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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Tasarım 
Bilim Dalı tarafından düzenlenmekte olan 
Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 
ülkemizde "Kentsel Tasarım" kavramının 
akademik çevrede kabul edilmesini sağlamış 
olan MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
kurucusu Prof. Dr. Mehmet Çubuk ve ekibi 
tarafından ilk defa 1991 yılında düzenlenmiştir. 
30 yıla yaklaşan tarihi ile sempozyum Türkiye'de 
kentsel tasarım konusundaki akademik 
çalışmaların merkezi haline gelmiş ve pek çok 
bilimsel çalışmaya da konu olmuştur. Bu yıl 
28.’si düzenlenecek olan Kentsel Tasarım ve 
Uygulamalar Sempozyumu’nun ana teması 
KENTSEL TASARIMDA SÜRECİ TASARLAMAK 
olarak belirlenmiştir;

“Yaşanabilir kentsel mekânlara erişmede 
kentsel tasarım proje üretimi için bir araç olarak 
görülmekte ve daha çok sonuç ürün olarak 
projelere odaklanılmaktadır. Ancak kentsel 
çevrelerin inşa edilmesinde sürecin nasıl ele 
alındığında sonuç ürünün niteliği açısından 
belirleyicidir. Son dönemde kentsel mekânların 
yapılanmasında özellikle kentsel planlama 
alanındaki yaklaşımların değişimine, aktörler 
arasındaki ilişkilerin önemine, kullanıcı odaklı 
yaklaşımlara, disiplinler arası çalışmaların 
artmasına paralel olarak, kentsel tasarım 
paradigmaları, yaklaşımları ve uygulamaları da 
yeni içerikler ve yöntemler kazanmaya başlamıştır. 
Kentsel tasarımın ölçekler arası niteliği, kapsam 
ve yöntem çeşitliliği, disiplinler arası yaklaşımın 
gelişimiyle giderek kullanıcı ve kentli odaklı hale 
gelmesi yeni tartışmaların açılmasına olanak 
sağlamaktadır. Gündelik hayatımızın geçtiği 
kentsel mekânların biçimlenmesinde karar 
verici odakların çeşitlenmesi ve kullanıcı, kentli 
ve yönetişim odaklı yaklaşımlar daha yaşanabilir 
kentlerin oluşturulmasında giderek ön plana 
çıkmaktadır. Kullanıcı boyutunu göz ardı eden, 
aktörler arasındaki ilişkileri kavramayan proje 
üretimi, kent planlamada olduğu gibi kentsel 
tasarımda da giderek başarısız olmaya mahkûm 
girişimler olarak görülmektedir. Bu yaklaşımın 
gelişiminde yönetişim biçimlerinin değişimi, 
katılım yöntemlerinin gelişimi, kamusal politika 
oluşturmada kentsel tasarımın farklı rolleri 
ve araçları, planlama süreci ile tasarım süreci 
arasındaki ilişki yaşanabilir kentsel mekânların 

ortaya çıkmasında önem kazanmaktadır. Böylesi 
geniş bir çerçevede ele alındığında yaşanabilir 
kentsel mekânların yapılanmasında kentsel 
tasarım sürecinin yeniden ele alınması, projelerin 
üretilmesinde olduğu kadar, kentsel mekânların 
yaşanabilir kalmasının sağlanmasında da 
üzerinde durulması gereken temel bir konuyu 
oluşturmaktadır. Sadece projelendirme değil 
uygulamadan sonraki yönetim biçimi de süreç 
olarak kentsel tasarımın ele alınışına farklı bakış 
açılarının geliştirilmesini gerektirmektedir. 
Kentsel tasarımda süreç boyutu, uygulama 
ile kuram arasındaki ilişki açısından da 
sorgulanmaya açıktır.

Sempozyumun konu başlıkları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir:

- Kentsel planlama ve proje ilişkisi
- Kentsel tasarıma katılım
- Kamusal politika aracı olarak kentsel tasarım
- Disiplinler arasında kentsel tasarım
- Kentsel tasarımda aktörler
- Yeni yaklaşım ve yöntemler

7-8 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılması 
planlanan 28. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar 
Sempozyumu, ülkemizde ve dünyada yaşanmakta 
olan halk sağlığı ile ilgili süreç dolayısıyla; 
bu yıl online etkinlik olarak düzenlenecektir. 
Önceki yıllarda deneyimlenmemiş bir 
tecrübeyi Üniversitemizin öğrencilerine ve 
akademisyenlerine sunmuş olduğu teknik altyapı 
olanaklarını da değerlendirerek bu sene bir ilki 
gerçekleştirerek tüm katılımcılar ile birlikte 
online olarak deneyimleyeceğiz. Sempozyuma 
katılan 25 bildiri sahibinin sunuşları 7 Mayıs 
2020 tarihinde https://www.youtube.com/c/
MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu linki 
üzerinden oturumlar hâlinde erişime açılacak 
ve 9-10 Mayıs 2020 tarihlerinde ise 12:00-
15:00 saatleri arasında bildiri sahipleri ve 
moderatörlerin katılımıyla bölümümüz YouTube 
kanalı üzerinden yapılacak olan canlı yayında 
soru-cevap seansı gerçekleşecektir.
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1. Oturum

1•AÇIK KAMUSAL MEKÂN TASARIMINDA ÇOCUK KATILIM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİK DÜZEYİ DEĞERLENDİRMESİ 

2•0-4 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL ETKİLEŞİM AMAÇLI KENTSEL DONATI ÖNERİSİ: ANNE-ÇOCUK OYUN 
ODASI

3•KENTSEL TASARIMDA ÇOCUK ODAKLI KATILIMCI SÜRECE İLİŞKİN BİR DENEME; BAHÇEKÖY YERLEŞİMİ

2. Oturum

4•YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN KENTSEL TASARIMDA SIRADIŞILIK ARAYIŞININ SINIRLARI

5•KENTSEL TASARIM SÜRECİ VE YEREL YÖNETİMLER

6•KÜLTÜR POLİTİKALARINDA MEKAN ÜRETİMİ: İSTANBUL'UN BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZLERİ

7•ESNEK PLANLAMA SİSTEMİNDE KAMUSAL POLİTİKA OLARAK KENTSEL TASARIMIN ÖNEMİ: LEFKOŞA VE BELFAST 
ÖRNEKLERİ

3. Oturum

8•KAMUSAL MEKANIN BEŞ DUYUDA ALGISI: KENTSEL DUYU MEKANLARI

9•EKO-PSİKOLOJİ VE EKO-TERAPİ YAKLAŞIMINDA KENTSEL YEŞİL ALAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

10•BİR KENTSEL TASARIM GİRDİSİ OLARAK IŞIK ÖĞESİ

4. Oturum

11•KENTSEL TASARIMDA KATILIM: TÜRKİYE VE DÜNYA ÖRNEKLERİNİN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

12•KENTSEL TASARIMDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK “CIVIC SERVICE DESIGN” 

5. Oturum

13•İSTANBUL TEŞVİKİYE’DE KENTSEL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ

14•DİSİPLİNLER ARASI BİR YENİ YERLEŞİM PROJESİ : GAZİANTEP BİZİM ŞEHİR PROJESİ

15•GENEYİK KIRSAL MAHALLESİ MEKANSAL GELİŞME STRATEJİLERİ

16•KENTSEL YEŞİL SİSTEM OLUŞTURMA SÜREÇLERİ: VİYANA ÖRNEĞİ

6. Oturum

17•DEĞİŞEN İNSAN-SOKAK İLİŞKİSİNİ İSTANBUL BEYOĞLU'NDA ÇEKİLMİŞ FİLMLER ÜZERİNDEN OKUNMAK 

18•MÜZE BAHÇELERİNİN ALTERNATİF AÇIK ALAN OLARAK KULLANILMASININ KENTSEL YAŞAM ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

19•GÜNÜMÜZDE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ SÜRDÜREBİLMEK VE YENİ BİR KAVRAM ARAYIŞI OLARAK SOSYAL DAYANIKLI 
MAHALLE: KURTULUŞ – FERİKÖY ÖRNEĞİ

*Oturum başlıklarına tıklayarak oturum yayınlarını izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFP4oYg-4El_f4k4ptvnQjCS4pinoJCr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFP4oYg-4ElnKZNLQ9MS7qsiOG9q2SzE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S
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Çocukların açık kamusal mekân tasarımına katılımı 
sürecinde ele alınacak model ve izlenecek yöntemler, etkin 
bir tasarım süreci ve çocuklar için yaşanabilir mekânlar 
yaratmak adına önemlidir. Bu nedenle karmaşık bir yapı 
olan çocuk katılımı sürecinde kullanılan yöntemlerin 
ne kadar etkili olduğu, katılım süreci planlanırken 
genelde göz ardı edilmektedir. Oysaki çocuk dostu açık 
kamusal mekânlar oluşturabilmek, çocuk katılımıyla 
sağlanabileceği gibi bu süreçte seçilen model ve yöntemin 
ne kadar etkili olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle 
bu çalışmada açık kamusal mekân tasarım süreçlerinde 
uygulanan çocuk katılım yöntemlerinin tasarım/uygulama 
sürecinde etkinlik düzeylerini değerlendirmeye yönelik bir 
çerçeve ortaya konması amaçlanmıştır.

Literatür araştırmaları kapsamında kuramsal olarak ele 
alınan bu çalışma, katılımcı süreçleri içeren uygulama 
örnekleri ile desteklenmiştir. Litaratür araştırmalarının 
sonuçları ve uygulama örnekleri üzerinden gerçekleştirilen 
etkinlik düzeyi değerlendirmesinde, her bir proje kendi 
koşullarını ve öznelliklerini taşıdığı için kriterlerin 
değerlendirmesi açısından kesin yargılara ulaşabilmek 
oldukça zordur. Ancak yöntemlerin farklı projelerde 
ya da bir projenin farklı aşamalarında kullanılış biçimi 
etkinlik düzeyi açısından farklılıklar getirdiğinden, her 
yöntemin etkili olduğu ve olamadığı yönlerinin belirlenmiş 
olması, proje süreçlerinde yöntemlerin geliştirilerek ve 
çeşitlendirilerek daha etkin hale getirilebilmesinde bir 
çerçeve sunmaktadır. 

Örnek projeler üzerinden yapılan bu değerlendirmede 
katılımı sağlamaya yönelik birden fazla yöntemin 
kullanıldığı, katılımcı profiline ve projenin amacına 
göre farklı yöntemlerin tercih edildiği, farklı katılım 
yöntemlerinin kullanılması farklı düzeylerde katılımı 
sağlarken, aynı yöntemin uygulamalardaki alternatif 
kullanımlarının katılım düzeyi ve etkinliğini değiştirebildiği 
görülmüştür. Bu nedenle projeden elde edilmek istenen 
sonuca, projenin gerçekleştirilme amacına ve katılımcı 
profiline (kültür, yaş, engel grubu, yetenek vb.) uygun 
yöntemlerin belirlenmesi ve uygulanması, katılımcı 
profiline uygun olarak yöntemlerin çeşitlendirilmesi ve 
bu yöntemlerin ihtiyaca göre proje süreci içerisinde farklı 
aşamalarda farklı amaçlarda tekrarlanması, projenin 

katılımcı sürecinin etkinliğinin arttırılması açısından 
oldukça önemlidir.

Açık kamusal mekân tasarımında uygulanan çocuk 
katılım süreçlerinde kullanılan yöntemlerin etkinliğinin 
değerlendirmesinin, gelecekte daha etkili katılım 
süreçlerinin planlanmasında kolaylık sağlayacağı ve 
yapılacak çocuk odaklı katılımcı açık kamusal mekân 
tasarımında seçilecek katılım yöntemleri için yol gösterici 
olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ve Katılım, Çocuk Katılım 
Yöntemleri, Açık Kamusal Mekân Tasarımı, Çocukların 
Kentsel Tasarıma Katılımı, Katılımın Etkinlik Düzeyi. 

AÇIK KAMUSAL MEKÂN TASARIMINDA ÇOCUK KATILIM 
YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİK DÜZEYİ DEĞERLENDİRMESİ 

Gülzade ŞENTÜRK

Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

https://www.youtube.com/watch?v=pvQiKHhl1lE&list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb
https://www.youtube.com/watch?v=pvQiKHhl1lE&list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb
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Bilimsel araştırmalara göre insan gelişimi doğumdan 
itibaren ilk yıllar içerisinde en yoğun şekilde gerçekleşir 
ve kalıcı etkiler bırakır. Bu sebeple erken çocukluk 
dönemindeki bireylere fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimi 
destekleyici zeminler sunmak önemlidir. Yoğun kentleşme 
ile değişen yaşam koşulları çocukların akranları ile sosyal 
etkileşimini sınırlamakta ve gelişimlerini destekleyici 
mekânları daraltmaktadır. 

1989 yılında Birleşmiş milletler tarafından yayınlanan Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nde çocukların temel yaşam hakları 
ve gelişimine vurgu yapılmakta, çocuğun “dinlenme, boş 
zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 
vb. etkinliklerde bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama 
serbestçe katılma hakkı” açıkça ifade edilmektedir (Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, 6. ve 31. maddeler). Bu bağlamda, 
kentlerimizde erken çocukluk dönemindeki bireylerin 
de dikkate alındığı ve bahsedilen etkinlikleri hayata 
geçirebilecekleri, fiziksel becerilerine uygun mekânların 
varlığı ve niteliği önem arzetmektedir. 

Bu çalışmada amaç, kentsel mekânda 0-4 yaş arası 
çocukların ve annelerinin varlıklarına dikkat çekmek ve 
bu kitle için en uygun mekânsal alanın kurgulamasında 
katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda sosyal etkileşimi 
sağlayacak, çocuk dostu mekân ölçütleri dikkate alınarak, 
erişilebilirlik kuralı doğrultusunda, 0- 4 yaş arası çocuk 
doğasına ve özelliklerine uygun açık ve kapalı alanları 
kapsayan ve çevre ile ilişkiyi açıkça ifade eden kullanıcı 
odaklı mekân kurgusuna yönelik standartların üretilmesi 
hedeflenmektedir.  

Çalışmada böyle bir donatı ihtiyacına yönelik gereklilik ifade 
edilmekte, bu gerekliliğin dünyada ve ülkemizde mekânsal 
uygulamalara yansıması incelenmektedir. Çalışmanın 
yöntemi; 0-4 yaş grubunun fiziksel ve gelişimsel ihtiyaçları 
belirlenerek bu ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut ölçütlerin 
değerlendirilmesi, gerekli görülen ölçütler ve mekân 
kurgusu için tasarım etütleri ile şematik olarak öneri 
geliştirilmesi, konunun fizik mekân referansıyla işleyiş ve 
sürdürülebilirliğinin tartışılması şeklindedir. Araştırma 
sonucunda ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklar ve anneleri 
için uygun mekânlar konusunda mevzuatın genişletilmesi 
öngörülmektedir. Çalışmanın önerilen donatı alanı ile 
anne ve çocuğun kent mekânına kazandırılması ve yerel 

yönetimlerin erken çocukluk dönemindeki geleceğin kentli 
bireylerine mekânsal boyutu olan hizmetler sunmaları 
sürecinde faydalı olması beklenmektedir. Yaşanabilir 
kentsel mekânlara erişmede kullanıcı boyutunu 0-4 yaş 
grubu ile genişletilerek tüm sakinleri kapsayan bir kente 
erişmek bir kamusal politika aracıdır ve ülkemiz adına 
yeni bir yaklaşımdır. 

Anahtar Kelimeler: sosyal etkileşimin bireysel gelişimde 
önemi, kentsel donatı, erken çocukluk dönemi. 

0-4 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL ETKİLEŞİM 
AMAÇLI KENTSEL DONATI ÖNERİSİ: ANNE-ÇOCUK OYUN ODASI

G. Merve R. JANDALI

Zekiye YENEN

https://www.youtube.com/watch?v=0F1rg3c0TIw&list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0F1rg3c0TIw&list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb&index=2
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Kentsel mekan üretiminde mevcut yöntemler ve 
yaşanan süreçler günümüz kentlerinin ihtiyacını 
karşılayamamaktadır. Sonuç ürün olarak tanımlanan 
ve üretilen  kentsel projeler sahip oldukları vizyon ve 
karakterleri ile gündelik hayatı dönüştürürken kent 
bütününe de etki etmektedir. Temsili bilgisayar ortamında 
üretilen mekanlarımızın gerçeküstü güzellikleri ve 
söylemleri bir yana üretilen bir çok kentsel proje 
tasarım ve işleyiş anlamında öngördüğü müdahaleleri ve 
söylemleri uygulamada yaşanan süreçler doğrultusunda 
dönüştürmektedir. Üretilen kentsel projeler ile kamusal 
kullanım gelişmekten öte dağılmaktadır. 

Günümüzde kentsel mekan üretim süreçleri kendine yeni 
yollar arama çabası içerisine girmiştir. Kentsel tasarım 
anlamında mekan üretim süreçlerinin ve metotlarının 
üretilmesi, deneyimlenmesi gerekmekte, çok paydaşlı, 
esnek, etkileşime izin veren yeni yaklaşımlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kentsel tasarım uygulamalarında 
tanımlanan bu sorun özellikle katılımcı süreçlere odaklanan 
geliştirilebilecek potansiyel alanlar yaratmaktadır. Bu 
çalışma katılımcı süreçlerde birleştirici ve dönüştürücü 
ana odak grup olarak çocukluğu ve çocukluk dönemini 
görmektedir. Çocukların katılım süreçlerine ilişkin 
çalışmalar uluslararası anlamda ilk olarak 1970’li yıllarda 
üretilmeye başlanmış ve özellikle 1989 yılında Birleşmiş 
Milletler çocuk haklarına yönelik sözleşmenin kabul 
edilmesi ile hız kazanmıştır. Ülkemiz ise sözleşmeyi 1990 
yılında imzalanmış ve sözleşme 1995 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Çocuğun katılım hakkına vurgu yapan sözleşme 
incelendiğinde mekansal olanaklıklar ile çocuk hakları 
arasındaki bağlantı dikkat çekicidir. 

Uluslararası alanda gelişmeye devam eden çocuk, kent 
ve katılım çalışmaları ne yazık ki ülkemizde çok sınırlı 
kalmakta ve örnek uygulamalar üretilememektedir. 
Mevcut kentsel gelişim yaklaşımı ile çocuklar 
kentlerimizde kendilerine ifade alanı bulamamakta, kent 
ortamını deneyimlememekte, yaşadıkları mekana karşı 
aidiyet hislerini geliştirememekte, kent merkezlerinden 
dışlanmaktadırlar. Kentler çocukların fiziksel, bilişsel, 
sosyal ve gelişimlerini destekleyen yeri doldurulamaz 
eğitim, öğrenim, deneyim ortamları olma özelliklerini 
kaybetmektedir. Bu durum çocuk hakları anlamında 

ihlaller yarattığı gibi günümüzde ve geleceğe yönelik 
farklı gruplar adına da dezavantaj tanımları yaratmaktadır.
Kent ve çocuk çalışmalarında farklı perspektifler ile 
savunulmaktadır. Çocuğun eğitim hakkı, oyun hakkı, 
sağlıklı yaşam hakkı, barınma hakkı, oyun hakkı gibi 
haklar üzerinden yetişkinlerin sorumluluğunda ve 
savunuculuğunun desteklenmesi gereken bir alan olması 
dışında bu çalışmada kentte çocuğun varlığı birleştirici 
bir değer olarak da savunulmaktadır. Çocuk ihtiyaçlarına 
uygun tasarlanan mekanın birleştiriciliği farklı başlıklar 
altında incelenebilir. Çocuk ve mekan ilişkisi üzerinden 
değerlendirildiğinde çocuğun deneyimsel ve fiziksel mekan 
kullanış biçimi düşünüldüğünde çocuk ihtiyaçlarına uygun 
bir mekan insan bedeninin farklı kullanım biçimlerine 
hizmet edebilmesi anlamına gelmektedir. Mekanı bedene 
yaklaştıran olanaklılıklar diğer gruplarında yararına 
olacaktır denebilir. Öte yandan çocuk odaklı çalışmalar 
hepimizin ortak deneyimi çocukluğa vurgu yapmakta ve 
bireysel kaygıların ötesinde ortak bir amaç yaratmaktadır. 
Bu durum katılımcı süreçlerde uzlaşmak anlamında 
potansiyeller yaratmaktadır.

En alt aşamadan başlayarak manipülasyon, dekoratif, 
sembolik, bilgilendirilen-bilgilendirilen, danışılan-
bilgilendirilen, yetişkinler tarafından başlatılıp çocuklar 
ile karar alınan, çocuklar tarafından başlatılıp yönetilen 
ve son olarak çocuklar tarafından başlatılan yetişkinler 
ile ortak karar alınan olarak sıralamaktadır.Katılım 
aşamaları üzerinden değerlendirildiğinde çocuğun 
proje sürecindeki konumu ve nasıl tanımlandığı kritik 
bir değer taşımaktadır. Çocuklar geleceğin yetişkinleri 
olarak kurtarıcı görülebildikleri gibi, korunması gereken 
yetişkinlerin sorumluluğunda  ya da karar verme 
yetisine sahip olmayan yönlendirilmesi gereken bir 
grup olarak da görülebilmektedirler. Manipülasyon 
aşamasından uzaklaşmak ancak çocukluğun kendine has 
ihtiyaçları ve ifade biçimleri olan bir dönem olarak uygun 
yöntemler ile yetişkinlerle eşit olarak proje süreçlerinde 
konumlandırılması ile mümkün olabilir.

KENTSEL TASARIMDA ÇOCUK ODAKLI KATILIMCI SÜRECE 
İLİŞKİN BİR DENEME; BAHÇEKÖY YERLEŞİMİ

Başak İNCEKARA

https://www.youtube.com/watch?v=XPw7MB98jjQ&list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XPw7MB98jjQ&list=PLQFP4oYg-4EnrzYD8Kv6QgAlqj0t8aLyb&index=3
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Toplumsal güç teorileri içerisinde seçkinci teorinin 
sıyrılarak yükselmesi, yeni dönemde yerel hizmet 
söylemlerinin tamamen “projeci” bir çerçevede 
kurgulanması ile pekişmektedir. Ancak kentlerin birer 
–mümkünse küresel- projeye, kent yöneticilerinin ise 
mutlaka “gözü açık politika” güden birer “işletmeci”ye 
dönüşmelerinin beklendiği günümüzde; kentsel mekan 
tasarımı konusu temel politika haline gelmektedir.

Bu öncülden hareket eden çalışmada, nihai sonuç 
olarak “sıra dışılık çabasıyla sıradanlaşmak” olarak 
ifade edilebilecek bir durumla karşı karşıya kalındığına 
dikkat çekilmektedir. Bunun nedeni, bir yandan “özgün” 
ve “farklı” ama mutlaka “çağdaş teknoloji” gerektiren 
projeler aranırken; öte yandan bu yarışta geri kalmama 
kaygısının, yöneticileri tamamen birbirini kopyalayan 
uygulamalara yöneltmesi ve tüm uygulamaların kısa 
sürede “sıradanlaşmak” durumunda kalması olarak 
ifade edilebilir. Esasen projeci yaklaşım, hemen tüm yerel 
birimlere dışarıdan gönderilen “örnek uygulamalar” ve 
dolayısıyla rekabete açık olmayan tekil proje sahipleri 
tarafından sunulmakta; bu anlamda kente eklenen 
“değer”in çok az ekonomik getirisi olurken, daha büyük 
bir rant yaratım ve özel ellerde paylaşım mekanizması 
kurulmaktadır. 

Çalışmanın temel iddiasının dayandığı parametreler 
aşağıda değerlendirilmekte ve bu çerçevede ortaya çıkan 
kent tasarım uygulama ve yaklaşımlarının, bir örnek 
kent üzerinden somutlaştırılması amaçlanmaktadır. 
Olasılıkla kolay olan yöntem bunu bir metropol kent 
üzerinden irdelemek olmakla birlikte; çalışma daha 
ilginç bir denemeyi tercih etmekte ve Türkiye’nin oldukça 
orta ölçekte bir kenti olan Kırşehir üzerinden bütün bu 
süreçleri ele almayı hedef edinmektedir. Kenti bu “orta” 
olma durumundan çıkaran en önemli özelliği ise son yerel 
seçimlerde en borçlu belediyeler sıralamasında 5. sıraya 
yerleşmiş olmasıdır.

Konunun bu şekilde ortaya konuşu, sadece ekonomik bir 
değerlendirme gibi görünmekle birlikte; aslında kentin, 
bu denli borçlu hale gelmesine neden olan uygulamaların, 
hemen tamamının yukarıda değinilen “kent tasarım 
projeleri”nden kaynaklandığı görülmektedir. Üniversite 
kenti yönelimi, kentsel dönüşüm ve Toki uygulamaları, 

jeotermal kent vurgusunun markasallaştırılması, kentin 
ortasından geçen nehrin yeniden açığa çıkarılması ve 
mutenalaştırma örnekleri gibi hemen tüm güncel tasarım 
şablonları, kent için kullanılan uygulama örneklerdir.

YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN KENTSEL TASARIMDA 
SIRADIŞILIK ARAYIŞININ SINIRLARI

Azize Serap TUNÇER

https://www.youtube.com/watch?v=kLMzveDHblY&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=kLMzveDHblY&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=3
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KENTSEL TASARIM SÜRECİ VE YEREL YÖNETİMLER

Mehmet Nazım ÖZER

Ayşegül DİNÇ YALÇIN

Ülkemizde 20. yüzyıl boyunca çok değişik nedenlerle göç 
olayları yaşanmıştır. Kırdan büyük kentlere yaşanan büyük 
nüfus hareketlerinin barınma ortamlarını oluşturma 
çabaları yıllarca sürmüş; plansızlık, kaçak yapılaşma, 
gecekondulaşma gibi etkenler ile yerleşmelerde bir kimlik 
kaybı içinde kentsel dokunun, tarihsel mirasın ve doğal 
çevrenin bozulmasına neden olan kentsel değişimler 
yaşanmıştır. 25 yıldır büyük sıkıntılar yaşadığımız 
kentleşmeyle artan sorunlara yönelik çok yönlü ve kapsamlı 
planlama ve tasarım politikaların öneminin ve yerel 
yönetimlerin bu konudaki yetkinliğinin ortaya konulması 
çok önemlidir. Kenti paylaşanların, kentlerde iyi bir şekilde 
yaşamaya, temiz su, sağlıklı ortamlar, ulaşım, elektrik 
ve diğer hizmetlere rahatça erişebilmeye hakkı olduğu, 
mekânsal düzenlemeler ile yaşam çevrelerinin kalitesinin 
artırılması yönelik kentsel tasarımın yadsınamayacak rolü 
olduğu bilinmektedir. Şehirlerin yaşam ve mekân kalitesi 
yüksek, kimlikli ve yaşanabilir kılınması amacıyla insan 
odaklı, güvenli, yöresel mimari ve geleneksel değerlere 
uygun yaşam alanlarının oluşturulması için kentsel tasarımı 
da içeren kent planlama sürecinin etkin hale getirilmesine 
yönelik bir değerlendirme yapılması gereklidir.

Ülkemizde kentsel tasarım tanımı kapsayıcı bir yaklaşımla 
ele alınmış olsa da uygulama aşamasında birçok mesleki 
eleştiri ortaya konulmaktadır. Bu doğrultuda kavram; teorik 
yaklaşımlar yerine genellikle projeler ve pratik sonuçların 
değerlendirilmesi ile ele alınmaktadır. Akademideki 
gelişmelere ek olarak, mesleki uzmanlaşmadaki 
çeşitliliğin artması ve özellikle son dönemlerde 
mevzuat düzenlemelerindeki değişimler ile 2011 yılında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında belediyelerin kentsel 
tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak farklı kurumsal 
yapılanmalar oluşmaya başlamıştır. 

Planlama, kentsel tasarım ve projelendirme gibi uygulama 
öncesi eylemler, hızlı değişim sürecindeki günümüz 
kentlerinde yerel yönetimlere “kentleri tasarlama 
sorumluluğu” ile çok önemli bir misyon yüklemektedir.  
Kentsel tasarım olgusu bu görevin önemli bir parçasıdır 
ve başarıya ulaşmadaki temel problemi yerel idarenin 
kentsel tasarım işlerinin ve sürecinin işleyişinde; yetki 
yönünden, şekil yönünden ve uygulama yönünden 
tartışılması önemlidir. Kentsel tasarım çalışmalarında 

yerel yönetimlerin kendi işleyişlerine ilişkin proje elde 
etme ve planlama sistemi içerisinde tasarım konusundaki 
algının oluşmasında, tasarım çalışmalarının etkinliğinin 
artırılmasında ve uygulamanın yaygınlaşmasında yerel 
yönetimlerin kentsel tasarıma bakışı önemlidir. 

Bu çalışmada bu anlamda temel bir kuramsal çerçeve 
sunulduktan sonra, kuram ve uygulama arasındaki 
sorunlar saptanacak, sebepleri yerel yönetimlerin idari 
yapısı, yetkinlik ve mevzuat açısından ele alınmıştır. 
Kentsel tasarım kuramının pratiğe dönüştürülebilmesi 
ve kimlikli ve yaşanabilir kentsel çevreler yaratılabilmesi 
için ülkemizdeki belediyelerin kentsel tasarım 
çalışmalarına ilişkin algısı yapılan anket çalışmaları ile 
değerlendirilmiştir.  Bu anket çalışması; 2018 yılında 
1397 belediyenin tümüne gönderilmiştir (Anketlerin geri 
dönüş oranı %63’dür. Büyükşehir Belediyelerinde %83.87, 
İl belediyelerinde %60,78, İlçe Belediyelerinde %70,29 ve 
Belde Belediyelerinde ise %44,81).

Edinilen bilgiler doğrultusunda ülkemizde yerleşme 
sistemlerimizde ve kentleşme sonucunda çok hızlı değişim 
yaşamakta olan kentlerimizde “nitelikli yaşam çevreleri” 
yaratabilme konusunda yeni politikaların geliştirilmesine 
yön verebilecek tartışmaların yapılması hedeflenmektedir. 
Ayrıca, kentsel tasarım sürecine ilişkin kuramsal ve 
kurumsal yapılanmanın nasıl olabileceği üzerinde 
değerlendirmeler de yapılacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=ngrilhwrcVE&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=4
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Kültürün politikleşmesi, erişilebilir ve gelişebilir olması 
için ona bir yönetim mekanizması kurma ve mekan 
biçme ile başlar. Kurulan yönetim ve mekanlar, kültürün 
yaşayan ve gelişme gösteren bir pozisyon aldığı durum ile 
sembolleştiği ve iktidar göstergesi olarak kaldığı durum 
arasında ince bir çizgide yer alır. Bu çizginin hangi tarafında, 
ne gibi etmenlerle ve nasıl olunduğunu sorgulamak kültür 
politikalarına yeni bir tartışma aralığı açma potansiyeline 
sahiptir. Çalışmanın kavramsal çerçevesini kültür-iktidar 
ilişkisi, kültür politikaları ve mekan üretimi oluşturur. 
Toplum kaynaklı olarak gelişen, biriken ve soyut anlamlar 
üreten kültür kavramı, günümüzde belirli nesne ve 
durumlar üzerinde somutlaşarak bir iktidar ve mücadele 
alanı yaratmaya başlamıştır. Bireylerin sahip olduğu 
kültür haklarından yararlanabilmesini sağlayan ve kültürü 
seçkin azınlığın tekelinden çıkarıp demokratikleştiren 
kültür politikaları, kültür-iktidar ilişkisinin bir ürünüdür. 
Ancak ilk adım olarak yapılması öncelikli ve zorunlu olan 
uygulamaların bir süre sonra hedeflenen çıktılara ulaşmada 
yetersiz kalması disiplinler arası çalışmanın gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Sosyoloji ve yönetim anlamında yoğun 
çalışmalar yürütülen kültür politikalarında mekansal 
ve kentsel tasarımın, kültürel hareketlilik yani çok 
tartışılan kültüre erişim ve katılım meselesindeki önemi 
kendini göstermektedir. Kültür politikalarının mekansal 
üretimleri kentte kamusal alan tanımlama ve toplum 
için ortak bir değer yaratma potansiyelleri ile kentlerin 
sosyal ve ekonomik açıdan şekillenmesinde rol oynar. 
Çalışma kapsamında kültüre erişim ve katılımın artması, 
tüm ilçelerde kültürel canlılığın sağlanması için kültür 
politikalarında mekan ve kent odaklı ne gibi stratejiler 
geliştirilebileceği sorusuna yanıt aranır.

İstanbul’da 2000’li yıllardan itibaren iktidarın kültürel 
alandaki girişimciliği ile orantılı olarak tüm ilçelere kültür 
ve sanatı yayması için belediye kültür merkezleri sayıca 
artmaktadır. Ancak belediyeler kültür merkezi inşa etmeyi 
bir tanıtım ve rekabet aracı olarak görmekte; sosyal 
hizmet anlayışından gelen bir üslup ile kültür ve sanatı 
desteklemeye çalışmaktadır. Bu desteğin, her şeyden 
biraz mantığı ile nitelik yerine nicelik odaklı uygulamaların 
çoğunlukta olması sebebiyle işlevini tam gösteremediği 
söylenebilir. Yapıların program ve mekansal özellikleri 
belirlenirken bölgenin sosyo-kültürel alt yapısı göz önüne 

alınmakta, hatta bir sınıra dönüşebilmektedir. Öte yandan 
tüm bu süreçlerde, esas belirleyici aktörün belediye 
başkanları olduğu; kişisel vizyon ve ideolojilerinin kültür 
politikalarına, mekanlara ve doğal olarak kente şekil verdiği 
ortadadır. Bu nedenle, İstanbul’daki kültür yapılarının kent 
üzerinde büyük etkiler yaratması hedeflenen simgesel 
örnekleri veya özel kurumların nitelikli mekanları dikkat 
çekerken, tüm ilçelere kültür ve sanatı yaymayı hedefleyen 
gündelik ve sıradan örnekleri niteliksel olarak geri planda 
kalmaktadır. 

Çalışmanın amacı belediye kültür merkezlerini mekansal, 
işlevsel ve kentsel ölçekte inceleyerek gündelik hayata 
katkılarını sorgulamak ve görünür kılmaktır. Kültüre 
biçilen bu kemikleşmiş mekan tipolojisinin iktidar, 
ideoloji ve kentsel tasarım yaklaşımları çerçevesinde 
benzeşen ve birbirinden ayrışan yönleri ele alınır. 
Yöntem olarak kavramsal okumaların ışığında şehrin üç 
ayrı bölgesinden farklı bağlam, program ve mekansal 
özellikte üç örnek projenin incelemesi yapılır. Bu inceleme 
mekan ve kent ölçeğinde, nitelik ve potansiyel unsurların 
kullanım değerlendirmesi şeklindedir. Seçilen örneklerin 
(Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi, Şişli Nazım 
Hikmet Kültür Sanat Merkezi ve Kartal Bülent Ecevit 
Kültür Merkezi) bulundukları çevre ve kent ile kurduğu 
ilişkiler anlamlandırılmaya çalışılır. Yapıların aktörleri, 
projelendirilme süreçleri ve programlarındaki farklılık 
seçim kriterini belirlemiştir. Yöntem ile yapılmaya çalışılan, 
kültür politikalarında mekan üretimi ve kentsel ilişkileri 
tekil yapılar üzerinden tespit etmek değil; İstanbul 
genelinde tespit edilen durumun yapılar üzerinden nasıl 
incelenebileceği üzerine bir öneri sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: kültür, iktidar, kültür politikası, kentsel 
mekan, kültür merkezi.

KÜLTÜR POLİTİKALARINDA MEKAN ÜRETİMİ: İSTANBUL'UN 
BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZLERİ

Sedanur ALBAYRAK

https://www.youtube.com/watch?v=lowoUcx6zYU&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lowoUcx6zYU&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=1
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Ülkelerin hukuk sistemlerine, politik, ekonomik ve kültürel 
yapılarına bağlı olarak şekillenen planlama sistemleri, 
temelinde proje bazlı-esnek ve plan bazlı-sıkı (katı) 
planlama olarak ikiye ayrılmaktadır. İki farklı yaklaşımla, 
gelişen planlamanın her iki yaklaşımında da çeşitli 
sorunlarla karşılaşılmıştır (Türk & Özkan, 2012). Sıkı 
planlama yaklaşımıyla hazırlanan kentsel gelişim/imar 
planlarında plan kararlarının kentlerin dönüşen, değişen, 
dinamik yapılarına uymakta ve ihtiyaçlarına cevap vermekte 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Esnek planlama sisteminde 
ise plan kararlarının yasal olarak bağlayıcı olmaması ve 
bu kararların mekâna yansıtılmasında yetersiz ve eksik 
kalması başlıca sorunları oluşturmaktadır.  1970’li yıllarda 
sürdürülebilir gelişmenin tanımlanmasıyla planlama farklı 
bir boyut kazanmış ve bu boyutu benimsemeye çalışırken 
teknolojinin hızla ilerlemesi sürdürülebilirlik ilkesinin 
de uygulanmasını zora sokmuştur. Sıkı planlamanın 
kararlarının hızla değişen ve dönüşen kentlerin ihtiyaçlarını 
karşılayamaması ve esnek planlamanın kararlarının 
mekâna yansıtılma konusundaki eksiklikleri sonucunda 
kentlerde giderek yaşam ve mekân kalitesinde düşüş 
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda hem esnek planlama 
hem de sıkı planlamanın bir tür yenilenmeye olan ihtiyacı 
plancıların çözüm arayışına girmesine neden olmuştur.

Aslında mimarlık ölçeği ile şehir planlama ölçeği arasında 
bir köprü görevi üstlenen kentsel tasarım disiplininin 
planlamanın sorunlarına çözüm olabileceği öngörülmüş. 
Sıkı planlama anlayışıyla ortaya konan kentsel gelişim 
planlarında kararlar alt ölçekte kentsel tasarım ilkeleriyle 
bir miktar esnetilip günün ihtiyaçlarını karşılıyor, esnek 
planlamada ise tam tersi sıkı tasarım kurallarıyla mekân 
kalitesini yükseltmeye dayalı bir sistem gelişiyor (Punter, 
2007). Bu noktada beliren bir diğer sorun ise planlamaya bu 
disiplinin ilkelerinin nasıl entegre edileceğiydi. Bahsedilen 
entegrasyonun kentsel tasarımı kamusal politika aracı 
olarak kullanarak sağlanabileceği ortaya konmuştur. 
Bir diğer deyişle kentsel tasarım kriterlerinin kamusal 
politika niteliğinde planlarda yer alması, kentsel tasarımın 
planlama sistemine entegrasyonunu sağlayacaktır. 
Bu çalışmanın yapılmasındaki temel nedeni, günümüz 
kentlerinin gelişiminde gözlemlenen başarısızlıklar 
oluşturmuştur. Kentsel özgün kimliğin kaybolması, 
kaybedilen ve giderek azalan kamusal alanlar, kentlerde 

oluşan güvenlik, ulaşım ve erişim sorunları, görsel ve 
çevresel kirlilik ve daha birçok sorun insanların günlük 
yaşamlarını zora sokmakta ve planlama anlamında büyük 
başarısızlık örnekleri olmaktadırlar. Bu başarısızlıklar 
sadece kullanıcıların yaşamalarını zorlamakla kalmıyor, 
kentlerin ekonomik olarak da sıkıntılar yaşamasına 
sebep oluyor. Erturan ve Türk’ün (2015) yaptığı çalışma 
incelendiğinde aslında bu başarısızlıkların esnek 
planlama sisteminde, sıkı planlamaya kıyasla, daha büyük 
ölçüde yaşanabileceği kaygısı oluşmaktadır. 2015 yılında 
Dünya Şehircilik Kolokyumunda sunulan bu çalışmada, 
sıkı planlamanın düzenleyici plan sistemi olarak yasal 
bağlayıcılığa sahip olduğundan ve kentlerin gelecekteki 
gelişmeleri hakkında keskinlik içerdiğinden bahsedilirken, 
esnek planlamanın ise uygulayıcının takdir yetkisine sahip 
bir sistem olduğu ve büyük ölçüde piyasa ekonomisinin 
etkisi altında şekillendiği ve en önemlisi de yasal olarak 
bağlayıcılığa sahip olmadığı anlatılmaktadır. Bu durum, 
esnek planlama anlayışında kamusal yararın önceliğini 
de sorgulanabilir kılmakta ve gelişimdeki başarısızlık 
riskini artırmaktadır. Esnek planlama anlayışına yönelik 
oluşan bahse konu olan kaygı, bu çalışmanın sınırlarını 
belirlemiştir. Çalışmanın amacı kentlerdeki mekân ve 
yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, kentsel tasarımın 
kamusal politika olarak planlamadaki yeri ve önemini 
anlamak olarak tanımlanırken, sınırlarını da esnek 
planlamadaki gelişim başarısızlıkları üzerine oluşan 
kaygı belirlemiştir. Bunun üzerine literatür araştırması, 
gözlem ve örnek incelemesinin yapılması hedeflenmiştir. 
Örnek incelemesi, başarılı kentsel gelişimin gözlendiği 
esnek planlama anlayışına sahip olsa da plan politikaları 
arasında kentsel tasarımın yer aldığı Kuzey İrlanda 
başkenti Belfast seçilirken, başarısız bir örnek olarak da 
yine esnek planlama anlayışıyla planlanan ancak kentsel 
tasarım içeren politikalar konusunda sınıfta kalan ve bu 
başarısızlığın da kentsel mekânlarda hem hissedildiği 
hem de göze çarptığı Kuzey Kıbrıs başkenti Lefkoşa 
seçilmiştir. Konunun iyi anlaşılabilmesi için, Lefkoşa 
ve Belfast kentleri kentsel gelişim planlarının içerdiği 
kentsel tasarım politikaları anlamında karşılaştırma 
yapılarak incelenecek ve görsel elemanlarla mekâna olan 
yansımaları araştırılacaktır. 

ESNEK PLANLAMA SİSTEMİNDE KAMUSAL POLİTİKA 
OLARAK KENTSEL TASARIMIN ÖNEMİ: LEFKOŞA VE BELFAST 
ÖRNEKLERİ

Elda İSTİLLOZLU

https://www.youtube.com/watch?v=lPw2vdO1wQc&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lPw2vdO1wQc&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lPw2vdO1wQc&list=PLQFP4oYg-4ElJeKQ9Sa_SSs99ebEYuEdu&index=2
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Kentsel tasarımın temel görevlerinden biri duyusal 
deneyimlerin yaşandığı kamusal mekanları önemseyen  
mekanlar tasarlamaktır. Kullanıcı deneyimlerinin 
yaşandığı kamusal mekanlar herkesin duyularına eşit 
hitap eden, algılanabilir mekanlar olmalıdır. Kamusal 
mekan kullanıcı deneyimleri, kullanıcının mekan hissinin 
oluşmasında önemlidir. Kullanıcının mekan hissi ise 
duyuları ile farklılaşmaktadır. Duyular, kullanıcının mekan 
hissini değiştirip yönlendirmektedir. Bu yüzden, kamusal 
mekanlarda basit standartlar ile mekansal tasarım 
çözümlenemez. Her mekanın kendine özgü duyusal 
dokuları vardır, kamusal mekanlarda duyu mekanları 
üretilmelidir. Duyu eksikliği-engeli mekanda karşılığını 
bulmalıdır. Her bir kamusal mekanın duyu kayıplarına 
özel özgün tasarımları olmalıdır. Duyusal deneyimlerin 
mekansal karşılığının tespit edilmesi ve duyu haritalarına 
aktarılması ile duyusal mekan tasarım rehberleri 
oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beş duyu, kentsel duyu mekânları, 
kamusal mekân, duyusal deneyim, duyusal mekan rehberi, 
engellilik, duyu eksikliği-engeli, mekânsal algı.

KAMUSAL MEKANIN BEŞ DUYUDA ALGISI: KENTSEL DUYU 
MEKANLARI

Gülbahar EMİR

Hatice AYATAÇ

https://www.youtube.com/watch?v=mGP3kfmIKYQ&list=PLQFP4oYg-4El_f4k4ptvnQjCS4pinoJCr&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mGP3kfmIKYQ&list=PLQFP4oYg-4El_f4k4ptvnQjCS4pinoJCr&index=2&t=0s
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Günümüz kentlerinde sanayileşme, nüfus artışı, göç, 
gelişmişlik düzeyi, ulusal politikalar gibi çeşitli faktörler 
doğrultusunda gerçekleşen yoğun, planlanmamış ve 
çarpık kentleşmeye bağlı pek çok sorun görülmektedir. 
Bu sorunların çevresel kaynaklar, kentin fiziki mekânı ve 
kentin yaratıcı ve yürütücü unsuru insan üzerinde neden 
olduğu sayısız etki on yıllardır pek çok disiplinde ve konu 
başlığı altında tartışılmaktadır. Bu bağlamda insan ve 
çevre arasındaki karşılıklı ve kuvvetli etkileşim, insanı ve 
onun bedensel ve psikolojik sağlığını, kentsel tasarımda 
ele alınması kaçınılmaz konulardan biri yapmaktadır. 
Özellikle çevre psikolojisi alanında yer bulan insan 
psikolojisi ve davranışı ile çevre arasındaki ilişki, kentsel 
sorunlar bağlamında ekopsikoloji yaklaşımında karşılık 
bulmaktadır (Rozsak, 1992). 

Çevresel sorunların çözümünü ise insanın doğa ile yeniden 
bağ kurmasında arayan yaklaşımın, bu bağın kurulabilmesi 
için işaret ettiği doğal alanlarda vakit geçirmenin ve bunu 
günlük hayatın bir parçası haline getirmenin sağladığı 
ekoterapi hizmetinin gerekliliği doğrultusunda bu çalışma, 
kentsel mekânın bu hizmeti sağlayan fonksiyonları 
ve özelliklerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Bu 
doğrultuda ekopsikoloji, ekoterapi ve restoratif çevreler 
(restorative environments) konu başlıklarında sistematik 
literatür taraması gerçekleştirilmiş, ulaşılan 37 makale 
içerisinde terapötik mekânların türleri, özellikleri, 
faydaları ve bu mekânlarda gerçekleştirilebilecek 
aktiviteler incelenmiştir. Bu 4 eksen dahilinde çalışmaların 
tanımlamaları anahtar kelimeler halinde çekilerek 
gruplanmış ve söylem analizine tabi tutulmuştur. Belirlenen 
konu başlıkları altındaki fayda, tür özellik ve aktivitelerin 
mekânının niteliklerini belirleme konusundaki en önemli 
araçlardan olan kentsel tasarım disiplinine sunabileceği 
katkılar ve dahil olabileceği aşamalar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Tasarım, Çevre Psikolojisi, 
Ekopsikoloji, Ekoterapi, Çevresel Sorunlar

EKO-PSİKOLOJİ VE EKO-TERAPİ YAKLAŞIMINDA KENTSEL 
YEŞİL ALAN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Didem KARA

Gülden Demet ORUÇ

https://www.youtube.com/watch?v=GMYfyilwOHI&list=PLQFP4oYg-4El_f4k4ptvnQjCS4pinoJCr&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GMYfyilwOHI&list=PLQFP4oYg-4El_f4k4ptvnQjCS4pinoJCr&index=3
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Kent aydınlatması mekanların yada binaların sadece 
işlevsel olarak aydınlatılması değil aynı zamanda 
kullanıcıların algısını da yönlendiren bir kentsel tasarım 
girdisi olarak da tanımlanmaktadır. Bu nedenle kentsel 
aydınlatma, lamba kullanımı, aydınlık düzeyi ve renk 
sıcaklığı gibi teknik konuları içermesinin yanında kentsel 
tasarım sürecinin insan-çevre faktörlerini de içine alan 
tamamlayıcı nitelikte  bir parçasıdır. Bu çalışmada, kent 
tasarımının bir parçası olan aydınlatmanın yapılı çevreyi 
şekillendiren ögelerine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma kapsamında Gent, Lyon, Londra, Kanberra, 
Singapur kentleri için hazırlanan aydınlatma yaklaşımları 
incelenmiş, seçilen kentlerin aydınlatma yaklaşımlarının 
ortak ve farklı yönleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
sonucunda kent ve aydınlatma ilişkisi kurulurken ele 
alınması gereken başlıkların öne çıkarılması ve kent 
aydınlatmasının gelecek dönem konularının altının 
çizilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent aydınlatması, aydınlatma tasarımı, 
aydınlatma master planı

BİR KENTSEL TASARIM GİRDİSİ OLARAK IŞIK ÖĞESİ

Elif UYAN

Faruk UYAN

https://www.youtube.com/watch?v=bcf7wuGztAo&list=PLQFP4oYg-4El_f4k4ptvnQjCS4pinoJCr&index=3&t=0s
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Etkin bir katılım arayışı kentsel tasarım literatüründe 
sıklıkla vurgulansa da (Madanipour 2010; Toker and Toker 
2006; Sanoff 1988, 2006), kentsel tasarım projelerinde 
genel olarak  katılımın olmayışı ya da yetersiz oluşu bu 
çalışmanın çıkış noktasıdır. Özellikle 1990 sonrası  kentsel 
tasarım pratiklerinde daha demokratik süreçlere ihtiyaç 
olduğu (Crewe, 2001; Gardesse, 2015) ifade edilmektedir. 
Ancak, özellikle büyük ölçekli kentsel tasarım projelerinin 
katılımcı bir yaklaşımla ele alınması günümüzde hala 
olağan uygulamanın dışındadır (Calderon, 2019). Aynı 
zamanda, katılımcı bir yaklaşımla ele alındığı iddiasını 
taşıyan projelerde bile katılımın seviyesi ve etkinliği 
tartışma konusudur. Bu bağlamda, katılımcı bir yaklaşımın 
kentsel tasarımın sürecini ve son-ürününü nasıl ve ne 
ölçüde etkilediği incelemeye değer bir sorudur. 

Katılım, kullanıcıların yaratılmasına ve yönetilmesine dahil 
oldukları bir yapılı çevrenin daha iyi işlediği düşüncesi 
üzerine kuruludur. Başarı ile uygulanan katılımcı 
projeler, kent yönetimlerinin ve tasarımcıların katılımcı 
bir yaklaşımın potansiyellerini farketmelerine olanak 
sağlar. Özellikle büyük ölçekli, kompleks kentsel tasarım 
projelerinde zaman ve kaynak kısıtları anlamlı bir katılımcı 
yaklaşımı zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, katılımcı 
tasarım fikri katılım tekniklerinin ötesinde idealler ve 
değerler barındırdığından, katılımcı bir yaklaşım için 
gerekli zaman, kaynak ve politik destek sağlanmalıdır.  

Kentsel planlama ve tasarımda çok sayıda katılım yöntemi 
ve tekniği uygulanabilir. Ayrıca, bir katılım sürecini 
yapılandırmanın ve bunu genel planlama ve tasarım 
süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin birden 
fazla yolu vardır. Ancak, katılımın planlama ve kentsel 
tasarım süreçlerine entegrasyonu, geleneksel planlama 
ve tasarım süreçlerinde bulunmayan zorlukları ve fırsatları 
da ortaya koymaktadır. 

Kentsel tasarım projelerinin katılım açısından incelenmesi 
ve değerlendirilmesi etkin bir katılımcı kentsel tasarım 
sürecinin tarif edilmesi açısından önemlidir.  Bu bağlamda, 
katılımcı bir yaklaşımın kentsel tasarım sürecini ve 
sonucunu nasıl etkilediği cevaplanması gereken bir sorudur. 
Bu çalışmada, planlama ve kentsel tasarım literatüründen 
yararlanarak katılım, kentsel tasarım ve kentsel tasarım 
süreci tanımları ile birlikte kentsel tasarımda katılımcı 

yaklaşımlar ortaya konacaktır. Bu açıklayıcı bölümden 
sonra seçilen örnek çalışmalar üzerinden, katılımcı 
kentsel tasarım projelerinin süreçleri analiz edilecektir. 
Analiz çerçevesinde proje tipolojileri, ölçekleri, kapsamları, 
uygulanan katılım yöntem ve teknikleri incelenecektir. 
İnceleme sonrasında her projenin katılım düzeyi nedenleri 
ile birlikte ortaya konacaktır. Son olarak kentsel tasarım 
projelerinde katılımcı yaklaşım zorluklar ve fırsatlar 
bağlamında tartışılacaktır. Farklı kapsam ve nitelikteki 
kentsel tasarım projeleri süreçlerinin analiziyle elde edilen 
bulguların kentsel tasarım eğitimine ve pratiğine de katkı 
sunması beklenmektedir.  

KENTSEL TASARIMDA KATILIM: TÜRKİYE VE DÜNYA 
ÖRNEKLERİNİN ZORLUKLAR VE FIRSATLAR AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem ARSLAN

Nursen KAYA EROL

https://www.youtube.com/watch?v=YCXMs91ob8U&list=PLQFP4oYg-4ElnKZNLQ9MS7qsiOG9q2SzE&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YCXMs91ob8U&list=PLQFP4oYg-4ElnKZNLQ9MS7qsiOG9q2SzE&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YCXMs91ob8U&list=PLQFP4oYg-4ElnKZNLQ9MS7qsiOG9q2SzE&index=3&t=0s
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Yaşanan teknolojik gelişmeler, ürün ve hizmetlerin hızla 
genişleyen kapsamları ve tasarım bileşenleri arasında 
artan etkileşimin gündelik hayat üzerindeki doğrudan 
etkisi “tasarım” olgusunun farklı bir düzleme evrilmesine 
neden olmaktadır. Tasarım üretim, uygulama, paylaşım, 
ve etkileşim aşamalarında insan/kullanıcı odağa oturmuş, 
diğer yandan hızlı toplumsal, sosyolojik ve ekonomik 
dönüşümler özellikle son 15-20 yıl içinde tasarım 
disiplinlerinde paradigma değişimini tetiklemiş; bu değişim 
tasarım nesnesinin tanımından, tasarım metodolojilerine 
ve süreç adımlarına, her bağlamda disiplinin yeni bir yapıya 
sahip olmasına neden olmuştur. Temel anlayış değişikliği 
konusunda, tasarım nesnesinin fiziksel, tekil bir ürün 
olmasının ötesinde, bir çevrenin ve hatta günlük yaşamın 
içinde var olan, sistem ya da sistemlerin parçası olduğunun 
fark edilmiştir. Tasarım çıktısının, tasarlayan tarafından 
yerine getirmesi beklenen, belirlenmiş fonksiyonunun 
ötesinde, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan bir bütünün 
parçası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Farklı ölçeklerde 
olsalar da tasarlanmış her nesne, mekan ve süreç çok 
daha geniş ve birbirleri ile bağlantılı ürünler sisteminin 
bir parçasıdır; dolayısı ile tekil ele almak yerine holistik bir 
yaklaşım ile çözümlenmelidir anlayışı hakim hale gelmeye 
başlamıştır. 

Yaşanan değişimin bir yanda “Sistem Tasarımı” (System 
Design), diğer yandan “İnsan Odaklı Tasarım” (Human 
Centered Design) olmak üzere iki eksen üzerinden ilerlediği 
söylenebilir. İnsan yapısı ürünlerin ve süreçlerin bir araya 
gelerek bir hizmetler sistemini oluşturduğu, kompleks 
tasarım yaklaşımını tanımlayan “Product Service System”; 
ve kullanıcı  ürün etkileşiminin tasarlanabilir bir deneyim 
olduğu düşüncesini merkeze alan “Kullanıcı Deneyimi” 
(User Experience) paradigmaları bu değişimin temel 
bileşenlerini tanımlamaktadır. Dijital teknolojiler ve dijital 
ürünlerle birlikte yeni tasarım disiplinleri bu yaklaşımları 
kendine daha çabuk adapte etmiş ve etkin bir tasarım aracı 
olarak kullanmaya başlamışır. Örneğin Arayüz tasarımı, 
Etkileşim Tasarımı gibi disiplinler Dijital arayüzler, ‘Artırılmış 
Gerçeklik’ (Augmented Reality), ‘Sanal Gerçeklik’ (Virtual 
Reality) gibi teknolojilerin hızla hayatın bir parçası haline 
gelmesi ile ürünleri daha geniş bir etkileşim deneyim 
sisteminin bir parçası olarak gören tasarım yaklaşımlarını 
geliştirmeye başlamıştır. Kullanıcının memnun kalacağı 

ve bireyin örtük olan ihtiyacının derinlemesine analizi ve 
kapsamlı çözüm önerilerinin önerilerek etkin tasarım 
çözümlerinin geliştirilmesini sağlayan  “Kullanıcı 
Deneyimi” yöntemleri son 20 yılda Endüstriyel Tasarım 
alanında belirleyici yaklaşım olmuştur. Kısa süre önce 
Mimarlık alanında kullanılmaya başlanmış, diğer yandan 
özellikle Avrupa kentlerinde kenti fonksiyonlar bütünü 
olarak değil, Planlama ve Kentsel Tasarım alanına ise çok 
yeni olarak farklı bir yaklaşımla girmiştir: “Civic Service 
Design, (CSD)”. Kentsel mekanların şekillenmesinde 
birincil rolü üstlenen planlama ve kentsel tasarım 
yaklaşımlarına bakıldığında da form kaygısı ve analitik 
yaklaşımlar ön planda olmakla birlikte özellikle katılım ve 
sosyal boyutun dışarıda kalması eleştirileri ile alternatif 
arayışlara gidildiği görülmektedir. 

“Kentsel Tasarım” kavramı 1950’lerde ilk defa kullanıldığı 
günden itibaren kamu yararı adına en iyi, doğru 
mekanın tasarlanması konusunda yöntemler ve araçlar 
önermektedir. Hakim düşünce akımlarından ve günün 
politik / ekonomik durumundan etkilenerek uygulama 
süreçleri öneren Kentsel Tasarım diğer yandan eleştirel 
yaklaşımlar ışığında dönüşmektedir.

Kamu hizmetlerinin daha verimli, kullanıcı dostu, 
sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir olmasını amaçlayan 
“Civic Service Design”, planlama ve kentsel tasarım 
çözümlerinde kullanıcının deneyimini birinci sıraya koyan 
yeni bir yaklaşım önermektedir. Ancak bunu yaparken 
sadece katılım ile ilgili bir yöntem eklememekte, 
kentlilere sunulan her hizmeti sistemsel olarak ele almayı 
önermektedir. Bu yazının amacı yeni bir yöntem olarak  
Civic Service Design’ın Kentsel Tasarım alanında nasıl 
uygulanabileceğini tartışmak; Kentsel tasarımın yaklaşım 
açısından dönüşmekte olan diğer tasarım disiplinlerinin 
deneyimlerinden faydalanması gerektiğinden hareketle 
Sistemsel bir yaklaşımla kullanıcıyı ve deneyimini merkeze 
koyan bu yaklaşımın araç ve süreçlerini aktarmaktır.

KENTSEL TASARIMDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK “CIVIC 
SERVICE DESIGN” 

Bahar AKSEL

https://www.youtube.com/watch?v=VLBZS1HSx28&list=PLQFP4oYg-4ElnKZNLQ9MS7qsiOG9q2SzE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VLBZS1HSx28&list=PLQFP4oYg-4ElnKZNLQ9MS7qsiOG9q2SzE&index=1
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Türkiye’de son 20 yılın inşaat odaklı politikaların ekonomik, 
toplumsal, mekânsal ve kültürel hayatı dönüştürücü 
gücü hem yapısal çevrede, hem de kentli üzerinde 
gözlenmektedir. Payami Safa’nın (2016) yaklaşık 100 yıl 
önce yaptığı Fatih-Harbiye karşılaştırması, 21. yüzyılda 
daha radikal bir dile dönüşmüş; 19. yüzyıldan beri orta 
sınıfın yaşam alanları olan Teşvikiye, Şişli ve benzeri 
semtler ile burada yaşayanlara karşı politik bir tavır 
geliştirilmiştir (2018, URL-1). Bu radikal toplumsal ve 
mekânsal dönüşümü anlayabilmek amacıyla öznelerin, 
sözlerin ve politikaların kültürel ve toplumsal bellek 
üzerindeki etkisini çalışmak önem taşımaktadır.

Maurice Halbwachs (2018) kolektif belleğin, bir grup 
insanın ortak anılarından, yıllar süren hatıraların birikimi 
ve bunların aktarımından meydana geldiğini söylemektedir. 
Buna göre, bir mekâna yerleşen anılar hatırlanabilir ve 
canlanabilir olur, çünkü mekân süregiden bir gerçekliktir. 
Fiziksel mekânın kolektif bellek için taşıdığı anlamın 
yanında, burada var olan toplumsal çevrenin özellikleri de, 
bu dinamiklerin oluşumda önemli bir etken olmaktadır. 
Çünkü fiziksel ve sosyal çevre birbirini kapsamaktadır. 
Pierre Bourdieu (2016), her bireyin az çok bulunduğu yer ve 
toplumla tanımlandığını, bireylerin dünyayı anlamlandırmak 
için ihtiyacı olan araçların içinde bulundukları dünya 
tarafından inşa edildiğini habitus kavramıyla betimler. 
Toplumsal belleğin tek katmanlı olmayan, zamanla 
değişen, çevreyi değiştiren ya da çevreyle değişen yapısı 
Bourdieu’nun habitus kavramı ile birlikte okunarak, 
değişimde etkili olan ve etkilenen aktörlerle yapılacak 
derinlemesine görüşmelerin analiziyle araştırılacaktır. 
Teşvikiye semti, 19. yüzyılda üst düzey bürokratların 
konutları olan konaklara, ilk apartmanlara, ardından erken 
Cumhuriyet’in ilk modern apartmanlarına ev sahipliği 
yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin son yıllarıyla başlayan 
modernleşme sürecinin sosyal ve mekânsal yansımalarını, 
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin ilk apartmanlarını burada 
görmek mümkündür. Konut mimarisi günlük yaşama dair 
önemli göstergeler taşır. Semtin yerleşim alanı olarak 
kurulması ve hala konut kullanım yoğunluğunun korunması 
sebebiyle, toplumsal bilgiler içermektedir. Günümüzde ise 
çeşitli dönemlere tanıklık etmiş olan bu apartmanların 
yıkılarak yeniden inşa edildikleri görülmektedir. Böylelikle 
semt, toplumsal ve fiziksel olarak yeniden, hızla 

dönüşmektedir. Bu bağlamda, son 20 yılda yıkılıp tekrar 
inşa olan apartmanlarıyla yeniden kurgulanan bir semtin 
hikâyesini okumak olasıdır. Bu çalışma, radikal mekânsal 
ve kültürel değişimi, Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki iki farklı 
apartmanın dönüşüm öyküsüne odaklanarak okumayı 
hedeflemektedir. Yapılardan biri, 1930’lu yıllarda inşa 
edilen ve tescilli olan, neoklasik Tanin Apartmanı’dır. Aile 
apartmanı olan bu bina, 2006 yılında, restitüsyon projesiyle 
yıkılarak, aynı projeyle yeniden yapılmıştır. Günümüz 
tarih araştırmaları, arşiv ve resmi belgelerin yanında, 
gündelik hayatın akışının, toplumsal hayatın gizli kalmış 
sıradan aktörlerinin söylediklerinin de eşdeğer ölçüde 
önemli olduğunu göstermektedir. Böylelikle gündelik 
hayatın kent oluşumunu nasıl değiştirip dönüştürdüğü ya 
da dönüştürebilme gücünün olup olmadığını sorgulamak 
bir kere daha önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Teşvikiye 
semtinde gerçekleşen değişimin sürecine odaklanırken, 
semtte yaşayanların ve semtin değişiminde etkin rol alan 
aktörlerin ürettiği söylemlerin ele alınması dikkate değer 
olacaktır. Böylelikle bir semtin geçmişten günümüze 
gelişinin kolektif bellek izleği oluşturulacaktır. 

Çalışma kapsamında, öncelikle medyada semt ile ilgili 
yapılan haberler incelenecek ve romanlarda semt üzerine 
anlatılan toplumsal yaşam ele alınacaktır. İkinci olarak, 
semtteki fiziksel yapılanma ve günümüzdeki değişim 
Hüsrev Gerede ve Teşvikiye Caddelerine odaklanılarak 
betimlenecektir. Böylelikle sosyal ve fiziksel yaşamın 
dönüşümü haritalanacaktır. Ardından, günümüzde yıkılarak 
tekrar yapılan iki farklı apartmanın dönüşüm öyküsüne 
odaklanılacaktır. Bu çalışma fiziksel dönüşümlerin, sosyal 
ve kültürel yaşam üzerindeki değiştirici etkisine de bir 
izlek oluşturabilecektir.

Bu çalışma, hem Türkiye’de, hem de genel olarak toplumsal 
ve kültürel bellek çalışmalarına mekânsal açıdan katkıda 
bulunabilir.

İSTANBUL TEŞVİKİYE’DE KENTSEL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN 
AKTÖRLERİ

Zeynep Ceylan GEZER ÇATALBAŞ

İpek AKPINAR AKSUGÜR

https://www.youtube.com/watch?v=93GH0T6p1P4&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=93GH0T6p1P4&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=4&t=0s
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bizim Şehir Gaziantep İli 
Pilot Bölge Çalışması, Hacettepe Üniversitesi T.T.O. (HT.
TTM) ile 21.03.2018 tarihinde imzalanarak çalışmalara 
başlanmıştır. Projenin planlama, kentsel tasarım ve 
mimari aşamalarındaki çalışmalar yapılırken insan 
odaklı, kimlikli, akıllı, yeşil ve güvenli olmak üzere 5 
temel kriter dikkate alınarak çalışmalar sürdürülmüştür. 
Akıllı kentler, teknoloji şirketleriyle, ar-ge birimleri ve 
eğitim kurumlarıyla, konut ve eğlence fonksiyonları ile 
donatılmıştır. Bu kentlerde yaratıcılık, yaşam tarzının ve 
mekan duygusunun geliştirilmesi hedeftir. Bilgi, iletişim 
ve medya teknolojilerinin fiziksel, sosyal ve ticari dokuyla 
entegrasyonu hedeflenmiştir. 

“Şehir 2023” projesi Pilot Bölge Çalışması için seçilen 
Şahinbey İlçe Belediye sınırları içindeki 287 hektar 
alanda; yeşil, güvenli, insan odaklı, kimlikli ve akıllı şehir 
konseptlerini bir araya getiren ve medeniyetimizin şehircilik 
anlayışını yeni bir vizyon olarak ortaya koymaya çalışan 
bir proje olup temelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
tamamladığı veya devam ettirmekte olduğu farklı proje ve 
çalışmalara dayanmaktadır. 

Proje kapsamında,  6  üniversiteden  yaklaşık 30 
akademisyen; Akıllı Şehir Ekibi (HÜ), Çevre Mühendisliği 
Ekibi (HÜ), Jeoloji Mühendisliği Ekibi, Geomatik 
Mühendisliği Ekibi (HÜ), Şehir Planlama / Kentsel Tasarım 
ve Mimari Ekip (Çankaya Üniversitesi), Şehir Planlama 
Ekibi (GÜ) olarak projede; 11 profesör, 7 doçent, 8 Dr. 
Öğretim üyesi ve diğer teknik personel görev yapmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Disiplinlerarası, Kentsel Tasarım, 
Gaziantep, Bizimşehir, Akıllı Şehir, Güvenli Şehir, Yeşil 
Şehir.

DİSİPLİNLER ARASI BİR YENİ YERLEŞİM PROJESİ : GAZİANTEP 
BİZİM ŞEHİR PROJESİ

Mehmet TUNÇER

Öznur AYTEKİN

https://www.youtube.com/watch?v=aygXsRnHRK4&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=aygXsRnHRK4&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=1
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Günümüzde yapılaşma baskısı altında olan, kırsal 
ekonomisi gerileyen, hizmetlere erişimde güçlük çeken 
ve sonuç olarak yaşam standartları düşmekte olan kırsal 
alanlardan kentsel alanlara göç yaşanmakta, bunun 
sonucunda ise kırsal nüfus azalmaktadır. Diğer taraftan 
kentsel alanlara yakın konumda olan kırsal yerleşimlerde 
kırsal dokuyla uyumsuz yapılaşmalar sonucunda kırsal 
özellikler kaybolmaktadır.

Türkiye ulusal mevzuatında 06.12.2012 tarih ve 28489 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6360 Sayılı “On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 
Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
çerçevesinde birçok kırsal nitelikteki köy yerleşimlerinin 
statüsü mahalle olarak tanımlanmıştır. Kırsal 
yerleşimlerin kültürel ve doğal değerlerinin korunması ve 
kırsal karakterinin yaşatılmasına yönelik olarak mevzuat 
gereğince tasarım rehberleri hazırlanabilmektedir. Bu 
noktada, tasarım rehberlerinin imar ve/veya gelişim 
planları yerine kullanılmayacağı ve rehberin plan üretimi 
ihtiyacını ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır. 

Bu çalışma, köy statüsü kaldırılarak mahalle statüsüne 
geçirilmiş olan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep 
İlinde, kentsel yerleşim alanını yakın bir konumda yer alan 
Geneyik kırsal mahallesi örneği üzerinden kırsal alanın 
korunması ve planlanmasına odaklanmaktadır. Çalışmanın 
temel amacı Geneyik kırsal mahallesi için kırsal kalkınmanın 
bütünleyici bir parçası olarak; üst ölçekli ulusal ve bölgesel 
plan ve politikalarla birlikte yerelde bu politikaların nasıl 
ele alınacağını ve ne şekilde uygulanabileceğine yönelik 
alt ölçekteki mekânsal stratejileri tanımlamaktır. Böylece, 
Geneyik kırsal alanının kültürel ve doğal değerlerinin 
korunması, kırsal karakterinin yaşatılması, sosyal ve 
ekonomik kalkınmasının sağlanmasına katkı sunulması 
amaçlanmaktadır.

GENEYİK KIRSAL MAHALLESİ MEKANSAL GELİŞME 
STRATEJİLERİ

Serdar M. A. NİZAMOĞLU

Bilge Nur BEKTAŞ

https://www.youtube.com/watch?v=XG0aM4ztWgE&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XG0aM4ztWgE&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=2
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Sürdürülebilirlik kavramı hem doğal hem de kentsel 
süreçler için kullanılmakta ve yaşamsallığın devamını 
ifade etmektedir. Doğanın sürdürülebilirliğinin, peyzaj 
ekolojisi çalışmaları ile belli koşullar ve ilkelera bağlı 
olduğu, hem insan etkisi hem de felaketler gibi yıpratıcılar 
karşısında belli süreçlere tabi olduğu görülmüştür. 
Farklı sebeplerle ancak benzer sonuçlarla karşılaşılan 
bu süreçlerde doğal yaşam alanları mekânsal anlamda 
delinmesiyle başlayıp, parçalanarak kaybolmasıyla son 
bulabilmektedir. Ancak bağlantıları kurulan alanların tür 
hareketleri ve çeşitliliği başta olmak üzere pek çok konuda 
bu etkileri indirgeyebildiği görülmüştür. Bu nedenle yeşil 
alanların ve habitatların bağlantılılığı ile yaşamsallığı 
arasında doğru orantı bulunmaktadır. Yani kentsel yeşil 
alanların bireysellikten çıkıp sistemsel örgüler şeklinde 
kentleri sarması sağlıklı ve yaşayan bir dokuya sahip 
olması demektir. 

Yeşil Alan kavramları kentleşme kavramları ile buluştuğunda 
bu sistemselliğe dayalı pek çok kent biçimi ortaya 
konabilmektedir. Bunların içinde yeşil kuşaklar kentleri 
hem sınırlayan hem de çok fonksiyonlu potansiyelleri 
ile zenginleştiren unsurlardır. Ancak yeşil alanların bu 
fonksiyonları en etkin şekilde yerine getirebilmesi için hem 
altyapı hem de ulaşım planları ile paralellik göstermeleri 
gerekmektedir. Ayrıca iklim değişikliği ve kentsel dayanım 
konularının önem kazandığı günümüzde yeraltı ve yerüstü 
sularının kontrolü, ısı adası etkilerinin azaltılması gibi 
konular da yeşil alan sistemleriyle birbirlerini besleyen 
ve destekleyen konulardır. Bu noktada da “yeşil altyapı” 
kavramı ile doğal ve yapay ağ dokuları birbiri içine geçmeye 
ve birlikte planlanmaya başlanmıştır.

Viyana işte bu ekolojik ve kentsel çerçeve içerisinde 
belli bir yere sahiptir. Çünkü doğal alanlarını ıslah etme, 
planlama ve projelendirme konularında köklü bir geçmişe 
ve uluslararası başarılara sahiptir. Kent yeşil kuşak 
politikasını sürdürmeyi 100 yılı aşkın bir süre boyunca 
başarmıştır. Tarih boyunca nüfus baskısı başta olmak 
üzere, kent sınırlarını ve yeşil alanlarını zorlayan pek çok 
etkenle karşılaşmış, kimi zaman kararlılıkla prensiplerini 
koruyabilmiş, kimi zaman da taviz vermek zorunda 
kalmıştır. Ancak özellikle kentsel gelişim planlarından 
takip edilebildiği üzere geçtiği her dönemin kentsel 

sürdürülebilirlik metaforlarına uygun söylem ve politikalar 
üretmiştir. Ayrıca sadece planlara ve tek bir metafora bağlı 
ilkelerin sınırları içerisinde de kalmamış pek çok alt ve üst 
ölçekli araçla da yeşil alan sistemini garanti altına almaya 
çalışmıştır. 

İnsanların dünyayı algılayış biçimlerinin değişmesi ile 
kentleşme ve planlama anlayışları da doğrudan değişmeye 
başlamış; Viyana gittikçe “paylaşımcı”, “stratejik”, 
“katılımcı” ve “yaşanabilir” hale gelmiştir. İşte bu halin 
yeşil alan planları başta olmak üzere bahsedilen tüm 
araçlarda izini sürmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yeşil Alan Sistemleri, 
Yeşil Altyapı, Viyana Kentsel Yeşil Alan Gelişimi, 
Sürdürülebilirlik

KENTSEL YEŞİL SİSTEM OLUŞTURMA SÜREÇLERİ: VİYANA 
ÖRNEĞİ

Sevgi VEFA TAÇYILDIZ

https://www.youtube.com/watch?v=63Eh9KCvRQM&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=63Eh9KCvRQM&list=PLQFP4oYg-4Ekna_vgdOLjGCSBVkuD-Xvu&index=4
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Sokak, insanların özel alanından dışarı çıkıp gündelik hayatın 
akışına dâhil olmak için çeşitli deneyimleri yaşayabileceği 
ve sürekli akış halindeki bir kentsel mekândır. Aynı 
zamanda toplumsal düzenin ve karmaşıklığın içerisinde, 
sosyalleşme sürecinin başlangıcını oluşturan bir kamusal 
mekândır. Katmanlaşan kentsel doku içerisinde insanların 
sokak ile kurduğu ilişki; toplumsal olaylardan, kültürden, 
değer yargılarından, sosyal ve ekonomik olaylardan 
etkilenerek değişmektedir. Günümüzde değişimin etkilerini 
çarpıcı bir şekilde gözlemlemek mümkündür. 

Geçmiş ve günümüz arasındaki değişimin kentsel bellek 
üzerindeki belirgin etkilerinin görülebildiği filmler ise bu 
değişim incelenmesi adına kent plancılarına, tasarımcılarına 
ve ilgili disiplinlere önemli bir altlık sunmaktadır. Bu 
altlık üzerinden geliştirilecek farklı bakış açıları, süreç 
içerisindeki değişen insan-sokak ilişkisinin incelenmesi 
ve değerlendirilmesi kapsamında araştırmacılara fırsat 
yaratmaktadır. Çalışmada 1950’lerden 2000’li yıllar 
arasındaki süreçte Beyoğlu’nda çekilmiş filmler onar 
yıllık dönemlere ayrılmakta ve her bir dönem içerinden 
seçilen filmlerdeki sahneler üzerinden okumak olarak 
nitelendirilen analiz ve değerlendirme yapılmaktadır. 

Bu kapsamda çalışmada insan-sokak ilişkisi, farklı bakış 
açılarıyla incelenmesinden sonra ortaya çıkan analiz, 
sentez ve değerlendirme aşamaları ile yapısal, anlamsal 
ve dost kentler kapsamında çözümlenmektedir. Aynı 
zamanda araştırma sürecini yeni yöntem ve yaklaşımlar 
kapsamında disiplinlerarası bir bakış açısıyla tasarlanarak, 
insan-sokak ilişkisinin değişen anlamı sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sokak, İnsan-Sokak İlişkisi, Mekân 
Olarak Sokak, Sokağın Anlamı

DEĞİŞEN İNSAN-SOKAK İLİŞKİSİNİ İSTANBUL BEYOĞLU'NDA 
ÇEKİLMİŞ FİLMLER ÜZERİNDEN OKUNMAK 

Mine ÖZDEMİR

https://www.youtube.com/watch?v=h8HdALBqHpQ&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=h8HdALBqHpQ&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=4&t=0s
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Günümüzde öncelikli olarak nüfus artışına bağlı yapılaşma 
baskısı ve sermayeye dayalı kentsel politikalardan dolayı 
kamusal açık alanlar, niceliksel olarak hızlı bir azalma 
sürecine girmekle beraber, aynı zamanda da niteliklerini 
de kaybederek kavşak noktası haline gelmişlerdir. 
Kamusal alanların bu dönüşüm sürecine karşılık alternatif 
arayış olarak yeni kentsel açık alanların oluşturulması 
ve tasarlanma aşamalarının kullanıcı odaklı, kamu 
yararına işleyen, kentli, kamu ve özel sektör iş birliğinde 
yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler kentsel 
politikaların temel özelliklerindendir. Kentsel politika; 
“ortak amaçlar ve sorunlar karşısında, kentsel yaşamın 
sağlıklı bir şekilde devamını sağlamaya yönelik hedefler, 
stratejiler oluşturulması ve çeşitli kamu müdahaleleri 
arasında bir uyum/iş birliği ve bir yönlenmenin sağlanması 
için merkezi otoritenin getireceği vasıtalar bütünü” olarak 
tanımlanmaktadır. Yapılaşma baskısı yüzünden azalan/
değişen kamusal açık alanlara karşılık bu kentsel politika 
oluşturma süreci izlendiğinde; bireylerin sosyal ilişkiler 
kurmalarına olanak sağlayan, kentlerde bireyselleşmenin 
önüne geçen, kentsel yaşam kalitesini ve kentsel kimliği 
güçlendiren yeni alternatif açık alan arayışları gündeme 
gelmektedir. 

Alternatif açık alanlar, mekânsal açıdan yeni sınırlar 
çizebilen ve kullanıcılarına farklı gündelik deneyimler 
sunabilen ara yüzler olarak tanımlanabilmektedir. Bu 
bağlamda müzelerde bu potansiyele sahip mekanlardan 
biri olarak değerlendirilebilmektedir. Bu yapıların mülkiyet 
alanları içerisinde veya yakın çevrelerinde bulunan ve 
güçlü bir potansiyele sahip olan açık alanların kentsel 
mekan örüntüsü ile bütünleşmiş bir biçimde ele alınarak 
tasarlanması, kentsel yaşam kalitesi üzerinde pozitif 
etkilere sahip olmaktadır. Farklı ülkelerde, kapalılık/içe 
dönüklük olgusunu ve erişim kısıtlılığını kırarak kamusal-
özel mekan ayrımını farklı boyutlara taşıyan birçok müze 
örneği bulunmaktadır. Bu müzeler, binaları dışında kalan 
açık alanlarını kentsel yaşama herhangi bir erişim engeli 
olmadan dahil ederken, sosyal etkinliklere de ev sahipliği 
yapmakta ve kentsel yaşama alternatif bir ara yüz olarak 
katkı sağlamaktadır.  

İstanbul’da Tarihi Yarımada, Haliç kıyı bölgesi, Galata-Pera 
bölgesi ve Şişli-Beşiktaş semtlerinde tarihsel nitelikte 

veya modern statüde birçok müze bulunmaktadır, ancak 
bu müzelerin çoğu bulundukları çevre içerisinde mekansal 
bütünleşme ve erişilebilirlik ilkeleri bağlamında içe dönük 
ve yakın çevresi ile kapalı bir ilişkileri bulunmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı; İstanbul’da farklı alt bölgelerde 
yer alan müzelerin bina çevresi ve yakın bölgelerinde 
yer alan açık alanların, alternatif açık alan kapsamında 
değerlendirilmesi ile kentsel yaşam üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi ve alternatif açık alan oluşturmaya yönelik 
müzelerde kullanışlılık kriterlerinin belirlenmesidir. 
Çalışmanın sonucunda alternatif açık alanların 
tasarlanması ve düzenlenmesi için çözüm önerilerinin 
üretilmesi, elde edilen bulgularla bir kamusal politika 
uygulama sürecinin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, alternatif açık alanlar, 
kentsel yaşam, müze bahçeleri, İstanbul.

MÜZE BAHÇELERİNİN ALTERNATİF AÇIK ALAN OLARAK 
KULLANILMASININ KENTSEL YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Damla ERENLER

Eren KÜRKÇÜOĞLU

https://www.youtube.com/watch?v=gI4NTZemz2s&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gI4NTZemz2s&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=1
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Mahalle kavramı ortaya çıkışından bu yana farklı 
süreçlerden geçmiş ve farklı anlamlar kazanmıştır. 
Başlangıçta benzer özellikler gösteren bireylerin birlikte 
yaşamlarını sürdürdükleri, sosyal ilişkilerin güçlü olduğu, 
kendine yeten ve dışa kapalı bir yerleşim yeri olarak ifade 
edilen mahalle; zaman içerisinde hem kentleşme süreçleri 
hem de kavramın sosyal bilimler, şehir planlama ve kentsel 
tasarım gibi farklı disiplinlerin ilgi alanına girmesiyle 
derinlik kazanmıştır. Bu durum mahallenin anlaşılmasını 
güçleştirmiş, genel bir mahalle kabulünden bahsetmeyi 
olanaksız hale getirmiş, aynı zamanda mahalleyi anlamaya 
ve korumaya yönelik gerekliliği doğurmuştur. 

Bu kapsamda bu çalışmada mahalle kavramı sosyal 
dayanıklılık bağlamında ele alınmıştır. Sosyal dayanıklılık 
kavramını mahalleye adapte etme gereksinimi, bu uğraşın 
zaman içerisinde değişen ve dinamik olan süreçlere sosyal 
ve çevresel olarak adapte olabilen, kültürlerini, kimliklerini 
koruyan mekânlar üreterek, mahallenin ve mahalle 
kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceği 
düşüncesidir. 

Bu kapsamda çalışmada yeni bir kavram arayışı olarak 
sosyal dayanıklı mahalle kavramı üzerinde durulmuş ve 
sosyal dayanıklı olmaya yönelik belirlenen parametreler 
alan çalışması olarak seçilen Kurtuluş - Feriköy üzerinden 
değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: mahalle, sosyal dayanıklı, sosyal 
dayanıklı mahalle, Kurtuluş, Feriköy.

Mahalle Kültürü ve Sosyal Dayanıklılık kapsamında devam 
eden anket çalışmasına bu link üzerinden erişebilirsiniz 
https://forms.gle/rqWWbUkPHesB9brd9

GÜNÜMÜZDE MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ SÜRDÜREBİLMEK VE YENİ 
BİR KAVRAM ARAYIŞI OLARAK SOSYAL DAYANIKLI MAHALLE: 
KURTULUŞ – FERİKÖY ÖRNEĞİ

Selin TURAN

Hatice AYATAÇ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIsK6n-iTw7OcbFKalKH3sUOuegie1cA_Xv2or74odFv_Jcg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=Lv_BKBoFLcQ&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Lv_BKBoFLcQ&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Lv_BKBoFLcQ&list=PLQFP4oYg-4EnnTh8w3NiFaSEei2-1dj2S&index=2
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7-8 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılması planlanan "Kentsel 
Tasarımda Süreci Tasarlamak" temalı 28. Kentsel Tasarım ve 

Uygulamalar Sempozyumu’nu ülkemizde ve dünyada yaşanmakta 
olan halk sağlığı ile ilgili süreç dolayısıyla bu yıl online etkinlik 

olarak düzenliyoruz.

Bildiri sunumlarına 

https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu 
linki üzerinden 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle ulaşabilirsiniz.

9-10 Mayıs 2020'de 12:00-15:00 saatleri arasında bildiri sahipleri 
ve moderatörlerin katılımıyla canlı yayında soru-cevap seansını 
gerçekleştireceğiz. Katılımcılara yöneltmek istediğiniz soru ve 
yorumlarınızı 7 Mayıs'tan itibaren 2 gün boyunca YouTube'da 

sunuş videosunun altına yorum olarak ya da canlı yayın sırasında 
canlı sohbet penceresinden iletebilirsiniz

https://www.youtube.com/c/MSGSUsehirvebolgeplanlamabolumu

