşlar arasında müzakere için referans oluşturan, 
- Uygulayıcı idarenin tasarım yaklaşımı ile ilgili ana hatları sunan, 
- Kentsel tasarım uygulamalarının kalitesini yükseltmeye yardımcı olan, 
nitelikleri de gözetilerek, tanımlamanın bu çerçevede alternatifler içermesi beklenmektedir. 
§ İçerik aşaması: Bir kentsel tasarım rehberinin temel içeriğinin; vizyon ve amaç belirleme, fikir geliştirme, 

araştırma, tasarım, projelendirme, alternatif geliştirme ve uygulama hususları olduğu gözetilerek yapılacak 
tartışmada; 



	

Kentsel tasarım rehberlerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması, verimliliğinin 

artırılması ve etkinliğinin geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla 

anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında yerel yönetimlerin kentsel tasarım 

rehberlerine yönelik çalışmalarının envanterini çıkararak anket sonuçlarına göre 

politika oluşturmak hedeflenmektedir.12  

   

(http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/Kentsel%20Tasarim/Kentsel%20Tasarim
%20Rehberleri/KENTSEL%20TASARIM%20REHBERLERI_Cilt1.pdf / _Cilt2.pdf / _Cilt3.pdf) 

Rehberlerin uygulanmasının yaygınlaştırılması, verimliliğinin artırılması ve etkinliğinin 

geliştirilmesi için gerekli altyapının sağlanarak, ilgili idarelere “tasarım rehberi 

hazırlama yöntemi” konusunda destek sağlanması amaçlanmaktadır. 

13 Şubat 2018 tarihinde; «Bakanlığımızca yapılan «Kentsel Tasarım Semineri» 

programında; kılavuz haline getirilen çalışma Belediyelerimize (1397), Kamu kurum ve 

kuruluşlarına (110), üniversitelerin şehir ve bölge planlama bölümleri, peyzaj mimarlığı 

ve mimarlık bölümleri bulunan fakülte veya fakültelerine (106) olmak üzere 1615 

kuruma dağıtımı yapılmıştır.  

                                                   
- Rehberler hangi aşamada (ne zaman) gerekli olacağı? 
- Rehberlerin uygulama alanının ölçeği ve kapsamı ne olacağı ya da farklı ölçeklerde ne tür rehberler 
hazırlanabileceği? Bu doğrultuda rehberin içeriği ölçek ve çalışma alanına göre hangi detayları içereceği? 
- Rehberler için tür ve ölçeğine göre farklılaşacak şekilde hangi bilgiler derlenecek ve hangi analizler yapılacak? 
- Rehberlerin içereceği standartlar, gösterimler, tasarım dili neler olacaktır? 
- Rehberlerin hazırlanmasında planlar (üst ve alt ölçek planlar; stratejik planlar) ile ilişkiler ve bağlantılar nasıl 
sağlanacaktır?  
- Bu doğrultuda planların, kentsel tasarım projelerini veya rehberlerini etkileyecek veya yönlendirecek konuları neler 
olabileceği? 
- Rehberler uygulama sürecine ilişkin neleri içermeli? 
- Süreç yönetimi nasıl yapılacağı? 
§ Mevzuat aşaması: Bu doğrultuda; çalışma kapsamında oluşturulan modelin ülkemizde uygulanabilmesi ve 

yaygınlaştırılabilmesi amacıyla mer’i mevzuatlarda yapılması gereken düzenleme önerilerinin geliştirilmesi, 
ruhsat-uygulama süreçleri içerisinde kentsel tasarım projelerinin nasıl yer alabileceğinin değerlendirilmesi ile bu 
hususlara yönelik taslak metinlerin hazırlanması gerekir. Bu kapsamda mevzuat öngörüleri ile birlikte; 

- Kentsel tasarım rehberlerinin yönetimi, 
- Rehberleri hazırlayacak tasarım ekibinin mesleki formasyonu ve yetkinliği, 
- Rehberin uygulaması ve denetimi 
gibi konularda da inceleme-değerlendirme yapılmıştır. 
12

 1397 belediye gönderilen anket çalışmasını 880 belediye cevaplandırmıştır. Belediyelerin anket geri dönüşü 
%62,99 oranındadır. (Büyükşehir Belediyesi 26/31, %83,87; İl Belediyesi 31/51, %60,78; İlçe Belediyesi 646/919, 
%70,29; Belde Belediyesi 177/395, %44,81) 



	

   

(http://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/kt-rehber--hazirlama-el-k-tabi-kasim-2017-
20180322122217.pdf) 

Sonuç olarak; 

Sonuçta; Kentleşme - Şehircilik Şuraları ve KENTGES Strateji Belgesinde Kentsel 

Tasarımın meşrulaşması anlamında çok önemli ve somut adımlar atılmıştır. Belgenin 

Kentsel Tasarım bağlamında taşıdığı önem ise; mevcut imar yönetmeliklerinin yeniden 

ele alınması için yasal bir yönlendirme yapmış olmasıdır. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile son otuz yıllık kentsel tasarım proje sürecinde 

Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde yararlanılacak 

esaslar, nitelik ve standart belirleyen hükümler ile önemli bir boşluk doldurulmuş 

olacaktır. Hatta kavrama ilişkin bazı mesleki paylaşım tartışmalarını da çözecek 

içerikler yer almaktadır. 

  



	

Yerel Yönetimlerde Katılımın Kurumsallaşması  

Bahar Yalçın 
Mimar, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı 

Kentsel tasarım projelerinin uygulama aşamalarında, o kentte yapılacak olan 

müdahalelerden etkilenenlerin tavırlarının projelerin hayat bulup bulamama 

noktasında ne kadar etkili olabileceğini biliyoruz. Bugün kamusal alanların ticari 

alanlara dönüştürülmesine yol açan ya da doğal kaynakları ortadan kaldıran pek çok 

projenin yaşayanların itirazlarına rağmen hayata geçirilmesi konusunda ısrar devam 

ederken, kente değer katabileceği düşünülen pek çok proje daha hayata geçmeden 

kimi yerde araç sahiplerinin kimi yerde esnaf lobilerinin etkisi ile başlamadan 

durdurulabiliyor.  

Bu noktada hem plan yapım süreçlerindeki yetki karmaşası hem de devletin her 

kademesinde “kamu yararının” ne olduğu konusunda ortak bir anlayışın olmaması, 

vatandaşın kente yönelik yapılan her uygulamaya müdahil olabileceği kanalların 

açılması ve güçlendirilmesinin önemini ortaya koyuyor.  

Peki nedir bu kanallar? Yapılan anketler mi ya da son aşamasına gelmiş bir projenin 

uygulanmadan hemen önce vatandaşla paylaşılması mı? Uzmanların 

moderasyonunda önceden bilinen sorunların bir de vatandaşlar tarafından tespitinin 

sağlanması mı? Bugün ne yazık ki katılım uygulamaları denildiği zaman akla gelenler 

bunlar. Ancak elbette ki katılımı bu tanımların dışına çıkarmak ve politika üretim 

sürecinin doğal bir unsuru haline getirmek, en azından bu anlamda çalışmalar 

yürütmek mümkün.  

Ben sizlere Kadıköy Belediyesi olarak, 2014 yılında, Aykurt Nuhoğlu’nun Kadıköy 

Belediye Başkanı seçilmesinden sonra yürüttüğümüz çalışmalardan bahsedeceğim. 

Öncelikle bahsedilen uygulamalar, “katılımcılık” yapalım düşüncesi ile projelendirilmiş 

uygulamalar değil ancak gerçekleşmeleri ve sürekliliklerinin sağlanması ancak katılım 

ile mümkün olan uygulamalar. Dört başlıkta bahsedeceğim uygulamaların ilki daha 

yaygın olarak gördüğümüz fikir alışverişi ve işbirliklerinin yöntem ve sonuçlarını 

aktaracak. İkinci başlıkta ise farklı kamusal alanlar oluşturarak farklı yaş ve meslek 

kitleleri ile sürekli iletişim kurulacak alanların tasarımını, üçüncü başlıkta kişisel gelen 

taleplerin örgütlenmesi yolu ile geniş kitlelerin taleplerinin karşılanmasını anlatacağım. 



	

Son başlıkta ise, bir bölgede yaşanan problemlerin tarafların bir araya getirilmesi ile 

nasıl çözümler üretmenin mümkün olabileceği örneklenecek. 

Kamu politikalarını birlikte oluşturma  

Belediyelerin, yeni yönetimleri seçildikten sonra ilk altı ay içerisinde beş yıl boyunca 

hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri ve programları bir stratejik plan haline getirip 

meclislerinde onaylamaları yasal olarak zorunlu. Kadıköy Belediyesinin ilk olarak 

düzenlediği ve halka duyurduğu program bu planın hazırlanması için yapılan arama 

konferanslarına davet oldu. Bu toplantıların geniş katılımlı olanlarının ilki 30 yaş altı 

gençlerle yapıldı. Geniş katılımlı toplantıların yanında “kentin tasarımı”, “kültür ve 

sanat”, “spor” alanlarında odak grup toplantıları yapıldı.  

Bu toplantılara Kadıköylüler, akademisyenler, meclis üyeleri, belediyenin ilgili 

bürokratları davet edildi. Yapılan tüm toplantılar sonucunda Kadıköy’ün beş yıllık yol 

haritası çıkarıldı ve taraflarla paylaşıldı. Toplantılarda konuşulan projeler hem plana 

hem de daha sonrasında uygulamalara yansıtıldı. Bu genel çalıştaylarda 

derinlemesine görüşülmeyen konular ile ilgili olarak daha sonrasında yeni toplantılar 

düzenlendi. Kadın ve LGBTİ STK’ları ve kadınların bireysel katılımları ile “Yerel Eşitlik 

Eylem Planı” oluşturulmak adına forum ve bir dizi toplantılar gerçekleştirildi. Risk 

Altındaki Çocuklar Çalıştayı, “65 Yaş +” forumu, “bisiklet yolları” ve “çocuk tiyatrosu” 

çalıştayı gibi spesifik alanlarda ilgilileri bir araya getirecek ve uygulama önerilerini 

oluşturacak toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların çıktıları katılımcılar ile paylaşıldı 

ve kimi konularda takibi sağlayacak kurullar oluşturulabilirken kimi konularda bu başarı 

elde edilemedi ya da sürekliliği sağlanamadı. Örneğin Yerel Eşitlik Eylem Planı ile 

hedeflenen ürün satışını ve sosyal dayanışmayı sağlayan “Potlaç Kadın Dayanışma 

Ağı” kurulup kooperatifleşme çalışmalarını yürütürken ya da belediye bünyesinde 

çalıştayın da katılımcıları ile “bisiklet birimi” kurulurken, risk altındaki çocuklar 

konusunda diğer kamu kurumlarının da kendi içersinde sağlıklı veri paylaşımını 

sağlayamamasından kaynaklı olarak süreklilik sağlanamadı. Bu strateji belirleme 

toplantılarının yanı sıra düzenli olan muhtarlarla toplantılar, mahalle toplantıları, Kent 

Konseyi ve meclis komisyonlarının toplantıları gerçekleşti. Son dönemde bu 

toplantıların notlarının kamuoyu ile paylaşılmamasının bir eksik olduğunu fark ederek 

paylaşmaya başladık.  



	

Toplantılarda ortaya çıkan önerilerin bir kısmı ilgili STK’lar, üniversiteler ya da meslek 

odaları ile birlikte gerçekleşti. Kadınlara yönelik iş geliştirme ve belediye personeline 

toplumsal cinsiyet eğitimleri Kadın STK’ları aracılığı ile gerçekleşti, TMMOB’ye bağlı 

Mimarlar Odası Kadıköy Şubesi ile her yaz farklı üniversitelin mimarlık öğrencilerinin 

Kadıköy’de belediye ile ortak atölyelere katılımı ve konaklatılması sağlandı.  

Üniversiteler ile bir taraftan ortak kentsel tasarım projeleri gerçekleşirken bir taraftan 

öğrenci projeleri desteklenerek satın alındı. Benzer pek çok iş birliği protokol olarak 

meclise sunuldu ve uygulandı. Bu protokoller ile farklı nitelikteki STK’ların belediye ile 

yasal bir zeminde çalışma yöntemleri oluşturuldu.  

Tüm bu çalışmaların temelinde belediye bürokrasisi ya da yönetim kadrosu dışında 

kalan tarafların belediye ile olan ilişkisinin “talep etme” zemininden çıkartılıp birlikte 

üretme zeminine çekilmesi amaçlandı.  

Yeni kamusal alanlar oluşturma  

Belirli bir konu etrafında çağrı ya da ilgi üzerine bir araya gelmenin önemi yadsınamaz 

ancak burada katılımcılar birbirini tekrar etmeye başlayabilir ya da herkes haber alma 

ve zaman kaynağı konusunda eşit avantajlara sahip olmayabilir. Bu durum da daha 

fazla zamanı olan ya da daha fazla ilişkisi olan kişilerin ya da kurumların belediyelerin 

politika üretme sürecinde sürekli olarak etkin olmasına neden olabilir. Bu durumu 

aşmanın yolu, belediyenin sürekli olarak iletişimde bulunabileceği insan kaynağını 

geliştirmek; insan kaynağını geliştirmek için ise farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan 

ve ortak üretim yapmalarına fırsat verecek kamusal alanlar oluşturmak gerekiyor.  

Akademisyenler ve özellikle yüksek lisans-doktora düzeyinde kent çalışan öğrenciler 

ile belediye çalışanlarının, siyasilerin bir araya gelerek kente dair düşünce üretmesi 

amacıyla kurulan Kadıköy Akademi, kendi dönemimiz içerisinde açtığımız ilk mekan. 

Bu mekanda bir taraftan dünyanın farklı yerlerinde bulunan kentlerin uygulamalarını 

aktaran bültenler hazırlanırken bir taraftan belediye çalışmalarını besleyecek 

akademik seminerler yürütülüyor. İstanbul ve Kadıköy ağırlıklı kaynakların bulunduğu 

kent kütüphanesi ve çalışma alanlarından araştırmacılar faydalanabiliyor. Teori ve 

pratiğin beraber tartışılmasını ve bugün için çalışmaları kısıtlanan akademisyenler için 

üniversiteler dışında bir alan açması açısından Kadıköy Akademi’nin gelecekte daha 

önemli bir ortak üretim alanı olacağını düşünüyoruz. 



	

Kadıköy Akademi’nin belediyenin mevcut hizmet merkezlerinin ihtiyaçlara göre 

yeniden işlevlendirilmesi çalışmalarında ortaya çıkan bir proje olarak “İDEA” doğdu. 

Daha fazla özel sektörde rastladığımız genç profesyonellerin ya da bağımsız 

çalışanların kullandığı paylaşımlı çalışma alanı kamusal bir projeye dönüştürüldü. 

Öncesinde restoran olarak kullanılan ve moda burnunda bulunan bina ve bahçesi 

tasarımı değiştirildi. Bir katı, ücretli üyelik ile (aylık 300TL) kullanılan ve üyelerinin 

masa, toplantı odaları, kilitli dolaplardan faydalandığı bir ortak çalışma alanı haline 

getirildi. Özel sektörden farklı olarak bizim beklentimiz normalde belediye olarak 

doğrudan temasımızın çok kısıtlı olduğu serbest çalışanlarla bir araya gelmek ve bu 

bir araya gelme sonucunda da dolaylı olarak ortak çalışmalar yapmak. Bir taraftan 

amaç farklı sektörlerin bu alana üye olmasını sağlayarak birbirlerinden beslenmelerini 

sağlamak iken bir taraftan da kamusal ihtiyaçları bu sektörlerle tartışarak onların 

çalışma önerilerini de değerlendirmek oldu. Bir yıl içerisinde bu alanı kullanan üyelerin 

desteği ile çeviriler, kamuya açık eğitimler, çocuklara yönelik atölyeler, sanatsal 

çalışmalar vb. pek çok faaliyet ortaya çıktı.  

Binanın bir diğer katı ücretsiz ve ancak gün içerisinde gelenlerin yer buldukları takdirde 

kullandıkları bir çalışma alanı oldu. Bu alan gerektiğinde etkinlikler için paneller ile 

bölündü. Eskiden restoranın bodrum katta bulunan mutfağı da Yeditepe Üniversitesi 

Gastronomi bölümü ile yapılan protokol çerçevesinde aşçılık okuluna dönüştürülecek.  

Bu alanların dışında belediye kolaylaştırıcılığı ile kurulan potlaç kadın dayanışma 

ağının bugün için yaklaşık 1000 üyesinin kullandığı bir atölye var. Bu atölye kadınların 

serbest olarak gelip kadın kütüphanesinden faydalanabildiği, el ürününü birlikte 

ürettiği, eğitimler planladığı bir alan. Ağırlıklı olarak kadınların ve orta yaş üzeri 

Kadıköylülerin sosyalleştikleri ve kendi yönetimlerini oluşturdukları 17 gönüllü evi ve 

belediyenin programlarını yürüttüğü iki tane sosyal yaşam evi de 65 yaş üstü nüfusu 

ağırlıklı olan Kadıköy’ün bu yaş grubunun birbiri ve belediye ile olan ilişkilerini 

güçlendiriyor. 

Bu mekanların ortak özelliği, kullananların zamanla kendi içinde bir “topluluk” 

oluşturması, bir programın katılımcısı olarak gelip giden değil bizzat o kamusal alanın 

bir öğesi olma ve o mekanın kullanımı konusunda söz sahibi olması. Böylelikle 

belediye sadece bir sorunu tartışmak için insanlarla bir araya gelen bir kurum değil, 

farklı toplulukların sürekli iletişimine açık bir kurum haline gelebiliyor. Tabi eğer 

kurumlar bu iletişimi kuracak kanalları yani o insan kaynağını ve organizasyon 



	

şemasını oluştururlarsa bu mümkün. Aksi halde sadece kurum olarak mekanın 

sağlanması noktasında kalınacaktır. 

Taleplerin örgütlenmesi  

Yapılan toplantılar ya da ortak kullanılan alanlar vasıtasıyla gelen önerilerin veya 

taleplerin nasıl karşılanacağı meselesi de iletişimin bir diğer tarafını, kurum göstereceği 

refklesleri kapsıyor. Her talep ortak bir fayda içerir mi, talebini ulaştırabileninki 

karşılanırsa aynı durumda olan kişilerin durumu ne olacak soruları cevabı belli sorular 

olarak görünse de pratikte rastlanılan durumlarda cevaplamak o kadar kolay 

olmayabiliyor. Bu sebeple biz, bireye özgü yöntemler yerine koşullara özgü, somut, 

herkese ilan edilen ve ortak kabul edilen kurallarla yürütülen sistemlerin kurulmasının 

gerekliliğine inanıyoruz. Oldukça zahmetli ancak her bir katılımcı açısından çok öğretici 

demokrasi deneyimleri ancak bu konuda samimi bir ısrar göstermekle mümkün.  

Bu konuda aktaracağım ilk örnek Kadıköy Tiyatrolar Platformu; Kadıköy’de bulunan 

özel tiyatroların üyesi olduğu bu platform, stratejik planın hazırlanması sürecinde 

yapılan odak grup toplantıları sonrasında belediyenin kolaylaştırıcılığı ile kuruldu. Bu 

platform tiyatroların belediye ile olan ilişkisini sahne isteyen ya da oyunların alınması 

üzerine iletişim kurulması zemininden ortak proje üreten, sahneleri paylaşımlı ve ortak 

belirlenen kurallarla kullanıma açan bir zemine taşıdı. 2014’te yaklaşık 40 civarı olan 

özel tiyatro sayısı bugün 60’ı geçti. Bu da bize uygulanan yöntemlerin burada alanı 

genişlettiğini gösteriyor. 

İkinci örnek ise öncesinde atölyesinden bahsettiğim Potlaç Kadın Dayanışma Ağı; 

uerel eşitlik eylem planı çalıştayında ve gönüllü evlerinde bulunan kadınların ve kent 

konseyi kadın meclisinin talepleri doğrultusunda oluşturuldu. El ürünlerinin satışını 

sağlamak amacıyla 2016’nın Mayıs ayında ürünlerini satmak isteyen kadınlara genel 

duyuru yapıldı. Yaklaşık 120 kadının katıldığı ilk toplantıda kadınların modada haftada 

üç gün (Cuma-cumartesi-Pazar) stant başına günlük 10TL ödeyerek rotasyonlu olarak 

bulunması kararlaştırıldı. Ağa üye olma şartı kadın olmak, Kadıköy’de ikamet ve el 

ürünü üretmek olarak belirlendi. Her hafta iki kadın ya da LGBTİ alanında çalışan 

STK’sının stant açması böylelikle kadınlarla, STK’ların tanışması amaçlandı. Bu ağ 

temelinde ekonomik kazanç elde etmeyi amaçlasa da rekabet yerine dayanışmayı 

büyütecek eğitim ve etkinliklerle desteklendi. İlk yaz döneminin ardından 25 Kasım’da 



	

CKM’de bir dükkan açıldı. Geçtiğimiz sene ise kadınların daha fazla bir arada 

bulunması ve birlikte üretmesi için potlaç atölye faaliyete geçti. Bu üç sene içerisinde 

ağa kayıtlı kadın sayısı 1000’e yaklaşırken daha fazla inisiyatif almak isteyen kadınlar 

odak görüşmelerle ön plana çıkarıldı ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDEV) 

ile yapılan protokoller ile kooperatifleşme, girişimlik, ürün geliştirme, finansal okur 

yazarlık vb. eğitimlerle desteklendi. Bugün hem moda stantlarının hem de dükkanın 

işletilmesi kooperatif girişimindeki kadınlar tarafından yürütülüyor. Yeni atılacak 

adımlar ortak toplantılarda kararlaştırılıp tartışmaya açılıyor. 

Bu iki örneğin en temel özelliği belediyenin adil faydalanma, dayanışma, örgütlenme 

gibi temel prensiplerini ortaya koyarak bu prensiplerin dışında uygulamalara izin 

vermeme ve kişilere bağlı çözüm geliştirmeme konusunda dirayetli olması ve buna 

zorlamasıdır. Sonuçlarının örgütlenme pratikleri açısından değerli olduğunu 

düşünüyorum. 

Sosyal problemlerin çözümünde, yerine özgü politika geliştirme  

Son başlık diğerlerinden farklı olarak mekana özgü kararların ve yaşanan problemlerin 

çözümünde belediyenin alabileceği pozisyonlar üzerine. Burada vereceğim örnek 

2014’te seçimler öncesinde de sık sık karşımıza çıkarılan ve kangren olmuş bir sorun 

olarak aktarılan; Kadıköy’de ikamet eden, bar işleten ve sokakta alkol tüketenlerin 

arasında yaşanan gerilim. Doksanlı yılların ortasından itibaren Kadıköy’ün konut 

ağırlıklı olan merkezine eğlence mekanlarının girmesi, ülkenin siyasi atmosferinin de 

etkisiyle içkili mekanların diğer bölgelerde kısıtlanırken Kadıköy’de açılması, özellikle 

gençlerin daha özgür sosyalleşebildikleri bir alan olarak Kadıköy’ün fazla bir 

alternatifinin kalmaması, kentin kaldırabileceğinden fazla bir yoğunluğa maruz 

kalmasına sebep oldu. Bu sıkışmışlık da özellikle ikamet edenlerin tepkisine yol açtı. 

Her ne kadar bu dönüşüm konut sahipleri açısından değer artışına sebep olsa da 

yaşam kalitesini düşürdü. 

Kadıköy’de “barlar sokağı” diye bilinen Kadife Sokak ve çevresi de belirttiğimiz kentsel 

sorunların yaşandığı bir mekan haline zaman içerisinde geldi. Eğlence 

alanlarındakilerin sokak ve diğer açık alanları kullanım şekli - sabaha kadar gürültü, 

apartman girişlerinin hoş olmayan kullanımı (uyuma, içme vs.), açık yeşil alanlar ve 

parkların kullanımındaki kuralsızlıklar (kirletme, yıkma vs.) - konut kullanıcıları 



	

tarafından rahatsızlık olarak belirtildi. Aşırı alkol tüketimi, konut sahiplerinin sözlü 

tacize uğramaları, hijyen problemi ve aşırı gürültü en temel şikayet konularıydı.  

Kadıköy Belediyesi, yaşanan sıkıntılar ve taraflar arasındaki çatışmaların çözümünde, 

bugüne kadar kullanılan yöntem olan güvenlikçi ve yasakçı anlayış yerine diyalog ve 

uzlaşı zeminin kurulması ve ortak karar alma süreçlerinin geliştirilmesini tercih etmiştir. 

Bu amaçla Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün kolaylaştırıcılığında gerçekleşen çalıştay ve 

atölyelere, Apartman sakinleri, mekan sahipleri, sokak kullanıcıları, Caferağa 

Mahallesi Muhtarı, Kadıköy Belediyesi yöneticileri, tasarımcılar ve sosyologlar 

katıldılar. 

Kadıköy Belediyesi yöneticileri ve uzmanları,  Mayıs ayı içerisinde Kadife Sokak ve 

çevresindeki sokaklarda yaşanan sıkıntıları yerinde dinlemek üzere saha ziyareti 

yaptılar. Konut ve mekan kullanıcıları ile yaptıkları sohbet ve mülakatlarla sorunları 

analiz ettiler. Ayrıca, Nextistanbul üzerinden yürütülen bir dijital forum olan Aklımdaki 

Kadıköy’de, bu sorun bir konu olarak belirlenip yurttaşların fikir ve önerilerine açıldı. 

Yaşanan sorunların karşılıklı olarak ifade edildiği birinci toplantı, 30 Mayıs 2014 

tarihinde TAK’ta düzenlendi. Apartman sakinleri, mekan sahipleri, sokak kullanıcıları 

ve Caferağa Mahallesi Muhtarının katıldığı çalıştaya, Kadıköy Belediyesi yöneticileri, 

tasarımcılar ve sosyologlar da gözlemci olarak katıldı. 

Çalıştay iki aşamalı şekilde; öncelikle sorun belirleme, akabinde çözüm üretme üzerine 

kurgulandı ve ilerledi. 79 kişinin katıldığı çalıştayda 4 ana sorun tespit edildi: güvenlik, 

gürültü, temizlik ve gerilim. 

Temizlik sorunun başında; çöp, şişeler ve tuvalet çekiyordu. Bu sorunların çözümü için 

bilinçlendirme ve hizmet sunumunun arttırılması gerektiği ortaya çıktı. 

Gürültü sorunun başında; insan sesi, araç ve motor sesi ve müzik geliyordu. Alternatif 

mekanların yaratılması ile yerinde çözüm imkanlarının geliştirilmesi gerektiği sonuçları 

çıktı. 

Güvenlik sorunu ise emniyet, Uyuşturucu ve alkol tüketimine bağlı ortaya çıkan ve söz 

konusu maddelerin yanlış kullanımdan kaynaklanan sorunlar olarak sınıflandırıldı. Bu 

sorunların çözümü için ise denetim ve sahiplenerek koruma anlayışlarının gelişmesi 

gerektiğinde uzlaşıldı. 



	

Gerilim sorununda ise mahalleli ile esnaf arasında, mahalleli ile kullanıcı arasında, 

farklı sosyal gruplar arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmaların çözümü için 

ise gerekenin empati ve diyalog olduğu belirlendi. 

Alanın problemlerinin tekrar tartışıldığı ve buna yönelik önerilerin tasarımcılar 

tarafından geliştirildiği ikinci çalıştay düzenlendi. Çalıştay iki aşamalı şekilde; önce dört 

ana başlığa ayrılmış problemler için gruplar oluşturarak ve peyzaj, alternatif mekan, 

kamusal sanat, aydınlatma, kentsel tasarım vb. gibi araçlar kullanılarak, çeşitli öneriler 

geliştirildi ikinci aşamada ise ortaya çıkan fikirler toplu olarak tartışmaya açıldı. 

Burada sokaklarda peyzaj çalışması, araç ceplerinde yapılacak oynamalar, 

aydınlatma, her akşam 00.00’dan sonra düzenli sokakların yıkanması gibi belediye 

tarafından üstlenilen sorumlulukların yanı sıra toplantılarda kararlaştırılmasa da 

yaşayanların kendileri inisiyatif alarak başlattıkları etkinlikler diyalogu arttırdı. Örneğin 

apartman sakinleri evlerinin önüne masa atarak çay içmeye sokakta oturanlarla sohbet 

etmeye başladılar, aynı zamanda kendi kapılarının önlerini turmuş oldular. Caferağa 

dayanışma empati geliştirmeyi amaçlayan “bu evde bebek var” vb. gibi afişler hazırladı. 

Sokakta sosyalleşenler birbirini uyarmaya ve şişelerini toplamaya başladılar.  

Sorunu tetikleyen etmenler değişmese de mekanı ortak kullananların birbirine ve 

kullandıkları alana bakış açısı değişti. Burada belediye tarafında amaç alınmak istenen 

kararları meşrulaştırmak değildi. Çünkü zaten belediyenin kendi bulabildiği bir çözüm 

yoktu bu sorunun çözümünün idari yaptırımlar olduğuna da inanmıyordu. Sonuç olarak 

mekanı kullanan, çözümü konusunda fikir bildirebilecek, yaptırımı olabilecek aktörleri 

bir araya getirmek ve sorunu tarafların dilini kullanmadan tartıştırmak çözüme giden 

yolları açtı. Ülkede yaşadığımız pek çok problem çözümü istense benzer yöntemler 

kullanılarak daha akılcı ve sonuçları itibariyle ne tek bir tarafı mağdur edecek ne de 

haksız kazanımlara sebep olacak şekilde bulunabilir. Yerel yönetimlerin bu anlamdaki 

deneyimlerinin analiz edilmesinin, toplumsal uzlaşının sağlanması ve demokrasi 

kültürünün yaygınlaşması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Sonuç 

Bahsedilen örnekler nispeten sonuçlandırılmış ve sürekliliği sağlanabilmiş 

uygulamalar. Ancak bu anlatılanlar dışında elbette kesintiye uğrayan, iletişimin iyi 

sağlanamadığı örnekler de yaşandı. Deneyim dediğimiz zaten özü itibariyle olumlu 



	

olumsuz tüm denemelerin bir sonucu. Önemli olanın denemek ve prensipte doğru 

olduğuna hemfikir olduğumuz yöntemleri uygulamada da birlikte diretmek olduğunu 

düşünüyorum. Bu sebeple kendi deneyimlerimizi ön plana çıkarmanın, analiz etmenin, 

yöntemlerimizi gözden geçirmenin önemi çok büyük. Bu deneyim aktarımlarını 

yapabileceğimiz bir alan açtığı için Sempozyumu düzenleyen ve beni davet eden 

komiteye teşekkür ediyorum. 

  



	

“BİRLİKTE	TASARIM”:	DÜZCE	UMUT	EVLERİ	ÖRNEĞİ	

Öncül	Kırlangıç		
Mimar,	Düzce	Umut	Atölyesi	Gönüllüsü 

1999 yılında Marmara bölgesinde gerçekleşen iki büyük deprem çok sayıda insanın 

hayatını kaybetmesine ve çok sayıda binanın yıkılmasına ya da hasar almasına neden 

oldu. Yıkılan ve hasar alan binalar nedeniyle de yine çok sayıda insan evsiz kaldı. 

Deprem sonrasında geliştirilen kalıcı konut çözümleri yetersizdi, konut ihtiyacı 

içerisindeki birçok depremzede kaderine terk edildi. Düzce’de depremi yaşayan ve 

evsiz kalan kiracı depremzedeler, kaderine ter edilenlerin bir bölümünü oluşturuyordu. 

Yaşadıkları felaketin ardından hayatlarını yeniden kurmaya çalışan Düzceli kiracı 

depremzedeler; güvenli, sağlıklı ve ödenebilir konut ihtiyaçlarını bir hak talebine 

dönüştürerek önce bir dernek etrafında örgütlendiler, ardından konutlarını kendileri 

inşa etmek üzere bir kooperatif kurdular. Bürokratik engelleri aşarak, konutlarını 

yapmak üzere uygun bir arsaya kavuşmaları uzun yıllarını aldı. Mevcut konut 

piyasasının kendilerine güvenli, sağlıklı ve ödenebilir konut seçeneği sunmadığını 

düşünen depremzedeler, bu taleplerine ulaşmanın ancak konutlarının tasarlanma ve 

uygulanma aşamalarında kendilerinin de yer almasıyla mümkün olduğuna karar 

verdiler. Mücadelelerinin başından beri kendileri ile dayanışan gönüllülerle birlikte ilgili 

meslek insanlarına bir çağrı yaparak katılımcı tasarım sürecini başlattılar. Evsiz 

Depremzedeler Dayanışma ve Konut/Yapı Kooperatifi ve gönüllü meslek 

insanlarından oluşan Düzce Umut Atölyesi, 3 yıldan fazla süredir birlikte çalışarak 

Düzce Umut Evlerini katılımcı pratiklerle var etmekte13. 

Düzce Umut Evleri’nin öyküsü; bir topluluğun hak arayışı temelli mücadelesinin 

kazanımla sonuçlanması, yoksulların konut sorununa çözüm alternatifi, konut 

alanlarının katılımcı tasarım yöntemi ile üretilmesi gibi birçok bağlamda ele alınabilir. 

Bu sunumda ise Düzce Umut Evleri’nin tasarım sürecinde “katılım” aşamalarının nasıl 

örüldüğü, süreç içerisinde yer alan aktörler üzerinden aktarılacaktır. 

 
 
	

                                                   
13	Detaylı	bilgi	için	https://duzceumutatolyesi.wordpress.com	incelenebilir.	



	

Düzce	Umut	Evleri	Aktörleri 

Depremzedeler:	Dernek	ve	Kooperatif	 

 

Depremin ardından yaşanan çok katmanlı sorunlar depremzedelerin örgütlenme 

ihtiyacını gündeme getirir. Bu ihtiyacı giderecek araçlardan biri de dernektir. Kurulan 

Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER), depremin etkilediği bölgelerdeki 

vatandaşların seslerini kamuoyuna duyurmalarına yardımcı olur. DEPDER üyelerinin 

siyasi görüşleri ve kültürel kimlikleri birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen deprem 

sonrası yaşadıkları sorunların ortak olduğu farkındalığı, depremzedelerin bir bölümünü 

Düzce Umut Evleri’ne taşıyacak uzun soluklu mücadelenin temelini oluşturur. 

Örgütlenmenin güçlü olmasını sağlayan bir diğer faktör ise mekânsal ortaklıktır. 

Depremden sonra uzunca bir süre kaldıkları prefabriklerde zorunlu olarak gelişen 

mekânı birlikte kullanma pratiği, bir yandan dayanışma ilişkilerini geliştirirken bir 

yandan da sorunlarını birlikte konuşma ve çözüm üretme olanaklarını arttırır. 

Prefabriklerdeki alan yetersizliği nedeniyle konutta alışılagelmiş salon kullanımı yerine 

konteynırların ortasındaki alanın hep birlikte kullanımı söz konusu olur. Yemek yapma 

ve yeme, çay içme, televizyon izleme gibi etkinliklerin tümü bu ortak alanda hep birlikte 

gerçekleştirilir. Doğalında da ortak sorunlar ve çözüm olanakları bu mekânda 

konuşulan konuların başlarında gelir. Prefabrikte yaşamanın zorluklarını dayanışma 



	

ile azaltmak, depremzedeler arasında bir duygudaşlık kurduğu gibi birlikte hareket 

etmenin önemini de anlamalarını sağlar. Bu mekânsal birliktelik ve yarattığı 

duygudaşlık, birçok örgütlenme pratiğinde sıklıkla yaşanan mekânı ve zamanı 

ortaklaştırma zorluğundan farklı olarak, topluluk arasındaki iletişimi güçlendirerek 

tartışma ve karar alma mekanizmalarını güçlendirir. Bugün kooperatif ortakları 

arasında yerleşik olan birbirini dinleme ve anlama, çatışan fikirlere uzlaşma zemini 

bulma, gerektiğinde kendi içinde temsilci seçme gibi birçok demokratik teamül, bahsi 

geçen mekânsal birliktelik sayesinde gelişir. 

DEPDER’den Düzceli Evsiz Depremzedeler Kooperatifi’ni doğuran ortaklık ise kalıcı, 

sağlıklı ve güvenli konut ihtiyacının devlet kurumları tarafından yeterli oranda 

karşılanmayışı olur. Deprem sonrasında üretilen konutlarda hak sahipliği yalnız mülk 

sahiplerine verilir, mülk sahibi olmayan ve deprem nedeniyle mevcut gelirlerini de 

kaybederek daha da yoksullaşan kiracı depremzedeler görmezden gelinir.  

Kooperatifin özgün sözleşmesi sayesinde hem ortaklar arası ilişkileri daha eşitlikçi bir 

biçimde düzenlemek hem de katılımcılığı sürecin her aşamasında hayata geçirmek 

kolaylaşır. Örneğin sözleşmede yer alan “vasıfsız işlerde çalışma yükümlülüğünü 

bizzat ya da bizzat çalışamadığı hallerde göstereceği bir başka kişi aracılığıyla yerine 

getirmeyi taahhüt etmek” ibaresi ile yalnızca yönetim kurulu inisiyatifinde yürüyen bir 

inşaat pratiğinin yerine her ortağın müdahil olabildiği bir pratik geliştirilir.  

Ayrıca kooperatifin Türkiye’de bilinen örneklerin aksine sadece konut yapmak üzere 

değil ortak bir yaşam kurmak üzere gelişen kurgusu topluluk içi ilişkileri ve topluluğun 

diğer aktörlerle kurduğu ilişkileri de farklılaştırır. Yıllarca verilen mücadelede geliştirilen 

duygudaşlık halihazırda güçlü komşuluk ilişkilerine sahip bir mahalleyi soyut olarak 

kurmuştur bile. Bu nedenle proje çizilirken “site” değil “mahalle” kavramı öne çıkarılır, 

her türlü mekânsal çözüm bu kavram üzerinden geliştirilir. Dolayısıyla proje sadece 

konutlarla değil, tüm ortak alanlarla ve bu alanlarda gerçekleştirilecek ortak pratiklerle 

birlikte düşünülür. 

Devlet	Kurumları:	Bakanlık,	TOKİ,	Belediye	vd. 

Düzceli Kiracı Depremzedeler’in 17 yıllık mücadelesinde devlet kurumlarının rolü, 

“yokluk” üzerinden tanımlanabilir. Gerek merkezi gerek yerel yönetim 

mekanizmalarının tümü, deprem sonrası yaşanan sorunları sıklıkla görmezden gelir. 



	

Bu devlet kurumları, mevcut yasa ve yönetmeliklerin –her ne kadar “eşitlik” anlamında 

yeterli olmasalar da- uygulanmasını bile sıklıkla sürüncemede bırakan bir bürokrasi 

aygıtına dönüşür. Bakanlık, TOKİ ve yerel yönetimler arasında bir koordinasyon söz 

konusu olmadığı gibi bu kurumlar arasında sıklıkla çatışmalar da yaşanır. Öyle ki; 

yasada açıkça belirtilen bir hak olarak kooperatifin arsa talebi uzun süre karşılıksız 

kalır, kooperatifin haksız tahsislerle ilgili açtığı davaya TOKİ itiraz davası açar ya da 

Beyköy Belediyesi TOKİ’nin hazırladığı plana itiraz ettiği için kooperatifin projesine 

ruhsat vermeyi geciktirir. 

Belediyenin itirazı pek de haksız sayılmaz. Son yıllarda çıkarılan Kanun Hükmünde 

Kararnameler aracılığıyla belediyelerin plan yapma yetkileri Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı eliyle TOKİ’ye devredilmiştir, dolayısıyla belediyeler kendi idari sınırlarında 

emrivaki imar planlarına maruz kalırlar ve her türlü idari tasarruflarını yitirirler. Beyköy 

Belediyesi de kooperatife devredilen arsa hakkında kendinin bir tasarrufu olup 

olmadığının sorulmamasını dert eder. Arazi ve çevresinde ulaşım başta olmak üzere 

birçok altyapının yetersiz olduğunu ve belediyenin bu eksikleri kısa vadede 

tamamlayacak bir bütçesinin olmadığını öne sürer. 

Kooperatif ortaklarının ve Düzce Umut Atölyesi gönüllülerinin Beyköy Belediyesi ile 

yaptığı düzenli görüşmelerin ve fikir alışverişinin ardından projedeki uzlaşmazlık 

noktaları giderilerek yapı ruhsatı alınır. Bu aşamadan sonra Beyköy Belediyesi ile daha 

iyi ilişkiler geliştirilir ve hatta Düzce Umut Atölyesi gönüllüleri Beyköy’de belediye 

tarafından yaptırılan kimi yapılara fikri destek de sunarlar.	

Gönüllüler:	Düzce	Umut	Atölyesi 

Açık çağrı ile bir araya gelen ve daha sonra Düzce Umut Atölyesi adını alan topluluğun 

başlangıçta Düzceli depremzedelere destek olma temel ortaklığı dışında katılım 

perspektifi, mesleki bakış açısı ve benzeri konularda herhangi bir ortaklığı olduğu 

söylenemez. Topluluk içi ilişkiler çalışma pratiği içinde kurulur ve düzenlenir, yazılı 

herhangi bir hukuk yoktur ancak ortak teamüller vardır. Zaman içerisinde çalışma 

pratiği ve katılıma bakış açısı üzerinden daha fazla ortaklaşanların devam ettiği, 

mümkün mertebe farklılıkları da barındırmak için gayret gösterilse de sürekliliğinin belli 

sayıda insan ile sağlanabildiği bir atölye süreci ortaya çıkar. Gönüllü sayısının zaman 



	

içerisinde farklılıklar göstermesinde temel nedenlerden biri de bir yılı aşan uzun proje 

sürecidir. 

Atölye gönüllüleri için mevcut meslek ve hayat pratiklerinin içinde yer almamış olan 

“katılımcı planlama ve tasarım” perspektifi başlangıçta yalnızca teorik bilgiler 

bütününden ve idealden ibarettir. Bu nedenle tasarım sürecine kooperatif ortaklarının 

katılımının nasıl sağlanacağı konusunda uzun tartışmalar yürütmek gerekir. Bu 

tartışmalarda atölye katılımcılarının bir kısmı katılım sürecinin sağlıklı bir şekilde 

kurgulanmasının öncelikli olduğunu savunurken, bir kısmı ise elde edilecek projenin 

niteliğini öncelikli görmektedir.  

Tasarım sürecine kullanıcının katılımı için tek ve doğru bir yöntem yoktur. Katılımın 

gerçekleşmesine uygun araçların teorik bilgilerden ve örneklerden ilham alınarak 

çalışmanın özgünlüğüne uygun hale getirilmesi gerekir. Gönüllülerin büyük 

çoğunluğunun İstanbul’da yaşaması nedeniyle atölyeleri sürekli olarak Düzce’de 

gerçekleştirmek mümkün olmaz. Bunun yerine teknik çalışmalar her hafta düzenlenen 

atölyelerle İstanbul’da gerçekleşir, düzenli aralıklarla da Düzce’ye gidilerek kooperatif 

ortaklarıyla çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar için geliştirilen araçlar ise bir miktar el 

yordamıyla olur. Atölye	 gönüllülerinin	 temel	 derdi,	 kendi	 “uzman”	 dillerini	 yalınlaştırarak	

çeşitli	 araçlar	 yardımıyla	 kooperatif	 ortaklarına	 aktarmaktır.	 Çeşitli	 maketler	 üzerinde	

kooperatif	ortaklarıyla	yapılan	çalışmalara	“oyun”	denilmesinin	nedeni	burada	yatar.	Çünkü	

oyun	insanları	daha	kolay	ortaklaştırır	ve	eşitler.	



	

Birlikte Tasarım 

 

1. Atölye: 

Atölye gönüllüleri arsa üzerinde yerleşim kararlarını verebilmek için kooperatif ortakları 

ile “vaziyet planı oyunu” adını verdikleri ilk atölye çalışmasında temel olarak “Nasıl bir 

mahallede yaşamak istiyorsunuz?” sorusuna cevap ararlar. Oyunda ölçekli arazi 

maketi ve farklı daire metrekarelerinden oluşan blok alternatiflerine ek olarak ortak 

alanları (çocuk parkı, yeşil alan, spor alanları, otopark vb.) temsil eden maket parçaları 

yer alır. Kooperatif ortaklarının 7 gruba ayrılarak oynadıkları oyunda temel kurallar 

şunlardır: en az 2 en fazla 4 katlı blokların arazi üzerine toplamda 234 daire olacak 

şekilde yerleştirilecek, farklı metrekarelerdeki her daire alternatifi belli oranda 

kullanılacak, sadece konutlar değil ihtiyaç oranında ortak alanlar da yerleştirilecek, 

yerleşimin nasıl olacağına bireysel değil kolektif karar verilecektir. 

Deprem korkusu yüzünden genellikle binalarını 2 ila 3 katlı olacak şekilde yerleştiren 

kooperatif ortakları, daireleri için ise en yüksek metrekareye sahip alternatifleri seçme 

eğilimindedirler. Evlerini “geniş” istemelerinin bir nedeni uzun yıllar prefabriklerde 



	

“daracık” alanlarda yaşamak iken, diğer bir nedeni ise güçlü akrabalık ilişkileri 

nedeniyle sık sık misafir ağırlamalarıdır. Oyunda farklı daire metrekareleri kullanma 

zorunluluğundan dolayı küçük daireleri de yerleştirirler ancak kendileri için seçtikleri 

daireler genelde yüksek metrekareli olanlardır. Bir yandan da adalet duygusu ağır 

basar, küçük dairelerde oturanların büyük dairelerde oturanlara imreneceği 

gerekçesiyle tüm dairelerin standart büyüklükte olmasını talep edenler de çıkar. 

Blokları yerleştirirken öncelikleri “bol güneş alması” olurken, önce kendi bloklarının 

yerleştirip sonra komşularının yerleşimlerini müzakere ederler. Güneşi ya da ortak 

alanı kapatma birbirlerine en sık yaptıkları eleştiri haline gelir. Ortak alanlara geniş yer 

bırakmak önemsenip az yer bırakanlar eleştirilirken ortak alanların her binaya eşit 

uzaklıkta olması sıklıkla vurgulanır. Ancak maliyet sorunu nedeniyle önceliği dairelere 

verip ortak alanları sonra düşünme eğiliminde olanlar da vardır. Yerleşimin TOKİ ve 

benzeri siteler gibi değil mahalle gibi olması sıklıkla dillendirilirken, bölgede otlayan 

ineklerin çiçekleri yiyeceği ya da parka dışarıdan insanlar gelirse rahatsız olunacağı 

gerekçeleriyle yerleşimin etrafında duvar olmasını talep edenler de vardır. 

Vaziyet planı oyunun ardından kooperatif ortakları odak grup görüşmelerine alınarak 

ihtiyaç ve talepleri, oyun içinde yaşadıkları uzlaşmazlıklar gibi konular derinleştirilir. 

Odak grup çalışmaları kadın, yaşlı ve genç kategorileri ile gerçekleştirilir. Çocuklar için 

ise ayrıca hazırlanmış bir maket üzerinde oyun ve odak grup çalışması birlikte yapılır. 

Oyun esnasında ve odak grup çalışmalarında atölye gönüllüleri kooperatif ortaklarına 

eşlik ederler. Mümkün olduğu kadar yönlendirme yapmaksızın ihtiyaç ve taleplerin 

ortaya çıkmasında yardımcı olurlar. Oyun ve odak grup çalışmalarının üzerinde 

ortaklaşılmış sonuçları vaziyet planının tasarlanmasında temel verileri oluştururlar. 

2. Atölye: 

Atölye gönüllüleri, vaziyet planı oyunu ve odak grup çalışmaları ile ortaya çıkan ihtiyaç 

ve talepleri; arazinin yapılaşma koşulları, yönetmeliklerin getirdiği yükümlülükler ve 

düşük maliyet kriterleri eşliğinde bir araya getirerek 5 farklı vaziyet planı alternatifi 

tasarlarlar. Alternatifler; komşuluk ilişkileri, güvenlik, maliyet, mahremiyet, ortak 

yaşam, yeşil alan, çevre dostu ve erişilebilirlik kriterlerine göre derecelendirilir. 2. atölye 

çalışmasında kooperatif ortaklarından önem verdikleri kriterlere göre vaziyet planı 

alternatiflerini sıralamaları istenir. Ardından her bir kooperatif üyesi ailesi ile birlikte 



	

önceden hazırlanmış görüşme masalarına geçerek atölye gönüllüleri eşliğinde 

dairelerinin içlerinin nasıl olacağına ilişkin yeni bir oyun oynarlar. Atölye gönüllülerinin 

ürettiği “ev planı oyunu”nda salon, mutfak, oda gibi daire birimleri ölçekli ve tefrişli 

olarak farklı metrekare alternatifleri ile hazırlanmıştır. Kooperatif ortaklarından 

ihtiyaçları ve yaşam alışkanlıkları doğrultusunda mekân alternatiflerini seçip dairelerini 

oluşturmaları istenir.  

Oyuna başlarken çoğu kooperatif ortağı çekingen davranır. Kendilerine eşlik eden 

atölye gönüllüsü mimarlara “Siz bizden daha iyi bilirsiniz, nasıl yerleştirelim?” sorusunu 

soranlar çoğunluktadır. Dairenin nereden güneş aldığı, kapının nereden açıldığı gibi 

sorular da sorarlar. Gönüllüler, çekingen kooperatif ortaklarına yaşayacakları daireye 

dair ihtiyaçlarını ve tercihlerini en iyi kendilerinin belirleyebileceğini belirtirler. 

Kooperatif ortaklarının vaziyet planı oyununda ortaya çıkan “geniş ev” eğilimlerine 

karşı, gerçekten ne kadar büyüklükte bir daireye ihtiyaçları olduğunu görmeleri ev planı 

oyunundaki temel hedeftir. Seçtikleri mekanlar bu doğrultuda sorgulanarak gerçek 

ihtiyacın ortaya çıkarılmasına çalışılır. 

Ev planı oyunu aracılığıyla kooperatif ortakları hangi mekâna neden ihtiyaç 

duyduklarını ve hangi metrekarelere ne kadar ihtiyaçları olduğunu ortaya koymuş 

olurlar. Medya ve gündelik ilişkiler aracılığıyla şekillenmiş “ev” algılarını ihtiyaç 

temelinde sorgulama olanağı bulurlar. 

Tüm atölye çalışmaları ve toplantıların ardından son hali verilen projede, farklı 

ihtiyaçlara cevap verebilecek 5 daire alternatifi bulunur. Bu alternatifler içerisinden 

daire seçimlerinin ihtiyaç temelli gerçekleştirilebilmesi için kuradan başka bir yöntem 

gereklidir. Bu nedenle atölye tarafından “Evimi Seçme Rehberim” isimli bir rehber 

hazırlanır. Her bir kooperatif ortağı, daire tiplerini hem iç özellikleriyle hem de 

çevresiyle kurduğu ilişkiyle bu rehberde görerek ihtiyacı olan daireyi seçecektir. 

Rehberde bir yandan da aynı blokta oturacağı komşularını seçme alternatifi de 

bulunur. Bu alternatifin rehberde yer almasının nedeni, daire seçimlerinin daha yakın 

olduğu kooperatif ortaklarına yakın olma kaygısıyla yapılarak, gerçek ihtiyaçların göz 

ardı edilmemesini sağlamaktır. 

Proje tasarımında, kooperatif ortaklarının atölye çalışmaları, odak grup görüşmeleri ve 

toplantıların sonucunda üzerinde ortaklaştıkları sosyal donatıl ve yeşil alan ihtiyaçlarını 

karşılamaya ayrı bir önem verilir. Sosyal merkez, kreş, spor ve oyun alanları, kadınlar 

için üretim alanı gibi işlevler için özel alanlar tasarlanır. Konut bloklarının yerleşimi iç 



	

avlular oluşturacak şekilde tasarlanır. Bu avlular, avluyu oluşturan bloklarda 

yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda kullanımlarını kendileri belirleyecekleri esnek 

alanlardır.  

 



	

Çatışmalar- Müzakereler 

Her iki oyunda, odak grup görüşmelerinde ve bunlar dışında yapılan toplantılarda hem 

kooperatif ortakları hem de atölye gönüllüleri açısından tartışmalı olan konular da 

ortaya çıkar. Bunların bir kısmı zaman içerisinde müzakere edilerek ortaklaşılan 

konular haline gelir, bir kısmında atölye gönüllüleri bir kısmında da kooperatif ortakları 

geri adım atarlar. Bazı tartışma konularının çözümü ise zamana bırakılır.  

Örneğin	 hem	 arsa	 boyutu	 hem	 de	 maliyet	 açısından	 en	 uygun	 çözüm	 blokların	 dört	 katlı	

olmasıdır	ancak	depremi	yaşamış	kooperatif	ortaklarında	yaşadıkları	bina	ne	kadar	az	katlıysa	

o	kadar	güvenli	olduğu	kanısı	yerleşmiştir.	Doğru	yapım	tekniği	ile	deprem	açısından	güvenli	

binalar	 inşa	edilebileceği	konusunda	birçok	kooperatif	ortağı	bir	 türlü	 ikna	edilemez.	Ancak	

hem	 tüm	 binalar	 3	 katlı	 olduğunda	 oldukça	 yoğun	 bir	 yerleşme	 ortaya	 çıkmakta	 ve	 ortak	

alanlara	 az	 yer	 kalmaktadır	 hem	 de	 bina	 sayısı	 arttıkça	 özellikle	 temel	 maliyeti	 nedeniyle	

toplam	inşaat	maliyeti	artmaktadır.	Farklı	zamanlarda	yapılan	istişare	toplantıları	sonucunda	

dört katlı binada yaşayabileceğini söyleyen kooperatif ortaklarının sayısına göre 

mümkün	olduğu	kadar	az	bloğu	dört	katlı	yapmak	ve	artan	maliyeti	de	hep	birlikte	karşılamak	

konusunda	uzlaşılır.		

Vaziyet planı oyununda ortak alanları çok ve geniş isterken dairelerini de büyük 

metrekarelerden seçen kooperatif ortakları, araziye sığmadıklarını görünce birbirlerinin 

tercihlerini eleştirirler. Atölye gönüllülerinin yönlendirmesi ile tercihlerini müzakere 

eden kooperatif ortaklarının bir kısmı için dairelerin büyük metrekarelerde olması ev 

planı oyununda da devam eden bir tercihtir. Proje maliyetinin düşük olması gerekliliği 

nedeniyle ortak alanları önemseseler de önceliği dairelerine verecek şekilde 

tercihlerde de bulunurlar. 

Bazı	konularda	da	atölye	gönüllülerinin	idealleri	ile	kooperatif	ortaklarının	beklentileri	çatışır.	

Kimi	 kooperatif	 ortakları	 güvenlik	 kaygısı	 ile	 yerleşimin	 çevresinin	 duvar	 vb.	 malzemelerle	

kapatılmasını	 istemektedir.	Ancak	atölye	gönüllüleri	kapalı	yerleşimlerin	yarattığı	 toplumsal	

ayrışmayı	 eleştirmekte	 ve	 duvar	 yapılması	 halinde	 mahalle	 ruhunun	 kaybolacağını	

düşünmektedir.	Bir	yanıyla	da	güvenlik	kaygısı	olan	kooperatif	ortaklarını	görmezden	gelmek	

de	doğru	değildir.	Bu	nedenle	blokların	yerleşimi	ve	kendi	aralarındaki	ilişki	mümkün	olduğu	

kadar	kamusal-	yarı	kamusal	ayrımını	gözeterek	iç	avlular	aracılığıyla	kendi	içine	kapanan	bir	

şekilde	tasarlanır.	



	

Vaziyet planı oyunu ve odak grup çalışmaları sonuçları yardımıyla oluşturulan vaziyet 

planı alternatiflerinin seçiminde ise, daha önce oyunda ortaya çıkan çelişkileri bir miktar 

çözerler. Vaziyet planı alternatiflerini seçerken maliyet kriterini daha ortalarda tutup 

önceliği komşuluk ilişkileri kriterine verirler. Ancak bu sefer de yeşil alan ve ortak 

yaşam kriterleri maliyet kriterinin altında kalır. 

“Evimi Seçme Rehberim” aracılığıyla yapılan tercihlerde yaşanan çakışmalar, öncelikle 

tercihleri çakışan kooperatif ortaklarının kendi aralarında müzakere yoluyla tercihlerini 

gözden geçirmeleri ile çözülmek istenir. Ancak son aşamada tercihlerinde ısrarcı 

oldukları için çakışma sorunu çözülemeyen kooperatif ortakları arasında kura çekilmek 

durumunda kalınır. 

Birlikte İnşaat: 

 

2016 yılında başlanan Düzce Umut Evleri inşaatında, kooperatif sözleşmesi ve 

katılımcı süreç gereği kooperatif ortakları da şantiyede bizzat çalışırlar. Şantiye 

sahasının kurulumundan organizasyonuna birçok işte kooperatif ortakları bizzat yer 

alırlar, Düzce Umut Atölyesi gönüllüleri de birçok aşamaya destek olurlar.  



	

Müteahhitlik şirketleri kıskacı altındaki konut üretim mekanizmalarına alternatif olma 

iddiası taşıyan kooperatif, kolektif çalışma ve dayanışma aracılığıyla inşaat 

maliyetlerini azaltır. Malzeme alımında öncelik yerel firmalara verilerek teklif usulü ve 

kâr amacı gütmeme şartları sağlanırken, alım işlemleri ve harcamalar tüm kooperatif 

ortaklarına açık bir şekilde gerçekleştirilir. Sahada çalışanların öğle yemekleri 

kooperatif ortakları tarafından imece usulüyle hazırlanır. Elektrik vb. tesisat işleri, 

halihazırda bu işlerde çalışan kooperatif ortakları tarafından yapılır.  

Şantiye sahası kooperatif ortakları tarafından şimdiden bir “ev” gibi görülür. Birçoğu 

halihazırda yaşadığı evin ihtiyaçlarından önce şantiyedeki ihtiyaçları düşünür hale 

gelir. Çalışanlar, işlerinden arta kalan tüm vakitleri şantiyede geçirirler. Şantiyede 

geçirdikleri sürede bir yandan ellerinden gelen işleri yaparlarken bir yandan da üretim 

sürecinin tüm aşamalarına vakıf olurlar.  

Bir yandan konutların inşaatı sürerken bir yandan da kooperatif ortaklarının 

toplantılarını yapabilecekleri, çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği, ekmek yapımı gibi 

gelir getirici üretimlerin gerçekleştirilebileceği bir “açık şantiye” binası tasarlanıp 

uygulanır. Her hafta TürkÜye’nÜn dört bÜr yanından gelen zÜyaretçÜlerÜnÜ ağırlayan “açık 

şantÜye”nÜn yanında şantÜyede bakılan hayvanlar ÜçÜn kulübeler ve kooperatÜf 

ortaklarının bÜrlÜkte ekÜp bÜçtÜklerÜ bÜr bostan da bulunur.  

	



	

Aktörler	Arası	İlişkiler	ve	“Katılım” 

Düzce Umut Evleri’nin öyküsünde katılım, farklı katmanları içerir: bir taraftan tasarım 

süreci bu kavram doğrultusunda kurgulanırken, öte taraftan sürecin ana aktörleri olan 

Düzceli Evsiz Depremzedeler Dayanışma Konut/Yapı Kooperatifi ve Düzce Umut 

Atölyesi’nin kendi iç işleyişlerinde de kavramın yansımaları bulunabilir. Bu aktörlerin 

birbirleri ile ilişkileri ise katılım sürecini etkileyen ve hatta bazen belirleyen bir unsur 

haline gelebilir. 

Süreç içerisinde doğal bir aktör olması gereken merkezi ve yerel yönetim 

mekanizmalarının tümü, sorunları görmezden gelen pozisyonlarından ötürü ya yoktur 

ya da varlığını topluluk lehine işleten bir pozisyonda yer almaz. Ancak bu durum, kendi 

örgütlüğünü kurarak hak talep eden bir topluluğun doğmasına vesile olur. Bu açıdan 

bakıldığında özgün bir hak mücadelesi öyküsünün ve alternatif bir konut üretim 

modelinin doğuşunda mevcut konut politikalarının süreç içerisinde olumsuz rolünün 

etkili olduğu söylenebilir. Topluluk	 mücadele	 zeminini;	 anayasada	 taahhüt	 edilmiş	 olan	

temel	haklarının	verilmesi,	mevcut	yasa	ve	yönetmeliklerin	eşitlikçi	bir	şekilde	uygulanması	

üzerine	kurdukları	için	bu	taleplerinin	muhattabı	olarak	mevcut	hükümet	ve	onun	kurumlarını	

alırlar.	Topluluğun çabası ile, katılım alanı sıfırdan yaratılır ve devlet kurumları bir aktör 

olmaya zorlanır. Bu duruma örnek olarak TOKİ ve Beyköy Belediyesi ile çatışma 

zemininde başlayan ve zamanla uzlaşma zeminine çekilen ilişkiler gösterilebilir. 

Elbette özellikle yerel yönetimle başlangıçta yaşanan çatışmalar, katılım sürecinin kimi 

aşamalarının eksik örülmesine neden olur. Atölye gönüllülerinin başlangıçtaki muradı, 

proje çalışmasına Beyköy Belediyesi ile birlikte başlayarak tasarıma kentsel ölçekten 

yaklaşmaktır. Düzce Umut Evleri arazisi yeni gelişmekte olan bir bölgede ve önemli 

ulaşım akslarının ortasında bulunduğu için tasarımı kent ölçeği ile ilişkilendirerek ele 

almak ve geleceğe dair stratejiler belirlemek, kooperatif ortaklarının yanı sıra 

belediyenin ve bölgenin gelecek sakinlerinin de işine yarayacaktır. Ancak başlangıçtaki 

çatışmalı ilişki nedeniyle tasarıma vaziyet planı ölçeği ile başlanılır. 

Topluluğun örgütlenme aracı olarak seçtiği “kooperatif”, iktidar mekanizmaları ile 

mücadele açısından anlamlı bir yerde durur. Devlet kurumlarından talep edilen “hak” 

için verilen mücadelede işlevli bir araç haline gelir. Sürecin kazanımla 

sonuçlanmasında önemli bir etken kooperatif aracılığıyla sürdürülen hukuksal 

mücadeledir. Aynı zamanda kooperatif sözleşmesi aracılığıyla, topluluk içi ilişkileri 



	

demokratik teammüllerle sürdürmek kolaylaşır ve topluluk içerisinde yeni iktidar 

mekanizmalarının üretilmesinin önüne geçilerek “birlik” duygusunu güçlendirilir. 

Kooperatif ortaklarının hem mücadele hem de katılımcı tasarım aşamalarında alınan 

kararlara eşit birer özne olarak katıldıklarına inanmaları, tüm bu aşamalarda aktif 

olarak rol almalarını kolaylaştırır. 

Öykünün başlamasına, sağlıklı ve güvenli konut hakkına erişim için çaba gösteren bir 

topluluğun vesile olması ile, katılım kavramının bir amaç olarak kendiliğinden 

tariflenmiş olduğu söylenebilir. Kooperatif ortaklarının uzun yıllar süren birlikteliği ile 

gelişen katılım pratikleri, her bir ortağın sürecin kolektif bir öznesi olmasını kolaylaştırır. 

Bu durum Düzce Umut Atölyesi gönüllülerinin kooperatif ortakları ile daha eşit bir ilişki 

kurabilmesinin önünü açar. Atölye gönüllüleri her ne kadar öğrenilmiş meslek pratiği 

ile toplumsal pratik arasındaki çelişkilerin farkında olsalar da “uzman” kimliklerini bir 

anda değiştirebilmeleri mümkün olmayacağından bu çelişkileri yeniden üretmeye 

meyillidirler. Bu noktada topluluk içi ilişkilerin dayanışmacı ve kolektif yapısı, atölye 

gönüllülerinin toplulukla ve kendi aralarında kurdukları ilişkileri sürekli gözden 

geçirmelerine yardımcı olur. 

Topluluğun ve gönüllülerin içerisinde organizasyonu sağlayan, çatışmaları uzlaşma 

zeminine çekerek iç dengeleri kuran bireylerin varlığı da süreci kolaylaştırır. Bu sayede 

sürecin tüm aşamalarında hem aktörlerin kendi aralarındaki hem de diğer aktörlerle 

kurdukları iletişim, sonuç alıcı noktalara çekilir. Örneğin Beyköy Belediyesi ile sağlıklı 

bir iletişim kurmak için sabırla sürdürülen görüşmeler sayesinde belediye ile yaşanan 

gerilim ortadan kaldırılır ve uzlaşma zemini kurulur. Ya da tasarım kararlarının 

alınmasında kooperatif ortakları arasında yaşanan çatışmalar yine sabırla sürdürülen 

uzlaşma görüşmeleri sayesinde çoğunlukla son bulur.  

Kooperatif ortaklarının, deprem sonrası yaşadıkları yoksunlukları hak arayışına 

dönüştürdükleri ve devlet kurumlarından bu hakkı talep ederek sürdürdükleri mücadele 

sürecinde mevcut iktidar ilişkilerinin sorgulanması söz konusudur. Diğer bir taraftan 

Düzceli Kiracı Depremzedeler’in mücadele ve birlik öyküsü, Düzce Umut Atölyesi’nin 

ilham kaynağı olur. Farklı disiplinlerden gelen Atölye gönüllüleri bu öyküye dahil 

olurken, toplum içerisinde kendilerine yüklenen “uzmanlık” kavramını, iktidarı üretme 

ve dağıtma bağlamında sorgulama olanağı bulurlar. Atölye gönüllülerinin tasarım 

sürecine sadece “uzman” rolü ile dahil olmaları halinde; sürecin proje üretimi ve 

üretilen projeyi topluluğa sunma yoluyla yeni bir iktidar alanı yaratması mümkündür. 



	

Ancak atölye boyunca “uzmanlık” kavramının yarattığı iktidar ilişkilerinin sorgulanması 

ve sonucunda uzmanlık iktidarının reddedilmesi sayesinde, topluluk “için” değil 

topluluk “ile” tasarım mümkün kılınır. 

	

Düzce Umut Evleri, Dünya Konut Ödülleri (World Habitat Awards) 2017 finalistleri arasında. 

	

	

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


