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Abstract
The best practice and the constraints and difficulties of the Fez medina
conservation are addressed. The overall rehabilitation strategy for the Fez
medina was to alleviate the constraints through a conservation program,
especially on the historic housing stock, the social development and the urban
environment, which could not be launched without seeking adequate tools
(institutional, financial and technical) for its implementation. The activities
include social animation and social participation in housing rehabilitation, and
emergency intervention on housing units threatening collapse and on
infrastructure and urban facilities, with two concerns: the safety of the human
lives and the safeguarding of cultural heritage and traditional constructions of
quality adapted to the requirements of modern life.
Asilah medina offers a striking contrast between areas of thriving cultural and
artistic activities, and a degraded historical built environment. A significant
measure of protection and management is currently in the final stages of
application. The municipality places the public and the private actors’
investments at the core of its implementation strategy. The city council sets a
program of emergency intervention on deteriorating historical built
environment (ramparts, walls, bastions and gates), housing units threatening
collapse, infrastructure and urban facilities.

of income. Visitors are attracted throughout the year by Asilah's pleasant
climate and centuries-old buildings, but for two months each summer it is the
centre of one of Morocco's most important artistic festivals.
The Asilah medina, a little geographical area of 7 hectares, is characterized by
its remarkable centrality and its homogeneous aspect compared to others
medinas like Fez for example. Its principal urban components are: the
fortifications of Islamic and Portuguese origin (walls, bastions and doors), the
districts, places, streets and residential and religious buildings with a historical
and architectural interest.
Its Kasba, rectangular citadel dating from the Portuguese period, was formerly
a fortified town surrounded of walls which sheltered the residences of the
governor and the chief of the Portuguese army. Currently, it is an open space
little built containing some dwellings and two main equipments: the Hassan II
International Meeting Centre and the Large Mosque. During the two last
decades, the medina of Asilah profited from a series of cultural
initiatives and
from a marked movement of rehabilitation and restoration1, which made it
possible to conserve some of its historical and architectural heritage and to
generate positive impact and repercussions on the very whole city and on the
tourism activity development.

Keywords: Sustainable urban conservation, rehabilitation, urban environment,
Master plan and safeguard

1. Introduction
The medina, historic urban area, is the oldest section and the historic heart of
some Moroccan cities. Various international bodies have instituted policy to
save historic monuments and even entire cities: The Global Charter of Historic
Cities adopted by ICOMOS in 1987, the 1972 adoption by UNESCO of a
convention to protect built and natural history, both include Morocco's
medinas (Fez, Marrakech, Meknes, Essaouira, …) in their scope of preservation.
In the 1980s UNESCO acknowledged the cultural significance of several old
towns in Morocco by including them in the UNESCO world heritage list.
Fez: Brief description
Fez, a World Heritage City, is the spiritual, scientific, and cultural capital of
Morocco. The importance of its medina is reflected through several factors:
• A vast geographical area: 280 hectares
• A dense medina: 800 to 1200 persons/ha
• A large number of historic buildings: 14 000 of which 50% are in good
state, 34% are degraded, 14% are threatening ruin or are at risk of
collapse, and 2% are in ruin.
• A large number of historic monuments (about 3000)
• An historic university which is considered as one of the oldest universities
in the Islamic world: the Qarawiyin.

Figure 1. Fez medina
Asilah, national heritage: Brief description
The historical and cultural characteristics of Asilah medina are one of the
principle sources of the Asilah’s city richness, occupying a strategic position in
the Tangier Region, which is involved in the new dynamic of economic and
social development occurring in the north of Morocco. The Asilah medina
population is of approximately 30 000 inhabitants that live fundamentally of
fishing, agriculture and tourism which is rapidly becoming an important source

Figure 2. Aerial photo of Asilah medina
Fez and Asilah: social, cultural and physical problematic
Fez and Asilah medinas offer a striking contrast between areas of thriving
cultural, economic and artistic activities, and over-densified residential
quarters whose buildings are deteriorating steadily: A cultural heritage and
monumental of an exceptional richness, and a degraded historical built
environment. Fez medina is today a major economic centre for the whole
urban agglomerate of Fez; its economic sectors are artisanship and tourism.
However, this richness does not seem to profit with its population, nearly 160
000 inhabitants, 36% of whom are below poverty level.
The most serious problems of Fez and Asilah medinas include the
deteriorating residential zones, the degradation of the historical built
environment (ramparts, walls, bastions and gates), the degradation of the
infrastructures and the problem of the traffic and parking in the surrounding
urban fabric, the transformation of traditional handicraft activities into
partially mechanized small-scale manufacturing, the significant number of lowincome households in Fez, the complex property ownership and occupancy
patterns in Fez, and the environmental pollution, especially sea water
pollution in Asilah due to the discharge of the urban sewages and domestic
waters without any preliminary treatment.
In front of this situation, the Moroccan public authorities, supported by an
international momentum of solidarity, made safeguard of2 Fez medina a
national priority. Thirty years later, a safeguard master plan of Asilah medina
is establishing. The overall safeguard strategy for both medinas is to alleviate
the above constraints through an action program which can not be launched
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Rehabilitation of Asilah, by Al-Mouhit Cultural Association, 1978
Plan d’Aménagement et de Sauvegarde de la Médina d’Asilah, 2010
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without seeking adequate tools (institutional, financial and technical) for its
implementation.
The projects dealt with a comprehensive development vision of the medinas
including the Master Plan and Safeguard of the traditional urban area, covering
the whole district of the former walled city and to reinforce its urban and
cultural identity. The global development objectives were declined in the
following components:
•

Development of the historic monuments and buildings rehabilitation and
restoration programs;
•
Improvement of infrastructures, urban facilities, accessibility, emergency
circulation network and parking;
•
Social and economic activities development;
•
Improvement of the medina environment, the cultural and tourism
development.
•
Exploration of the rehabilitation process to eradicate poverty;
•
Institutional strengthening and capacity building.
For Fez medina, all these components were achieved in 2005, and the project
had a positive impact on the development of the medina of Fez. Although in
terms of financial indicators, the achievement of a project of such a size is not
always fully met, it has generated many synergies of actors and investors
pursuing the lines of the components. This established a model in the level of
practice of development in a conservation zone.
For Asilah, these components have to be achieved in the next five years by
the local authorities, the municipality, the public and private investors, in order
to have a possible and feasible response to the challenges of the components
development, even under difficult conditions.

2. The safeguard process of Fez medina
The process of safeguard began from the production of the first3 urban
document, the Urban Planning Orientation Scheme of the Fez city which
underlined the importance of the medina in the development of the whole of
the Fez agglomeration. The process of safeguard can be divided into 3
principal stages:
•
1st stage (1980 - 1989): Launching of the safeguard process of Fez
In 1981, the medina was classified by UNESCO; then the Moroccan government
and UNESCO launched in 1985 the international campaign for the Fez medina
safeguard. In 1989, the government created ADER-Fez, the Agency for the
Dedensification and Rehabilitation of Fez Medina, a new institutional
framework to implement the strategic projects for the medina. ADER-Fez is
now an agency specialising in the conservation and rehabilitation of the world
heritage city of Fez; it has accumulated a long and valuable experience in
intervening on the historic fabric of the Fez medina through various local and
international
initiatives.
•
2nd stage (1990 - 1998): Phase of deepening and experimentation
All aspects of the safeguard have been deepened through the examination of
the technical, institutional, legal and financial components. This period was
also characterized by the realization of the experimental operations:
restoration of the monuments, rehabilitation of the houses and the urban
facilities, etc. Local capacity to plan and carry out the various project
components have been strengthened trough the elaboration of the master
plan, the improvement in the field of the restoration and urban rehabilitation,
and the implementation of some management tools: GIS, a comprehensive
Geographic Information System, linked with planning and cost estimate tools,
to support supervision of the rehabilitation project.
•

3rd stage (1999 - 2005): Collaboration with the international financial
institutions and launching of the great structuring programs
ADER-Fez was the main interlocutor of the World Bank team in charge with
the case of Fez in order to carry out the “Rehabilitation Project of the Medina
of Fez”. The global budget of the project was 12.6 million USD [1999], and the
development objective being “conservation of the Fez medina by mobilizing its
inhabitants and local institutions” and more precisely “(a) to support the
efforts of conservation in progress; (b) to consolidate the partnerships
between public and private and (c) to use the process of rehabilitation to
eradicate poverty”.
In addition to the World Bank loan, other financial actors participated in Fez
such as FADES (Arab Fund for Social and Economic Development). FADES has
been involved widely in the rehabilitation of the monuments, housing and
infrastructure of Fez. Private national and international donors supported the
restoration of many monuments in Fez. Other main source of financing for the
3
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SDUF, Schéma Directeur d’Urbanisme de Fès, 1975

ADER’s operations is the Moroccan government. The different ministries
(especially the Ministry of Housing and Urban Planning, the Ministry of Cultural
Affairs and the Ministry of Islamic Affairs and Waqf) participate financially in
different programs following their prerogatives. The financial structure of the
conservation program might reflect a very advanced participation of local
authority, municipal councils, NGOs, national / international donors, and
national / international financial institutions.
The large number of implemented rehabilitation projects in the medina of Fez
has made it a successful case study, particularly in fund raising and financial
investment in the heritage sector. Despite the fact that a historic city of 160
000 inhabitants could not be conserved or fully saved from danger, Fez is
very advanced in the implementation of its vision of conservation compared
to other historic cities in Morocco.
The different investments made in the conservation project of Fez between
1981 and 2005 show that infrastructure is the most important with 53% of the
whole budget. The second largest investment is made in the rehabilitation of
buildings with 22%. The third is the restoration of monuments with 11%. The
fourth is the protection of environment with 7%. The fifth is cultural and
tourism development with 5%. The sixth is training and institutional
reinforcement with 1% and 1% respectively.
2.1. Housing and social development
This component includes the following sub components:
• Social animation and social participation in housing rehabilitation:
Early in project preparation, social scientists were recruited from the
university in Fez to undertake a participatory and social assessment, which
began with data collection on and consulting with a wide array of
stakeholders. Government, religious and civic leaders, merchants, artisans,
householders, renters, and many other ordinary population contributed ideas
for possible elaboration into project components, worked toward consensus
on interventions and strategy, and described the social dynamics of the city to
assure a match among plans, aspirations, and local capacities.
Participation was high, given the involvement of a number of local NGOs in
the project development between ADER-Fez and the population, and of many
local stakeholders in the implementation of the social assessment. This had a
direct impact on project design. The objectives are the direct involvement of
the population in the rehabilitation process in order to improve the living
conditions and to fight against poverty by job creation. ADER-Fez presents this
participatory process and community development
into two forms: A
financial aid evaluated to 30 % of the cost works and a help out in terms of
building materials and technical assistance. The inhabitants contribution is
about 70 % of the works cost.

Figure 3. Population participation and job creation
•
Emergency intervention on housing units threatening collapse:
Housing presents a high risk because of the threat of collapse of their physical
structures. In 1991, ADER-Fez launched an innovative emergency actions
program that targeted the saving of human lives from this threat. The
program consisted of an emergency team of builders, architects, and
engineers who engaged themselves in the service of stopping the collapse of
the buildings.
Buildings threatening collapse require emergency action involving both the
public and private sectors. Beyond consolidation and critical repairs, the
municipalities lack the technical capacities and political must enforce building
codes. Priority is given to emergency repair of housing units threatening
collapse and fronting on improved roads and tourist circulation routes. One of
the challenging task of ADER-Fez is to facilitate the reduction of the extremely
high population density within the historic urban fabric as this is causing a
rapid degradation of the historical and traditional structures. Various programs
related to the eemergency intervention on housing units threatening collapse
have been implemented. The restoration and rehabilitation laboratory was
established and it consists mainly in the follow-up of the stability of physical
structures, control of the rate of degradation, as well as the auscultation,
diagnosis, and analysis of the quality of materials. The laboratory structure is

assisted by the survey and spatial analysis group, a team of skilled technicians
whose main task is to gather data and survey the different buildings and
structures of the medina. In addition to the scientific data, this laboratory is
also exploring the technical know-how of the master builders through the
interaction of engineers with the traditional techniques.

Figure 4. Buildings threatening collapse
At project closing, the overall state of the housing stock of the medina has not
improved, with the exception of the project interventions and of the private
investments in the transformation of historic houses and palaces into Riads
and guest houses. Indeed, the collapse of housing units due to decay and lack
of maintenance has continued, with no losses of human lives, due to the
campaign of wooden buttressing of the endangered buildings financed by the
Ministry of Housing and Urban Planning and carried out by ADER-Fez.
2.2. Infrastructure and facilities
The success of the revitalization of the medina is greatly associated with the
up-grading of its infrastructure and facilities which include the following:
• Emergency and liaison circulation networks have noticeable impact on the
communication and transportation networks in the medina.
• Traffic organization: the traffic network has been improved especially
surrounding the historic walls and their monumental gateways.
• Accesses and parking: the accesses facilitate enormously the parking of
cars outside the pedestrian road network, and they contribute to the
increase of the economy and real estate value of many parts of the
medina because of the easy accessibility.
• Water and sewage system: water supply and sanitation are important
basic needs affecting the quality of life and productive efficiency of the
medina population. Provision of these basic services continue to be
among 4the core activities of urban local bodies. The municipal council,
RADEEF (Water Supply and Electricity Public Utility of Fez) and ADER-Fez
are the main actors in the improvement of water and sewage systems
(both traditional water channels and modern sewage systems).
• Electricity: the municipality and the RADEEF played a major role in the
electrification of the whole medina. Public lighting, electricity and
telephone networks have increased the number of businesses and the
tourism activity.
These infrastructures are only examples of the efforts made by many actors
to increase the living conditions of the medina.

have all been restored and several public spaces have been re-arranged for
commercial activities. The town was gradually being provided with basic
infrastructures: the streets were paved, the old houses renovated; always
following their craft patterns.
Main activities and events of the festival (every year, from the beginning of
August till the end of the month) include:
-Wall paintings.
-Engraving workshops.
-Shows: Poetry readings, concerts and dance shows from all around the
World, as well as traditional and contemporary Moroccan ones.
-Conferences, lectures and forums of debate and dialogue among intellectuals
of any tendency. Artistic creation, architecture, urbanism, and many other
disciplines are discussed.
The festival’s success brought an overhaul of Asilah’s infrastructure and
restoration of 60% of its buildings; the town was designated a National
Monument and, in 1989, received the Aga Khan Award for Architecture. The
project was noted for its sensitivity in treating buildings as living fabrics and
in creating a partnership between local and outside skill. The idea of
restoration has also been expanded to include sustainable urban conservation
efforts in the Asilah rehabilitation project.
Thirty years afterwards the town attracts artists - Moroccan as well as
foreign; not only during the period when the festival is being held, but all year
round.
3.2. Physical description
The historical area contains different styles of architecture including
traditional, neo-traditional, modern and renovated buildings.
The architecture house in Asilah medina consists of courtyard houses
arranged in a compact and organic urban fabric with narrow streets. Spanish
influence is noticeable in some of the house's facades. The key elements of
the rehabilitation project included a general cleaning up and beautification of
the town. This included the restoration of historic structures such as the
defensive walls, the Raissouni Palace, and the Al-Kamra Tower; the
rearrangement and improvement of public spaces such as market areas; the
improvement of the infrastructure and urban facilities and lastly, the
regulation of any new construction in the medina.
The town is known for the picturesque white buildings of Portuguese and
Spanish style, with their brightly decorated walls along the blue coastal
waters. A wavelike pattern of street paving was created to beautify the
streets: streets and places of exposed granite.
The basic services and the infrastructure for electrical energy, drinking water,
telephones and sanitation was improved; the last percentage data from 2006
dwellers enquiry are: 99% of dwellers have access to electricity power; 94% of
dwellers have access to network drinking water supply, 3% using wells, and
3% have no access to this base service; 99% of dwellers have access to
sewage collection and disposal and 1% using cesspools as a sanitation mode.

3. Asilah’s rehabilitation project by Al-Mouhit Cultural Association

These basic services and infrastructure have all contributed to the growth of
tourism and, in general, the rehabilitation of Asilah is an immense
accomplishment as is the creation of the cultural festival.

3.1. Historical significance

3.3. Building structures and materials construction

The walls, most representative buildings and most of the constructions inside
the Asilah medina area, ran the risk of collapse during the seventies. The
streets were not paved; sewage flowed only regarding the law of gravity;
rubbish was collected by eleven donkeys that knocked on the doors with their
snout. Overhead power lines dated from 1926, erected during the Spanish
protectorate period… . But the destiny of Asilah changed tack: Worried about
the degradation of the city, some members of the civil society started putting
forward solutions designed for the restoration of the old part of the city.
These actors decided also to organise an artistic festival every summer: The
Cultural Moussem of Asilah. The cultural association “Al- Mouhit” was created
that same year to organise the events of the festival.
The rehabilitation project of Asilah by Al-Mouhit Cultural Association started in
1978. Historical sites such as the Portuguese fortifications, the Al-Kamra Tower
and the Raissouni Palace (an early 20th century structure was the home of
Ahmed-Raissouni, one most of the most well-known pirates based in the area)

New construction is limited to space within the walls, mainly on lots where
the original structure cannot be saved. These new buildings are constructed in
a similar style and manner as the historic Portuguese and Spanish buildings.
Materials such as doors and window frames are salvaged from the structures
to be demolished and then recycled into the new buildings. Modern materials
and methods of construction are also used for the new buildings. Reinforced
concrete columns and beams are used, with the occasional use of some load
bearing brick walls and partitions, and load bearing stone walls. Traditional
floors are constructed out of hollow bricks and IPN metal beams of ceiling.
The most common material for walls is concrete and hollow bricks. The
exterior walls are then mostly cement with a lime wash. Traditional ceramic
tiles, zelij, or cedar woodwork are the common finishing materials.
The renovation and restoration work on the other hand has been done with
mostly traditional materials and methods of construction. Local masons and
craftsmen do the majority of the work.

4
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According to the visual examinations in building pathology of 2006, 83% of the
built environment units are between good and average state, 12% are
deteriorated, 1% of buildings are threatening ruin or is at risk of collapse and
4% are destroyed.
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3.4. New mutations and spatial changes

4.2. Infrastructures and urban facilities

New functions were given to historic areas. The Raissouni palace is
transformed into the Palace of Culture. It was restored and changed into
studio spaces for the visiting artists during the festival; a large gathering
space for the community was also created. An open-air theatre was
constructed in the old section of town within the Portuguese walls, and a new
harbour is being rebuilt to serve as a commercial port and marina. There are
basic issues of restoration/rehabilitation or preservation in the redesign of the
town harbour. It is in the process of being redesigned to be a working port as
well as a marina area.

One of the objectives of the Asilah medina safeguard is the up-grading of its
infrastructure and urban facilities including the following:

The project rehabilitation in its success has improved the infrastructure of the
town and given the residents a sense of pride and a greater access to income,
but the cultural festival does not enrich the culture of the residents. It is
stated in the Aga Khan Award Technical Review that the two months (August
and July) of the festival are the major source of residents' annual income.
However, the socio-economic make-up of the town has changed as well. The
influx of a certain social category including intellectuals, artists and even
expatriates who responded to local actor’s plea for help in the rehabilitation
created a new group of residents. Renovated houses rented during the
festival are now attracting new residents from outside the region. Thus, as a
result of the rehabilitation and the festival's success, there is also now a
growing concern that the increase in the upper-class population will raise the
rents of the poorer residents on newly valuable land.

4. Master Plan and Safeguard project of Asilah medina
The objective of the master plan and safeguard of the traditional urban area,
covering the whole district of the former walled city, is to reinforce its urban
and cultural identity, to re-establish a coherent urban form in the medina and
to link it with the surrounding structures. The specific development objectives
are declined in the following components and subcomponents.
4.1. Historic monuments and building rehabilitation
The objective is to improve the living conditions and to preserve the historical
buildings. This component includes the following sub components:
 The Restoration of the historical buildings including public buildings,
historical ramparts, Skala (fortified building) and traditional houses.
 The restructuring operation which concerns the surrounding the historic
walls and their monumental gateways, from Sea Gate to Lakrikia tower.
The intervention concerns also the creation of pedestrian itinerary
between the shrine of Sidi Al Assily and El Houmar gate with the
reogranisation of the accesses and parking situated in the south of the
medina.
 Intervention on housing units threatening collapse: Some houses present a
high risk because of the threat of collapse of their physical structures.
Buildings threatening collapse require emergency action involving both the
public and private sectors. Beyond consolidation and critical repairs, the
municipality lacks the technical capacities and political must enforce
building codes. Priority is given to emergency repair of housing units
threatening collapse and fronting on improved roads and tourist
circulation routes.
 The requalification operation of the medina’s central quarters and places
which have lost their social and economical roles: Abdellah Guennoun
place, Ben Khaldoun place, Sidi Mbark place, Sidi Ben Aissa place, … . It
must protect the urban context and the sense of the place, revitalize the
economic base of the old city, and meet the legitimate expectations of its
local population, by injecting some commercial activities and some urban
facilities: social, educational and handicraft professional training
equipments.

• Swage system: water supply and sanitation are important basic needs
affecting the quality of life and productive efficiency of the medina
population. Provision of these basic services continue to be among the5
core activities of urban local bodies. The municipal council and Amendis
are the main actors in the improvement of water and sewage systems.
However, there is the problem of sea water pollution due to the discharge
of the urban sewages and domestic waters without any preliminary
treatment. The morphology of the Asilah city made state that the sense of
out-flow of the sewage network and the pluvial flows is unfortunately the
Atlantic sea. These dismissals in the sea are an important source of
pollution of the city and the quality of fishing and bating of its beaches.
The solution is the sewage treatment through the realisation of a
wastewater treatment plant.
• Electricity: the public and private actors played a major role in the
electrification of the whole medina. Public lighting, electricity and
telephone networks have increased the number of businesses and the
tourism activity.
• Urban facilities: the Ministries of National Education, Social Affairs and
Islamic Affairs have to adapt their equipments norms to the historic
building capacity, and then they have to built equipments or to transform
some buildings into social, educational and handicraft professional training
equipments. One of the suggestion of the master plan and safeguard
project concerns some buildings which can host after their rehabilitation,
the handicraft activities: the Tama Guilana school could be transformed
into the handicraft professional training institute, and two caravansaries
(foundoks) can be reused as handicraft exhibition spaces.
• Emergency and liaison circulation networks have noticeable impact on the
communication and transportation networks in the medina.
• Traffic reorganization: the traffic network has to be improved especially
surrounding the historic walls and their monumental gateways.
• Accesses and parking: the accesses reorganisation will facilitate
enormously the parking of cars outside the pedestrian road network, and
will contribute to the increase of the economy and real estate value of
many parts of the medina because of the easy accessibility.
4.3. Social and economic activities development
This action includes the revival of the handicraft activities, such as the sewing,
the whipping the Bronze handicraft activities and also some artistic crafts
from designing women. The intervention concerns also the reorganisation of
the commercial activities and the support of the artistic and cultural activities
through the re-arrangement of public spaces for these activities.
Around the Portuguese defensive walls, the canal and the street on the
eastern side are transformed into a market place (Ahfir Souk) and coffee
shops and some restaurants in the northern side. The Municipality and the
Master Plan and Safeguard of Asilah medina propose, after the restoration of
the walls, the transformation of the Ahfir Souk and the trench into a
recreation and pedestrian place for local population and tourists.
4.4. Improvement of the medina environment and tourism development
The quality of the environment and bathing waters is one of the main criteria
tourists use when selecting a holiday destination. The objectives of the
sanitation project are based on improving the continuity of essential services,
restoring the quality of bathing waters and ensuring the efficient collection
and treatment of wastewater.
Other proposed actions related to the improvement of the medina
environment and the tourism development include:

5

Figure 5. The fortification and Al Kamra tower
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Amendis, operating company under Veolia Water (51%), has been
present in Tangier-Tetouan since 2002, through public-private
partnerships for water distribution, electricity and wastewater concession
management.
Privatisation of public services has taken place in several sectors in
Morocco: water, electricity, sanitation, solid waste, … , under the model
known as «Gestion Déléguée» (Delegated management). Concessions
are considered to be a form of delegated management under Law 54-05
related to the delegated management of public services.

-The re-arrangement of the green areas and the graves surrounding the
medina.
-The reorganisation of some places by creating some guest houses and small
hotels in the Abdellah Guennoun place and Ben Khaldoun place.
-The rearrangement of the medina cornice and the trenches.
-Establishing tourist tours for promoting the historical monuments of Asilah
medina. It is possible in the context of this action, to suggest the two
following tourist paths:
1) The path of the ancient city, and its results from the Kasba gate towards AlKamra tower and the Raisouni palace then Lakrikia tower situated in the
southwest side of the walls. This tower faces the sea and is frequented every
evening at sunset by Asilha’s inhabitants as well as foreigners. From this site
we get a privileged view of both the houses and the Sidi Mansour tombs.
Thereafter the tourist path passes through Sidi Taieb street and heading
towards Sidi Mbarak street, then the trade street reaching Abdellah Guennoun
place. And from this place, the tourist path passes through Sidi Ali Ben
Hamdouch street reaching Sidi Ben Aissa place and heading towards Al
Houmar gate.
The tourist tour allows to visit the historical monuments inside the ramparts.
2) The Ramparts path which results from Lakrikia tower, from the external
side, heading towards Lalla Rahma tower. Thereafter it passes through Al
Houmar gate then the Kasba gate and finally the sea gate. That the external
defence walls and the field surrounding the medina will have been visited
including the trench and the shrines.
6. Conclusions: lessons learned
There are some areas of success of the Fez conservation program:
-Social participation is essential for the successful rehabilitation of the historic
housing stock. -The project has demonstrated that reconciling the objectives
of urban conservation and rehabilitation with the housing needs of the
impoverished inhabitants is feasible, through a process of consultation and
social participation in the design and implementation of the interventions on
the historic housing stock.
But there are some constraints:
-The tenure of land and buildings is a critical difficulty in the rehabilitation of
historic cities, and the municipality should consider delegating urban
rehabilitation operations to competent agencies.
-The urban rehabilitation projects should be designed according to simple
objectives and design. Given the complexities of intervening in historic cities,
the related interventions should not try and address all of the needs and
opportunities under a single operation, but should rather support a
programmatic approach.
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1. Introduction
Geohazards, such as earthquakes, flooding, landslides and volcanic eruptions,
have always constitued a main problem in many devoloping and devoloped
countries. Especially after industrilization in the world, expansion of urbans
and growth of population over hazardous areas have caused rapid increase
natural disasters worldwide. The United Nations in declaring the decade 19902000 as the International Decade for Natural Disasters Reduction (INDR) has
provided a uniqe opprtunity for institutions and individuals to critically
evaluate current methods for predicting natural catastrophes and mitigation
their impact; and to investigate the potential of new technological
advancements for improving hazard evaluation and risk reduction [1],
Sustainable urban devolopment means the long-term social, environmental,
geological and ecological wellness of settlements. Sustainable Cities must be
compact and include efficient land use, efficient resource use, less pollution
and waste, conservation of natural systems, sustainable economy, good
housing, preservation of culturel heritage, avoid geohazards.
Geohazard assessment, environmental protection and conservation are the
most imortant criteria for sustainable planning approaches across the world.
Sustainable planning approaches aim to minimize negative side affect of
development on the local and global environment.
In most advanced urban planning models, local content consisting of social,
geo-environmental, economical and physical factors is critical. Sustainable
planning approaches focus now on smaller and larger systems of resource
extraction and consumption, energy production, geohazard assesment, and
waste disposal.
Geohazard Assessment can be an important tool to the urban planner by
identifying early in the planning process

Although hazard assesment is basic evaulation, to consider the risk many
more factors have to be considered. The appraisal of risk also needs
consideration of the probable effects on urban environment and people. Risk
should be peculiarly evaulated. Because of that in this study, it will be not
mention.

Geo-hazard assessment interested in principal contaminated land,
groundwater pollution, groundwater problems, jeosystems, natural resources,
shrink-swell, volcanic eruption, seismic risk, ground water flooding, surface
flooding, mining instability, rock instability, rock fall, creep, earthquake,
landslide, erosion, natural cavities and ground instability. But the most
important and common geological hazards in global scale are earthquake,
landslide and flooding. And consequently in this study, these three geohazards
will be focus on.

2. Landslide
Landslide is one of the most significiance geo-hazards. Rapid urbanization may
result in increased vulnerability of mountain slopes to mass wasting
processes [3], Planning of developmental activities in such terrain, therefore,
warrant demarcation of relative landslide susceptibility to mitigate the
consequences of the hazard [3], The effect of geological hazard on the
development of towns has been documented in several parts of the world
[3,4,5,6,7,8,9],
A landslide in a non-residental area can not affect any living; the same
landslide into a mountain reservoir or in a residential area (Figure 1) could
produce a catastrophe. Landslides globally cause significant human suffering,
death and billions of pounds of property and infrastructure damage [10],

any geographic areas or parcels which have geological problems. The
sustainable planning systems are intended to regulate the use of land in the
geological constraints and natural conservation. Documents are subject to
sustainability appraisal while planning applications are supported, as
appropriate, by site investigations and environmental impact assessments,
which necessarily include consideration of engineering geological issues [2],
A recent increasing emphasis on simplifying planning guidance and leaving
more discretion to the local level might begin to erode the level of attention
given to geoscience issues in planning [2],
Earlier geological information for urban planning had been provided was
commonly traditional general geology maps which gives about litology. But
now planning process needs detailed geoscience information for every
planning level in the sustainable planning.
Approximately the last fifty years, engineering geologists have been providing
increasingly geohazard and natural resource information to land-use planners
making an effort to take account of geo-environmental issues in the
sustainable planning process. Over the past 20 years a body of planning
guidance, based on research, was put in place to improve the performance of
participants in the planning process in respect of matters that are dealt with
by engineering geologists [2],
Researchs have been increased to develop a way of providing a broad range
of geo-environmental information for use by planners. Especially the last
twenty years the kinds of geoscience information have been undergoing
rapid evolution convenient to planners. This evolution brought new
technological, spatial geohazard assesment methods.
Geohazard assesment requires especially geological and geotechnical
knowledge as geoscience information. Geoscience information and
investigation are interpreted for the likelihood of these hazards being present
in urbans or towns. These interpretations clearly must be presented to
planners for sustainable planning.

Figure 1. Landslide Photo from Mounir [11]
Population growth and increase in infrastructure will be affect on life,
property and local economies. Information about landslide hazard can help
reduce the impact through a beter understanding of risk, and both public
information and more informed planning policies as well as more effective
emergency planning Planning and administrative frameworks for managing
ground instability [10], Suitable site selection for urban and towns combined
with well informed planning policies can assist in risk reduction and improved
emergency responses for managing ground instability problems.
Landslides cause loss of life and economic demage to property and
infrastructure each year. Planners have a key role to play in minimising the
losses and suffering from landslide hazard on local communities through well
informed planning policies.Local authorities can work with affected
communities to manage, avoid or adapt to changing risks, which are likely to
increase as a result of both developmental pressures and climate change
impacts [10],
Land use is affected from social, economic and environmental factors, user
choice, user comfort, suitability for a particular use. On the other side
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vulnerability arising from geological hazards is determined by the relationship
between frequence of catastrophic geohazard events and better
understanding of the geological features.
The scientific and right planning of slopes may cut into economic, social and
living losses by reason of landslides. Suitable land use planning can provide
sustainable development in mountainous and sloping areas
But especially in devoloping countries the land in mountainous areas have not
been used according to terrain. Consequently Sustainability can not be
achieved in terms of physical environment, diversity and productivity of the
respective land. Improper land use will increase the possibility of landslide
events (Figure 2).
Landslide hazard zonation maps enable information on geohazard degree of
land. Different degree of geo-hazard of areas guidance land use planning. High
geo-hazard sloping areas is prohibited for urban development. Intensity of
development on slope should be controlled by zoning regulations.
Figure 3. Photo of İstanbul Flooding from [14]

4. Earhquake
In developing nations, as well as in Turkey, a number of factors increase the
amount of damage caused by earthquakes: lack of political saliency;
uncoordinated and conflicting policies; uncontrolled growth of cities and
expansion of slums; poor design and building techniques, and inadequate
supervision of the construction process; lack of enforcement of land use
regulations; a dearth of qualified technical personnel in less developed
locations; and financial constraints that limit the capacity to upgrade existing
buildings and to utiliseearthquake-specific construction Technologies [15,16,17],
The most of the scientists highlight that ‘earthquakes don’t kill people,
buildings that are in low standards and have been constructed geologically on
unsuitable areas do’. If an earthquake occurs in outside of residential areas, it
doesn’t cause any deaths. Earthquake hazard risk is based on choosing the
right place for settlement as the geological and geotechnical, population
density, building quality, emergency preparation. For example, in the recent
past worst earthquake in Turkey occurred in 1999 in Marmara Region (Figure
4). Killed 16000 people, most living on young alluvium which have high
liquefaction potential and ground amplification.
Figure 2. Landslide Photo from [12]

3. Flooding

Immediately after the earthquake, the relationship between building damage
and local soil conditions of the region have been investigated by Erken [19],
Researchers have stated that ground foundation consists of low plasticity or
non-plastic silty soil layers in the region where structural damage was
observed to be most intense. the sand content reaches 50% in some of these
layers.

Flooding is one of the greatest natural geohazards (Figure 3), both in terms of
annual damages and risk to life. Climate change may increase flooding risk in
the future.
In extreme cases urban floods can result in disasters that set back urban
development by years or even decades [13], Given the high spatial
concentration of people and values in cities, even small scale floods may lead
to considerable damages.
We must avoid the risk of flooding to sustainable planning and development,
but also seize upon the occasions offered by strategic spatial planning to
adapt urban areas in due course to manage and reduce future flood risk to
societies.
It must be considered the most effective ways to adjust urban areas to
manage future changes in flood risk due to climate change and geological
structure in the sustainable planning system.
Flood hazards mainly arise from meteorological, hydrological, hydrgeological
and human factors. Hydrogeology and hydrology including information on
groundwater vulnerability and flood risk concern aquifers and water basins in
safeguarding water resources.
Urban flood sustainable risk management is becoming increasingly difficult
to world countries. Irrespective of whether urban floods are part of larger
riverine floods or result from inadequate drainage capacities, the damage
potential of floods in cities is extraordinarily high [13],
Too often urban flood management is marked by a narrow view on floods,
concentrating on hydraulic and engineering aspects of flood management
while ignoring spatial, ecological, political and socio-economic aspects and
risks [13], Planning policies should promote positive spatial planning so that
flood risk should taken into account at all levels to provide sustainable
development. In addition geological properties and structure shold be well
known to avoid inappropriate development in flood risk areas.

Figure 4. Photo of Marmara Earthquake from [18]
Architecture design and construction standards can reduce earthquake risk.
But they are not enough as alone to avoid disaster. Because earthquakes have
different sismological properties from each other. Except for the earthquake
code There are also another parameters for sustainable construction design
like high quality materials, good quality workmanship and stable and strong
soil conditions as geotechnical.
Development of building codes is based on awaited horizontal ground
acceleration. Acceleration,2 is measured relative to the acceleration due to
gravity (g = 980 cm/sec ), have been used by architecth and engineer for
earthquake resistant design. If ground acceleration is 0.1 g, is expected able
to give rise to damage.
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Likely secondary hazards from earthquakes can be primarily categorized as
landslides, flooding, tsunamis, ground motion, faulting, earthquake after
shocks, fire, liquefaction, change in ground range, rock falls, debris flow and
subsidence.
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Coelho,A.G. 1979. Engineering geological evaluation of slope
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Congress of Engineering Geology, N19, 75-78.

[6],

Nasmith, H and Mercer, A.G. 1979. Design of dykes to protect
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Smith, A. & Ellison, R.A. 1999. Applied geological maps for planning
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an example from Wigan, U.K. Quarterly Journal of Engineering
Geology and Hydrogeology, 37, 301-315.

Layers below the groundwater level temporarily lose their strength and
behave like Viscous liquids because of earthquake. this phenomenon is called
liquefaction. sand, silt and sometimes gravel layers have Liquefaction
potential.
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Earhquakes can create tsunamis over the oceans and seas very quickly. They
can cause big demage people who live across the coastal regions.

[13],
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Management, A Tool for Integrated Flood Management, March
2008, WMO/GWP.
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Sengezer B. And Koç E., 2005, A Critical Analysis Of Earthquakes
And Urban Planning in Turkey, Disasters, 29(2): 171−194, Overseas
Development Institute, USA.
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Inyang, H.I., T.C.B Galvao and D.T Young (2003) ‘Integrating
Hazards Control into Sustainable Development Plans’. Natural
Hazards Review. Vol. 4, No. 2. pp. 57–58.

[17],

Degg, M. (1993) ‘The 1992 Cairo Earthquake: Cause, Effects and
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Ground Motion
Seismic waves occurring near the epicenter of an earthquake cause the most
damage on structures. These seismic waves creates ground shaking whose
density depend on local geological features, earthquake magnitude, distance
from epicenter.Density of ground shaking damage to concrete and masonry
structures due to fragility. Most of structures on the fault zone is likely
destroyed due to ground fracture and intense shaking.

Earthquake After Shocks
Aftershocks can be very dangerous for structures damaged by the main
shock. They cause collapse of further buildings

Liquefaction

Earthquakes may cause topographic change on land surface. While some of
land surfaces can rise, the other of them can subsidence.

Flooding
Flooding is a secondary hazard that can occur after earthquakes. Large
engineering structures like dams, hydroelectric power stations can collapse
due to ground shaking and may cause flooding as a secondary hazard.

5. Conclusions
Sustainable planning and development issues need geohazards information.
These information consist of geoenvironmental factors.
Geosciences studies must be completed before the sustainable plan
development begin. In the sustainable planning process, the areas at risk to
geohazards should be determined and the hazards of concern should be
identified.

[18],

http://www.yeniresim.com/cat509.htm

Hazard databases should be sustained and updated for secure and healty
urban devolopment. Proper risk assessments should be carried out in every
planning level.

[19],

As a consequence, issues are needed by planner for sustainable planning are
to understand the nature, expansion, magnitude and significiance of hazards;
risk implications of policy and devolopment alternative; the results of social,
economic and geo-environmental change.

Erken et al. 2003,17 Ağustos Kocaeli Depreminde Adapazar’nda
olușan Hasar üzerinde Yerel Zemin Koșularnn Etkisi”, Türk
Deprem Vakf Araștrma Projesi, Proje No: 00-A-11.].

[20],

Britain. Proceedings of the 6th International congress of the
International Association of Engineering geology. Balkema,
Rotterdam, 85-93.
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Özet

1. Giriș

Koruma amaçl planlamann uygulama sürecinde gerek yasal gerekse yönetsel
boyutlaryla oldukça zorlayc ve karmașk bir içerik yer alr. Planlarn
uygulanmasnda karar mekanizmalarn elinde bulunduranlarn koruma
yaklașmlar, koruma mevzuatndaki son dönem değișiklikleri ile bir dönem
yürürlüğe konan yasal sürecin getirdiği olumlu yaklașmlar, yerini koruma
kaygs olmayan uygulamalara brakmștr. Türkiye’de, koruma kaygs
çerçevesinde yürürlüğe konmuș 2863/5226 sayl yasalara rağmen tarihi kent
merkezleri için hazrlanan planlarda yerel yönetimlerin yeterli kararllkta
olmamalar, finansal sorunlar, kalifiye personel yetersizliği, mülkiyet yapsnn
küçük parsellerden olușmas ve karmașklğ gibi sebeplerle uygulama sorunlar
yașanmaktadr. Tüm bunlara ilaveten imar rant basklaryla koruma
mevzuatnda yaplan değișiklikler ve yenileme içerikli yaklașmlarn eklenmesi
ile tarihi kent merkezlerinde, korumay mümkün klan yaklașmlardan
uzaklașldğ, 5366 sayl yașa çerçevesinde olușturulan mevzuat yaps ile
tarihi kent merkezlerimizin korunmasnn mümkün olmadğ, araștrma
alannda yaplan tarihsel ve yasal süreci kapsayan inceleme ve
değerlendirmelerle tespit edilmiștir. Ulus Tarihi kent merkezinin
planlanmasnda, yasal düzenlemelerin,

Binyllarn mirasn tașyan ülkemizde, bu mirasn önemli bir parças olan tarihi
kent parçalarnn korunmas, yașatlmas kapsaml ve ilkeli bir planlamayla
mümkündür.

1- Yerel yönetimlerin, koruma-yașatma dengesi içerisinde korumay mümkün
klan uygulamalar gerçekleștirmesinin sağlanmas,
2- Finansal destek ve katlm içeren koruma amaçl planlamada,
uzmanlașmann gerekliliği,
3- Ve hukuksal ve sosyal bir olgu olarak, müdahale edilebilen, mülkiyeti göz
önüne alan düzenlemelerin gerekliliği, gibi yaptrmlar içermesi gerektiği
sonucuna varlmștr.
Anahtar kelimeler: Koruma, Kültürel Miras, Tarihi Kent Merkezi, Ulus, Ankara

Abstract

There is fairly compelling and sophisticated content for both legal and
management manners in the application period of the conservation-aimed
planning. As a result of the conservation approaches of the ones which have
the decision mechanisms in the application of the plans, the last term
alterations in the conservation instruction with the positive approaches which
the legal process conducted in a term brought. Led to the applications which
have no protection consideration. Despite the laws numbered of 2863/5226
conducted for the conservation considering in Turkey, there are the
application problems in the plans prepared for the historical city center
because of the local managers not having sufficient determination and
financial problems, the insufficient qualified personal, the freehold structure
having small parcels and sofistications. In addition to all these, the approaches
making possible the conservation were left behind in the historical city
centers by the renewing-content approaches and changes performed in the
conservation instruction by the construction rant processes. And it was
detected by the searches and evaluations containing the historical and legal
processes performed in the research area that the conservation of the
historical city centers was not possible with the instruction structure
produced by 5366 numbered law. In Ulus Historical City Center Planning, it has
been concluded that the legal regulations include some mandatory application
as follows:
1- to provide that the local managements carry out the applications making
the onservation possible within the conservation and saving-up balance.
2- The specialization mandatory in the protective-aimed planning including the
financial support and participation.
3- The necessity of the regulations considering the prosperity, and
interventable as the legal and social phenomena.
Keywords: Conservation, cultural heritage, historical city center, Ulus, Ankara.

‘Tarih boyunca çok çeșitli kültür ve uygarlklarn birleșme ve çatșma
noktasnda yer alan ve bugün de bu özelliğini koruyan Anadolu ve Trakya,
üzerinde birçok halkn bugüne braktğ kültür mirasn tașmaktadr. Ülkemiz
snrlar içerisinde yer alan bu mirasn köklerinde eski Anadolu kültürleri (Hitit,
Likya, Karya, Frig gibi) Akdeniz ve Ege Kültürleri (Miken Hellen, Roma, Bizans
gibi), Orta Asya, İran, Arap etkileri ile Selçuklu ve Osmanl kaynaklar
bulunmaktadr’ [1].
‘Bu çeșitlilik ve zenginlik, Türkiye’ yi belki de dünyada tek örnek yaparken, bu
miras korumak ve gelecek kușaklara aktarmak için belirlenecek politika ve
stratejiler için çok büyük çabalar harcanmasn da zorunlu klmaktadr’ [2].
Koruma alanlarnda yaplan planlama çalșmalar, planlama tekniği ve içerik
yönünden diğer alanlarda yaplan uygulamalarla temel niteliklerde ayn
olmakla birlikte, kapsamlarndaki detayl olma zorunluluğu ve uygulama
așamasndaki mevzuat yumağ açsndan farkllklar gösterir.
Koruma amaçl planlarn hazrlanmas sürecinde, gerek planlarn hazrlanmas
gerekse de hayata geçirilip uygulanmas așamalarnda birçok sorunlarla
karșlașlmaktadr.
1950 sonrasnda ülkemizde yașanan krdan kente göç olgusu kentlerimizi ciddi
planlama sorunlar ile kars karsya brakmștr. Geçen zaman içinde kentsel
doku kümelenmesinde birer çöküntü alan haline gelmiș olan tarihi kent
merkezleri de bu planlama sorunlarndan payna düseni almștr. Doğal ve
tarihi mekanlarn korunmasna yönelik makro ölçekteki politikalarn yannda
yerel bazda ve tanml bir alan ölçeğinde yaplacak korumaya yönelik
planlamalar açsndan en basta yasal sürecin isletilmesi, planlamann basndan
sonuna kadar karmașk bir durum arz etmektedir.
Kentsel korumann sorunlar değerlendirildiğinde, hazrlanan planlarn
uygulanmasna, hayata geçirilmesine yönelik çalșmalarn tamamlanmasnn
uzun süreçler aldğ, ne yazk ki çoğu kez de uygulamaya geçirilemediği
görülmektedir. Plan yapma iradesindeki yetersizlik, Merkezi Hükümet
politikalarna bağl olarak koruma amaçl planlamaya yeterli mali kaynak
ayrlmamas, Planlama kriterleri bağlamnda korumay mümkün klan
yaklașmlarn olușturulmamas, kentsel alanlarn mülkiyet dokusu ile fiziksel ve
sosyolojik dokularnn karmașklğ koruma amaçl planlarn uygulanmalarn
olumsuz yönde etkileyen etmenlerdir.
Toplumlarn tarihi sürekliliklerini sağlamalar, Geçmișine sahip çkmalarna
bağldr. Geçmișe sahip çkmada, tarihi alanlarn korunmas önemli bir yer
tutar. Tarihi kent parçalarnn korunmas ve yașatlmasnda “Koruma Amaçl
Planlama” kentleșme ve yașatma sorunlarnn çözümüne yönelik önemli bir
uygulama aracdr.
Kent dș alanlara göre kent içi alanlarda maliyet, pratik uygulanabilirlik,
hukuksal boyut gibi sorunlarn çok daha zorlu yașanmas, kent merkezlerinde
kalan tarihi alanlarn korunmasn güçleștirmektedir.
İmar Planlarnn hazrlanmas çözüm için bir bașlangçtr. Çünkü bu așamadan
sonra yeni mülkiyet durumlarnn olușmas ve yaplașma ve korumaya dair
belirlenen yeni kriterlerin hukuken hayat bulmas mümkündür.
Tarihi Kent Merkezlerinde hazrlanan planlarn, kentin diğer alanlarndan kopuk
olmamas, sürdürülebilir ve ișlevsel olmalar, tarihsel dizgeyi yok etmeden
orada yașayanlarn sahiplenmelerini sağlayacak nitelikte olmalar da ayrca
önemlidir.
Küresel ölçekte dünyamzda yașanan değișim ve dönüșüm sürecinden elbette
ki ülkemizde etkilenmektedir. Avrupa Birliği Müktesebat Uyum yasalar süreci
çalșmann hazrlanmas așamasnda olanca hzyla sürmüștür. Bu dönemde
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gündeme gelen değișiklikler arasnda koruma amaçl planlamann yasal süreci
de yer almaktadr. Bu anlamyla koruma amaçl planlama sürecini doğrudan
veya dolayl olarak ilgilendiren yasal değișiklikler gerçekleșmiștir. Koruma
kavramna getirilen teorik içerik ve mevcut sorunlarn çözümü için getirilen
yeni yaklașmlarn incelenmesi gerekmektedir. Tarihi Kent Merkezlerinin yok
olmasna neden olabilecek, koruma amac gütmeyen yaklașmlarn gündemde
olduğu bir dönemde konunun tartșlmas ve çözümler üretilmesi büyük önem
arz etmektedir.
Koruma kavram ve tarihi kent merkezlerinde koruma amaçl planlama
kapsamnda, tarihi kent merkezlerinde yașanan planlama sorunlarn içermesi
ve bașkentin önemli kültürel değerlerine sahip olmas sebebiyle Ulus kent
merkezi çalșma alan olarak seçilmiștir.
Çalșmada, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan” uygulama
alannda yașanan planlama sorunlar ve literatürde yaplan incelemeler ve
yönetsel ve hukuksal çerçevede yaplan araștrma ve değerlendirmelerle:
- Son dönemde yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin araștrma alanna
yönelik etkilerinden hareketle, koruma kavramna getirilen yeni yaklașmlarn
koruma amaçl planlamaya olan etkilerinin değerlendirilmesi
gerçekleștirilecektir.
- Koruma olgusunun ve Islah İmar Plan yaklașmlarnn kavramsal nitelikleri
değerlendirilerek, tarihi kent merkezlerindeki planlamaya yönelik bu
kavramlarn karșlaștğ sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilecektir. Ayrca,
Tarihi Kent Merkezlerinde yaplan koruma amaçl planlamada karșlașlan
yasal, yönetsel boyuttaki sorunlar değerlendirilerek, Ulus Tarihi Kent Merkezi
için hazrlanan koruma amaçl imar plannn gerçekleșmesinde yașanan
sorunlar incelenecektir.
- Koruma Amaçl Planlamada, yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerle
gündeme gelen yenileme kavramnn içeriği ile koruma-yenileme kavramlarnn
tarihi kent merkezlerindeki planlamaya olan getiri ve götürüleri tartșlacaktr.
Araștrma alan olan ve koruma içerikli planlamaya konu edilmișken yenileme
alan ilan edilen “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan” örneğinde,
koruma ve yenileme olgularnn alana etkileri ortaya konmaya çalșlacaktr.
- Koruma-Yenileme ikilemi içerisinde koruma amaçl planlamann kente yönelik
en olumlu çözüm alternatiflerinin araștrlmas hedeflenen çalșmada,
uygulamada yetkili olan yerel yönetimlerin koruma yaklașmlar ve bu
yaklașmlarna uygun olarak koruma mevzuatndaki değișiklikler ve yenileme
yasalar ile imar rant basklar altndaki güncel durum irdelenecektir.

2. ANKARA ULUS TARİHİ KENT MERKEZİNDE PLANLAMA SÜREÇLERİ,
SORUNLAR, YASAL DÜZENLEMELER
Koruma amaçl planlanmann uygulama arac seçenekleri, 3194 sayl imar
kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenen seçeneklerdir [3]. Bunun dșnda
2981 sayl yașa hükümlerinin 3194 sayl yașa ile birlikte kullanlmasnn bir
uygulama arac olarak kullanlmas farkl bir seçenek olușturmaktadr. Bu
kapsamda 3194 sayl yașann 18. Maddesi uygulamalar Belediyeler tarafndan
resen yaplan uygulamalardr [4]. Tașnmaz maliklerinin talep ve muaffakat
doğrultusunda yaplan ayn yașann 15 ve 16. maddeleri de diğer bir uygulama
aracdr. Bu alternatiflerin dșnda, uygulama arac olarak Islah imar plan
yaklașm çerçevesinde Tarihi Kent Merkezlerindeki planlama sürecinde,
çözüme yönelik pratik içeriği de dikkate alndğnda Koruma Islah İmar Planlar
bir alternatif olarak karsmza çkmaktadr.

2. 1. Ulus’ta Kentleșme Tarihi ve Planlama Süreci
Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan, Ankara’nn en eski
yerleșim birimi olan ve Cumhuriyet’in ilk yllarnda genç Cumhuriyet’e ev
sahipliği yaparak büyük önem arz eden Ulus ve çevresi için hazrlanmș bir
plandr. İnceleme alan, bu plan snrlar dahilindedir.
‘Ulus Plan, Bașkent Ankara’nn korunmas gerekli tarihi ve kültürel varlklarn,
değerlerini barndran geleneksel kent merkezinde yaklașk 110 hektarlk bir
alan kapsamaktadr. Diğer yandan bu alan, kentin merkezi is bölgesini
barndran; tarihi, kentsel ve arkeolojik sitler üzerinde bulunan, kentin en
karmașk yapsna sahip parçasdr’ [Günay ve Diğerleri, 2005].
Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planna konu edilen
Ankara-Ulus semti, Cumhuriyetten önce de birçok uygarlğa, birçok yerleșime
ev sahipliği yapmș bir alandr. Ankara ve çevresinin tarihi Bronz çağndaki
Hatti Uygarlğna kadar gider. M.Ö. 2. bin ylda Hititler bölgenin hakimi
durumuna gelmiș ve onlar sras ile Frigyallar, Lidyallar ve Persler izlemiștir.
M.Ö. 3. yüzylda, bir Kelt rk olan Galatlar Ankara'y bașkent yapmștr.
İlin Roma İmparatorluğu zamanndaki ad "
Ankyra" dr. Galatlar
Ankara'y ilk defa bașkent olarak kullanmșlardr. Hitit döneminin küçük bir
șehri olduğu bilinmekle birlikte, bu yörede bu döneme ait herhangi bir eser
bulunmamștr. Frig çağndan sonra șehir srasyla Pers, Büyük İskender, Galat
dönemlerini yașamștr. M.Ö. 25 ylnda İmparator Augustus, șehri, Galatia
krallğyla beraber Roma İmparatorluğuna bağlamștr.
VII. ve VIII. Yüzyllarda, șehir Pers ve Arap akmlarna maruz kalmștr. 871-893
tarihleri arasnda birkaç kez el değiștirir. 1127'de șehir kesin olarak Türk Ahiler
hakimiyetine girer ve ad Ankyra adnn Türklerce farkl söyleniși ile "Engürü"
"Engüriye" olur. 1402'de Yldrm Bayezid ve Timurlenk arasndaki Ankara
Savasnda șehir ksa bir süre Mogol hâkimiyetinde kalr. 1414'de kesin olarak
Osmanl hâkimiyetine girer.
‘Önceki dönemlerde Kale içi ve yakn çevresinde gelișen yerleșim, Osmanl
İmparatorluğu’nun son yllarnda kente demiryolunun ulaștrlmasyla
genișlemiștir. Tren Gar’ndan kentin merkezine uzanan istasyon caddesi, erken
Cumhuriyet yllarnda kentin ana ulașm hatt olarak ișlenmiștir. Tren Gar’ndan
bașlayan bu caddenin diğer ucunda, erken cumhuriyet yllarnda kentin ana
merkezi olan Ulus Meydan yer alr. Günümüzün Ulus Meydan, Meșrutiyet’in
ilanndan sonra (1876) açlmș, 1880’lerin sonunda burada inșa edilen Tashan
binas nedeniyle de Tashan Meydan diye anlmaya bașlanmșt. Krippel’in
tasarladğ Atatürk Heykeli 1927 ylnda meydana yerleștirilmiș ve burann
sembolü haline gelmiștir. 1920’lerde Hakimiyet-i Milliye, sonra da Ulus Meydan
diye
adlandrlan bu meydanda ve buradan kaleye doğru çkan Karaoğlan Çarssnda
dükkanlar, lokantalar ve pastaneler hatta sinema bulunmakta, erken
Cumhuriyet döneminin zor ve kstl koșullarnn elverdiği ölçüde hareketli bir
merkez olușturmaktayd’ [9].
Ankara kalesi civarna ait Resim 1 incelendiğinde arka planda görülen Ankara
Kalesi içerisinde konut ağrlkl yerleșimlerin yer aldğ, ön plandaki Hacbayram
camii ve civarndaki geniș bos alanlarn ise ticaret ağrlkl kullanldğ
anlașlmaktadr. Resimdeki genel yoğunluk ve hareketlilik ise planlama konusu
alann Geçmiș dönemde dahi ticari bir merkez olduğunu göstermektedir.

Son yasal düzenlemeler ve onlarn uygulamalar bağlamnda
değerlendirildiğinde, esasen 1974’lerde gerçek anlamda ve bütüncül bir
yaklașmla hayata geçirilmeye bașlanan koruma olgusunun, gerek teorik
çerçevede gerekse uygulama pratiğinde yerine oturduğunu
söylemek henüz mümkün değildir.
‘14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5226/2863 sayl Kanun ile sit
alanlaryla ilgili toplumun tüm kesimlerinin katlm öngörülmüș, “yönetim
alanlar ve planlar” kavramlar uygulamaya aktarlmștr’ [5-7]. Sonradan
yasalaștrlan 5366 sayl yașa [8] ile bu olumlu yaklașmlardan vazgeçilmesi
düșündürücüdür.
Koruma Amaçl Planlamada uygulamaya dair yașanan sorunlarn incelenmesi
ve yeni yasal düzenlemelerin içeriğinin, koruma amaçl planlama sürecine
etkilerinin değerlendirilmesi amacyla “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi
Koruma Islah İmar Plan” snrlar araștrma alan olarak belirlenmiștir.
Bu plan 1986’dan günümüze uygulanamamș bir koruma amaçl plan olmas
nedeniyle koruma amaçl planlamann uygulama skntlarn görme olanağ
vermiștir. Ayrca plann Ocak 2005 tarihinde iptal edilmesi, bu plan kapsamnn
“yenileme alan” ilan edilmesi ile yeni yasal düzenlemelerin alana getirdiği–
getirebileceği yaklașmlar değerlendirilmiștir.
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Resim 1. Ankara Kalesi önlerine ait bir tablo (Ankara Büyükșehir Belediyesi,
2000)
‘Özellikle Ulus, Ankara’nn antik kökenlerinden bir orta Anadolu yerleșimi olarak
Osmanl döneminin sonuna kadar yașadğ gelișmelere, Cumhuriyet’in bașkenti
olarak yeniden yaratldğ süreçten günümüze uzanan geniș bir zaman
diliminde kentin geçirdiği tüm evrelere tanklk etmiș olan bir bölge olarak
kentin toprak alt ve toprak üstü tüm kültürel katmanlarn, değerlerini içeren
çeșitliliği ile öne çkan bir bölgedir’ [9].

13 Ekim 1923'te Mustafa Kemal tarafndan coğrafi, stratejik, siyasi ve Kurtuluș
Savas'ndaki merkez üs özellikleri nedeniyle bașkent ilan edilen kente, o
günlerde Avrupa'dan getirilen șehir mimarlar ile bugünkü modern Ankara'nn
temelleri atlr.
‘Ankara’nn bașkent olmas, bölgesel gelișme açsndan bakldğnda, nüfusun
yurt yüzeyine dağlmasnda, özellikle İstanbul’ a kars bir “nüfus tutma” ișlevini
89’lu yllara değin bir ölçüde görmüștür’ [10].
Resim 2 incelendiğinde, 1925’li yllarda, Cumhuriyet Dönemi Mimarisi ve
kentleșme politikalarna konu olan Ankara kalesi ve çevresinde henüz herhangi
bir yerleșmenin olușmadğ gözlenir. Tarihsel varlğ böylesi eskiye dayanan
Ankara, bu anlamyla büyük bir miras sahibidir. Bu mirasn önemli bölümü de,
genç Cumhuriyetimizin yeșerdiği, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plan dahilindedir.

‘1580 Sayl Belediye Yașas çkarlmadan 6 yl önce, 1924’ te 417 Sayl yașa ile
Ankara Belediyesi bir tașra belediyesi olmaktan çkarlarak Osmanl’nn
bașkenti İstanbul’dakiyle ayn görev ve yetkilere sahip bir șehremaneti
kurularak bașkentin yönetimine ayr bir özen gösterildiği ve önem verildiği
görülmektedir. Ankara’nn kent planlamas ve imar isleri konular öncelikle ele
alnmș, uzun süre görev basnda kalan bir imar yönetimine sahip, örgütü
olmuștur’ [10].
Açlan uluslar aras bir yarșma ile bilahare elde edilen Jansen plan Ankara’nn
planlama sürecinde etkili olmuștur.
‘Kentin gelișmesinde bir durgunluk dönemi olarak görülen _kinci Dünya
Savasndan sonra tüm Dünyada olduğu gibi kentleșme Türkiye’de etkisini
arttrmș ve özellikle büyük kentler, krdan gelen nüfusun basks altna
girmiștir. Orta Anadolu’nun ortasnda bulunan bașkent Ankara bu göç olgusu ile
birlikte çok büyük oranda nüfus artsna uğramștr. Sonuç olarak Jansen
plannda veri olarak alnan ve 1980 de ulașacağ öngörülen 300.000 nüfus
1950 tarihinde aslmștr’ [12].
2.2. Ulus Tarihi Kent Merkez’inde Koruma Süreci
‘Ulus tarihi kent merkezi ve yakn çevresinde; korunmas gerekli yaplara iliksin
saptama ve belgeleme (tespit ve tescil) çalșmalar ilk olarak Kültür ve Turizm
Bakanlğ tarafndan 1964 ylnda yaplmș ve 1/1000 ölçekli haritalara envanter
numaralaryla islenmiștir’ [7].
Bu envanter, Ankara kentinin korunmas gerekli tașnmaz varlklarnn
genellikle Ulus semti civarnda olduğunu göstermektedir.

Resim 2. Ankara Kalesi civar, 1925 yllar (Ankara Büyükșehir Belediyesi, 2000)
‘Ankara kentinin bașkent ilan edilmesiyle girișilen planlama çabalar,
planlamay etkileyen güçler, uygulamann ele alnș biçimi, uygulamay saptran
etkiler, planlama ve uygulama için kurulan örgütler, düzenlenen yasalar
Türkiye Cumhuriyetinin fiziksel planlama pratiğini derinden etkilemiștir’ [11].
‘Ankara’nn imar için 1924 ve 1925 yllarnda alnan kararlar ve çkarlan yasalar
çok önemlidir. Bunlardan, kentin gelișmesinin eski kent (kale içi ve çevresi) ile
Çankaya arasnda kurulacak yeni mahallelerle sağlanmas karar ile bu
yörelerde konut alanlar için șehremanetine kamulaștrma yetkisi veren 583
sayl yașa dikkat çekmektedir. Bu yașa ile Yenișehir semtinde (Bugünkü
Shhiye ve Kzlay civar) 4 milyon metrekarelik bir alan kamulaștrlmștr’
[Yavuz, 1980].
Koruma amaçl yasal düzenlemelerin henüz ülkemizde yaplmadğ bu tarihe
ait Harita da (Șekil 1) Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan alannn
ağrlkl olarak konut alanna ayrldg görülmektedir.

‘Ulus Meydan ve çevresini olușturan yaplardan bir ksmi, Osmanl döneminin
ve erken Cumhuriyet yllarnn geçirdiği toplumsal, ekonomik ve kültürel
dönüșümleri mimarlk biçimlenmesiyle olușturarak/yanstarak modern bașkent
Ankara’nn örnek mimarlk ürünleri olmalar dolaysyla tescillenmiș
durumdadr. Bu dönemde ve özellikle _kinci Dünya Savas sonrasnda üretilmiș
olan birçok yap ise henüz tescillenmemiștir. Ulus bölgesinin Cumhuriyet’in
ilan sonrasnda sahip olduğu yönetim merkezi olma özelliğini belgeleyen
yaplarn tescil edilerek koruma altna alnmș olmas önemlidir. Ancak,
bölgenin is ve ticaret merkezi olarak günümüze kadar süren karakteri, yap ve
kentsel mekan ölçeğinde yeterli derecede korunmamaktadr’ [9].
‘Ankara’ da çevre ölçeğinde eski eser tespit ve tescil çalșmalar ilk olarak 1964
ylnda yaplmș ve 1/1000 ölçekli haritalara envanter numaralar ile ișlenmiștir.
Bu çalșmalar 1972 ylnda tekrarlanmș, ayn envanter numaralar kullanlarak,
baz yaplar tescilden düșürülerek yeni bir tescil listesi hazrlanmștr. 1972-1979
yllar arasndaki kurul kararlar incelendiğinde, birkaç antsal yap onarm izni
dșnda, Doğal sit ve tek yap tescil kararlar ile tescilden düșme ve ykm
taleplerine kars çkan kararlar alndğ görülmektedir. 1979 ylnda yaplan
tespit çalșmasnda, 1972 tescil listesindeki yaplardan bir ksmnn daha (en az
11 adet) yok olduğu saptanmștr’ [13].
‘Anakentsel ölçekte nazm imar planlama bürosu çalșmalar sonucunda 1980’li
yllara girerken bașkentin gelișimine ilișkin gerçekçi bir planlama yaklașm
üretilmiștir. 1980’lerden sonra Ankara’nn gelișimi istendik biçimde olmamș,
anakent yönetimini olușturan Büyükșehir ve İlçe Belediyeleri yap ve imar
denetiminde yetersiz kalmștr’ [10].
1979 ylnda Kültür Bakanlğ, Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara
Belediyesi elemanlarnn ortaklasa yaptklar belirleme ve belgeleme
çalșmalar ile korunmas gerekli görülen Eski Ankara Evleri ve Antsal
nitelikteki tek yaplar saptanmș, tescilleri yaplmș, geçit dönemi yaplanma
koșullar getirilmiș ve hazrlanan “Geçit Dönemi Koruma Geliștirme Plan”
onaylanmștr.
‘Bu kararlar ile Ankara’nn Kentsel ve Arkeolojik sit alan snrlar belirlenmiș,
yaklașk 150 hektarlk geniș bir alanda, imar planlarnn uygulanmasnn
durdurulmas, tarihi kent dokusunu koruyacak șekilde koruma amaçl imar
planlarnn yaplmas öngörülmüștür’ [13].
‘1981 ylnda, Ankara Șehri İmar Müdürlüğü (daha sonra Ankara Büyükșehir
Belediyesi İmar Dairesi Bașkanlğ), İmar Planlama Șube Müdürlüğü bünyesinde
Ankara Eski Kent Dokusu Geçiș Dönemi Koruma ve Geliștirme Plan Hükümleri
doğrultusunda, “Kentsel Koruma Geliștirme Planlama Bürosu olușturulmuștur.
Böylece, 1982 ylnda Ankara Büyükșehir Belediyesi İmar Dairesi Bașkanlğnn
bașlattğ çalșmalarda, Ulus Tarihi Kent Merkezi olarak tanmlanan yaklașk
100 hektar büyüklüğündeki alan, uygulama öncelikli proje alan olarak
saptanmș ve 1/1000 ve 1/500 ölçekli çalșmalar, Hacbayram çevresi, Suluhan
çevresi, Çkrkçlar yokușu çevresi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi çevresi,
Karyağd Türbesi çevresi, Hasrclar-Osmanl Kavșağ Bağlants, Akköprü
çevresi gibi özel ve öncelikli alanlarda yoğunlașmștr’ [7].

Șekil 1. 1924 Tarihli Ankara haritas (Ankara Büyükșehir Belediyesi İmar Dairesi
Bașkanlğ Arșivi, 2000)

Bölgeye ait bir sonraki planlama süreci, 1967 tarihinde hazrlanan, 1972
tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Kat Nazm Plandr. Bu plan kapsamndaki
alanlar incelendiğinde, içeriksiz ve vasat tarzda bir ada–parsel bölümlemesine
tabi tutulduğu ve Tarihi Kent Merkezine yönelik bir planlama ve yaklașm
yeteneğinden yoksun olduklar görülmektedir. Ulus ve civar için hazrlanmș
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olan bu planlarda yaplașma koșullar ve yap adalar için verilen kararlarn,
tarihi alanlar koruma yaklașmndan uzak olduğu tespit edilmiștir. Ayrca
34643 no’lu Plan incelendiğinde, olușturulan yap adalarnn, ilk tesis
kadastrosundaki eski mülkiyeti esas almș olmas sebebiyle tarihi dokunun
korunmasn sağlayacak olan Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Plan
yaklașmlarndan uzaklașldğ anlașlmaktadr. 1/5000 ölçekli bu Nazm İmar
Planna göre hazrlanmș olan, 1/1000 ölçekli plan incelendiğinde ise, ada
olușumlar ve yaplașma koșullarnn, Tarihi Alanlarn Korunmasna esas
olmaktan oldukça uzak olduğu görülmektedir, (Sekil 2).

Bölgenin 17/ Șubat 2010 tarih 27496 Sayl Resmi Gazetede yaynlanan
Bakanlar Kurulu Karar ile 5366 Sayl Yasa kapsamnda Yenileme Alan olmas
kararlaștrlmștr.

3. ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ KORUMA ISLAH İMAR PLANI
‘Ulus Plan bilindigi gibi 1986 ylnda Ankara Büyükșehir Belediyesi tarafndan
düzenlenen bir planlama yarsmas sonucunda birincilik kazanan proje (R.Raci
Bademli, Ömer H. Kral, Turgay Ates ve Andi Güzer) esas alnarak, 1987-1989
yllarnda ODTÜ AGUDÖS Projesi kapsamnda hazrlanmștr. Proje grubu, R.Raci
Bademli proje yöneticiliginde, șehircilik, mimari ve kent mobilyas tasarm alt
proje gruplarndan olușmustur’ [Günay ve Diğerleri, 2005].
Nüfusu 4 milyonu geçen Ankara’nn Tarihi Kent Merkezi; Ulus, Kale ve
Hamamönü olmak üzere üç temel parçadan olușmaktadr. Bașkentin tarihi
yapsn korumak ana görevi
olan bu plan, üç ana bölgede toplanmș olmasna rağmen, bu üç bölge uzun
yllardr kaderine terk edilmiștir. Ankara’nn en önemli tarihi kent parçalarndan
olan Ankara Kalesinin bir imar plan dahi hala bulunmamaktadr. Kültür ve
Turizm Bakanlğnca Hamamönü için 2005 yl içinde yaptrlan plan ise
tamamlanmș olmasna rağmen, uygulamaya dönük bir çalșma bulunmamakta,
bu planlar dikkate alnmamaktadr.
Ankara Tarihi Kent Merkezinin Planlanmas boyutunda çalșmalar, 1982 ylnda
bașlatlmștr ve çalșmalarda uygulama öncelikli paket proje alanlar
belirlenerek planlanmștr. Paket proje alanlarnn özellikleri ve önceliklerine
göre 1/1000 ve 1/500 ölçeklerde koruma amaçl kentsel tasarm çalșmalar
yaplmștr.
Hacbayram Çevresi, Suluhan Çevresi, Çkrkçlar Yokușu Çevresi, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Çevresi, Karyağd Türbesi Çevresi, Hasrclar-Osmanl
Kavșağ Bağlants ve Eski Hamam Çevresi, Bend Deresi Dolmuș Duraklar
Çevresi, Akköprü Çevresi bu çalșmalarn özel ve öncelikli alanlar olmuștur.
Ulus ve civarna yönelik olarak 1986 ylnda "Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre
Düzenleme Yarșmas" açlmștr. 1/500 ve 1/1000 ölçekli planlama
çalșmalarnn yan sra, 1/500 Ölçekte baz alanlarn düzenlenmesi, hazrlanan
șartnamede yarșmaclardan istenmiștir.
Mülkiyet durumu ve kent dokusu açsndan oldukça sorunlu bir bölge olan
Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan uygulama alanna ait
planlama süreci, bu sorunlar nedeniyle uzun bir zaman hayata
geçirilememiștir. Plan kapsamnda hayata geçirilen yegane parselasyon plan
alan; 68600/4 no’lu parselasyon plannn uygulandğ alandr.
‘Ulus planlama çalșmalar kapsamnda merkezi is alannn yaps, gelișme
eğilimleri, metropoliten ölçekteki makro form ilișkileri değerlendirilmiștir.
Sorun ve olanaklarn tespiti, vizyon ve hedeflerin olușturulmas, stratejilerin
belirlenmesi, uygulamann yönetimi gibi çalșmalar ise hem
planlama hem de uygulama sürecinin içinde geliștirilmiștir. Kentin bu
bölümündeki hzl yaplașma basklarnn, kentin yeni gelișme alanlarna yeni
merkezlerine yönlendirilmesiyle azaltlacağ, doğru yerde korumann doğru
yerde gelișme ile sağlanacağ ortaya konmuștur. Ulus Tarihi Kent Merkezinin,
Kazk içi Bostanlar ve eski hipodromun yer aldğ Kuzeybat yönünde
gelișmesi stratejisi planlanmștr’ [Günay ve Diğerleri, 2005].

Șekil 2. Planlanan alana ait 1967 tarihli imar plan (Altndağ Belediyesi Arșivi,
2007)
1990’lardan sonra dünyann önde gelen markalarnn, her türlü konfora sahip
olan büyük kapal alșveriș merkezlerinde yer seçmesi ve bu merkezlerin
rekreasyonel (sinema, restoran vb.) imkanlara sahip olmas ve ana ulașm
ağlar üzerinde konumlanmas, gibi yaplanmalarla kentin cazibe merkezlerinin
yön değiștirmesi ve ayrca bölgede gerçekleștirilen koruma ve yașatma
kapsamndan uzak uygulamalar Ulus ve yakn çevresini günümüze
tașyamamș ve buralarn çöküntü bölgesi olmasna sebep olmuștur.
Son dönemde Altndağ Belediyesince Hamamönü mevkiinde, Hacettepe
Üniversitesi’nin hemen kuzey doğusunda yaplan çalșmalar tamamlanmștr.
Ancak bu çalșmalar tarihi dokudaki yaplara ilișkin yenileme ve iyileștirme
çalșmalardr. Sonuç olarak yürürlükteki imar planlarna göre hazrlanan ve
tapu siciline tescil görmüș ve bu sayede belediyeden ruhsat alnarak resmi
olarak inșa edilmiș yaplar değildir. Belirtildiği üzere; Bölgede bu șekilde
tamamlanarak tapu sicilinde tescil gören ve bu sayede hukuki bir nitelik
kazanan yegane parselasyon plan 68600/4 no’lu parselasyon plandr. Hukuki
bağlayclk kazanmș imar ve mülkiyet yapsna dayanmakszn bina ve sokak
iyileștirmesi șeklinde yaplan bu uygulamalar, yinede devam gereken olumlu
bir adm olarak değerlendirilmelidir.
Hacbayram camiinin batsnda Ankara Büyükșehir Belediyesince yaplan
acele kamulaștrma ișlemi neticesinde tarihi dokuyla uyumlu olmayan birçok
yap kamulaștrlmak suretiyle yklmștr. Yaplan bu çalșma, kent
merkezindeki tarihi kent dokusuna yeni bir silüet kazandrmștr. Ankara
Büyükșehir Belediyesi nezninde yaplan sözlü görüșmede ise, Ulus ve civarnda
yaplacak planlama ișlemlerine özel bir yasal düzenleme çalșmasnn
gündemde olduğu ifade edilmiștir.
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Öncelikli planlama alanlar olarak saptanan kent kesimleri; Düzenlenecek
Meydanlar (Hükümet Meydan, Atpazar Meydan); Düzenlenecek Ulașm
Bölgeleri (Güvercin Sokak, Çerkes Sokak, Atpazar Yokușu); Çevre
Düzenlemesi Yaplacak Yap ve Yap Gruplar (Hacbayram Camii, Antik Roma
Tiyatrosu, Eski Hamam Çevresi)'dir.
‘Ulus Plan’nn makro formu, Ankara Metropoliten Alannda Nüfus ve İstihdam
Dağlm ile Merkezi İș Alannn 1985-2015 yllar arasndaki gelișme yönünü
belirleyen 1/100.000 ölçekli çalmsa ile Kentsel Yap Öğeleri ve Merkezi İs
Alannn İkili Bünyesini belirleyen 1/50.000 ölçekli çalșmaya dayanmaktadr.
Ulus plannn onaylanmasna kadar olan dönem için Yaplașma Ara Plan
üretilmiș, bir yandan analiz çalșmalar devam ederken diğer yandan bütünlük
arz eden alt parçalar, “proje paketleri” belirlenerek “planlama ve eylem
bölgeleri” yaplmștr’ [Günay ve Diğerleri, 2005].
3.1. Planlanan Alann Tanmlanmas
‘Ulus Tarihi kent merkezi ve Ankara Kalesi’nde Friglerden, Antik Yunan’dan
Selçuklular’a, Osmanllar’ a kadar hepsinin harc bulunmaktadr. Cumhuriyet
buralarda kurulmuș ve yakn tarihimizin yazgs bu alanda biçimlenmiștir.
Ankara’nn bașkent olarak ilan sonrasnda kentin eski șehir üzerinde değil,
güneydeki ovaya (Yenișehir kesimine) ve Çankaya’ya doğru geliștirilmesine
karar verilmiștir. 1928 ylnda açlan uluslar aras planlama yarșmas ile elde
edilen Hermann Jansen’in plan bu karar desteklemiș, böylece eski kentin bir
ksm planlanmș ancak Hacbayram çevresi, Hanlar Bölgesi ve Kale içini
kapsayan kesimler korumaya yönelik bir “protokol alan” olarak belirlenmiș,
gelecek için saklanmștr. Kent nüfusunun hzl gelișmesini geriden izleyen 1957
Yücel-Uybadin Plan ise kat rejimi ile eski kentin çok katl yaplașmasna neden

olmuștur. 1960’l yllarla Hacettepe’nin yaplașmas da eski kentin güney-bat
kesimlerini büyük ölçüde yok etmiștir’ [7].

Cumhuriyetin ilk ylarna ait Bakanlk binalar gibi) plan snr dahilinde
kalmaktadr.

Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kapsamnda
planlanan alann Ankara içindeki konumu Șekil 3’de gösterilmektedir.
Uygulamas tamamlanarak hayata geçirilmiș bir plan olarak Ankara Ulus Tarihi
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan örneğinde pratikteki sorunlar ve
uygulamann sonuçlar değerlendirildiğinde Tarihi Kent Merkezlerindeki
Planlamada yașanan skntlar ortaya çkmaktadr.

Geçen süre zarfnda Cumhuriyetin ilk yllarndaki önemini Ankara’nn diğer
semtlerine (Kzlay gibi) kaptran Ulus semti yine de belli sektörel faaliyetlerin
merkezi olmas ve çeșitli ulașm akslarnn kavsak noktas olmas özelliğini hala
korumaktadr.
Planlanan alan Ankara’nn tarihi yerleșim alann olușturmas nedeniyle bu
özelliğinin yannda ticari anlamda da belli sektörel faaliyetlerin sürdürüldüğü
bir bölgedir. Özellikle inșaat sektörüne yönelik faaliyetlerin yapldg is yerleri
ve geleneksel üretim tarzlarna yönelik dükkanlar yine bu bölgededir.
Tarihi kent merkezinde koruma amaçl bir plan ve ayrca da bir slah imar plan
olarak parselasyon çalșmalarnn yaplmasyla, uygulama sürecinin
tamamlanmș olmas Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plannda birçok uygulama sorununu gözlemlemeyi mümkün klmaktadr. Ulus
tarihi kent merkezinden iki fotoğraf (Resim 3 ve Resim 4) tarihi konut
dokusunun 1920’lerden günümüze olan değiși sürecini hüzünlü bir șekilde
özetlemektedir.

Șekil.3. Planlanan alann Ankara içindeki konumu (A.S.K.İ. Bilgi İșlem Dairesi
Bașkanlğ, 2004)
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan snr, kuzeyde; Bentderesi
Caddesi, batda; Ankara kalesinin alt ksmlar ve Anadolu Medeniyetleri
Müzesini içine alan bölümden devam ederek Ulucanlar caddesine kadar,
Güneyde; Talatpașa bulvarnn Atatürk Bulvaryla kesișimi ve yine batda;
Atatürk Bulvarnn Roma Hamam önüne kadar (Burada Küçük Tiyatro, Ziraat
Bankas Genel Müdürlüğü, Yüzüncü Yl Çarssn içine alan adack plan
dahilinde, Tarihi Roma Hamamnn bulunduğu alan plan dșndadr. Yalnzca
Roma Hamamnn giriși için Roma Hamam Arkeolojik sit giriș önerisinde
bulunulmuștur.) olan
kesimidir. Sekil 4’de Ulus Tarihi Kent Merkezi dahilinde kalan alan snrlar ve
uygulamas yaplarak tescil gören 68600/4 nolu parselasyon plan snrlar uydu
fotograf üzerinde gösterilmștr.

Resim 3. Hükümet Sokak Girișinin 1920’lerdeki durumu (Ankara Büyükșehir
Belediyesi, 2000)

Resim 4. Hükümet sokak giriși (bugünkü durum).
Geleneksel doku, yap yoğunluğunun arttrlmasyla boğulup, görünmez hale
gelmiștir. Koruma amaçl bir slah İmar plan olarak Ankara Ulus Tarihi Kent
Merkezi Koruma
Islah İmar Plan kapsamnda uygulamaya konan tek parselasyon plan,
68600/4 nolu parselasyon plandr ve uygulamaya Geçmiș önemli bir örnektir.
Bölgenin tarihsel dokusunu tanmlamak gerekirse:

Șekil 4. Uydu fotoğrafndan Ulus tarihi kent merkezinin görünümü. (Ankara
Büyükșehir Belediyesi, 2000)
Ankara’nn en eski yerleșim ve ticaret merkezi olan Ulus semti ve çevresindeki
eski ve yeni tarihe dair bir çok yap (Ogüs Mabedi, Hacbayram Camii,

‘Osmanl döneminde İttihat ve Terakki Frkas’nn merkezi olarak inșa edilen ve
Cumhuriyet’in ilk yllarnda Millet Meclisi yaps olarak kullanlan bina, Ulus
Meydannn bir kösesindedir. Daha sonra inșa edilen yeni Meclis Binas da Ulus
Meydan’n șehrin ana giriși olan Ankara Tren Gar’na bağlayan cadde üzerinde
yer aldğndan, Cumhuriyet’ini ilk yllarnda törenler, resmigeçitler bu caddede
yaplmaktayd. Meclis binasnn karssnda da șehrin ilk modern oteli olan
Ankara Palas inșa edilmiș ve șehre gelen önemli misafirler kadar șehirde
yașayan yönetici, bürokrat ve aydnlar için vazgeçilmez bir sosyal mekan
olușturmuștu. Ankara’nn erken Cumhuriyet döneminde hzla artan nüfusunun
günlük hayatnn geçtiği Ulus Meydan ve çevresinde olușan șehir merkezinin
önemli bir parças da, Ankara’y kuzey-güney yönünde boydan boya geçen ve
Jansen Plannn da ana aksn olușturan Atatürk Bulvarnn, Ulus Meydan’ndan
bașlayp Çankaya (güney) yönüne doğru uzanan Bankalar Caddesidir. Bu
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caddenin Meydana bakan köselerinde yer alan dükkanlar șehrin alșveriș
merkezini olușturur. Cadde boyunca sralanan eski Öğretmen Okulu
binasndaki Maarif Vekaleti, Lozan Oteli, postane, Meslek Lisesi, Tekel Binas ve
çeșitli Banka yaplarn ve daha güneyde yer alan Gençlik Park, Opera, Halkevi
ve Etnografya Müzesi gibi yaplar bir arada düșündüğümüzde bașkentin
hareketlenen kamu yașantsnn en önemli parças olma karakteri açkça
ortaya çkar’ [9].
Erken Cumhuriyet ve Osmanl döneminin sonlarna ait tarihi nitelikteki bu
değerin yan sra, Ulus Tarihi Kent Merkezi; Kentsel Arkeoloji bağlamnda
değerlendirebilecek plan alannn kuzeybat kesiminde Çankr caddesi
kenarndaki Roma Hamam kalntlar ve Hacbayram Camiinin hemen
arkasndaki Ogüs Mabedi’ni de barndrmaktadr.
3.1.1. Plann Hazrlanmas Așamalar: Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah
İmar Plan planlama süreci; Ankara Büyükșehir Belediyesinin 15/01/1990 tarih
33 nolu karar ile esasen uzun yllar önce bașlamștr [14].
Alnan bu kararla karar ekine konan 12 adet pafta dahilindeki alann
planlanmas öngörülmüștür. 3030 sayl yașann uygulanmasna dair
Yönetmelik kapsamnda alnan bu kararlar ve ekleri olan 12 adet plan Ankara
Büyükșehir Belediyesinin 06/02/1990 tarih R.542/90 sayl yazs ile gereği için
Altndağ Belediye Bașkanlğna gönderilmiștir.
12/02/1990 tarih 20431 sayl resmi gazetede plann yaynlanmasyla alan
belirlemesi süreci tamamlanmștr. Resmi Gazete ilannda “Büyükșehir
Belediye Meclisinin 15/01/1990 gün 33 sayl karar ile onanan 1/1000 ölçekli
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannn Yaplașma Düzeni, Kamu
Özel Proje Paketleri ve plan hükümlerini içeren 12 adet pafta onaylanarak
Kamuoyunun bilgisine sunulmuștur.
Bundan sonra Halihazr çalșmalar, arazide belirlenmesi gerekli diğer hususlar
(Eski eser olarak korunmas gerekli yaplarn belirlenmesi, malik tespiti)
yaplmș, plan kararlar belirlenmiș ve halihazr harita üzerine çizilerek
hazrlanan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kesin onay için
(planlanan alan belediye snrlar dahilinde olduğundan) Belediye Meclisine
gönderilmiștir. Ankara Büyükșehir Belediyesi Meclisinin 04/06/1990 tarih ve
236 sayl karar ile de İmar Plannn kesin onay yaplmștr [15].
Planlanan alann S_T alan olmas, geçen sürede plan gereklerinin yerine
getirilerek plana uygun parselasyon plannn hazrlanamamas nedeniyle geçen
süre zarfnda yasal boșluk dogmasna meydan verilmemesi amacyla Ankara
Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulunun 02/05/2003 tarih 8541 sayl
karar alnmștr [16]. Alnan bu karar da 05/06/2003 tarih 1288 sayl yaz
ekinde Ankara Büyükșehir Belediyesine gönderilmiștir.
SİT Alan olan bölgede alnan Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulunun
yeni onaynn alnmasn müteakip, plann hayata geçmesinin son așamas olan
parselasyon plan hazrlanmștr. Ankara Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma
Kurulunun kararna uygun olarak hazrlanan ve halen yürürlülükte ve geçerli
olan bu plan, Altndağ Belediye Encümeninin 26/06/2003 tarih ve 798 sayl
karar ile onanan 68600/4 nolu parselasyon plandr.
3.1.2. Plan Yaklașmlar: Ankara Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma
Kurulunun yetki alannda tespit edilen plan yaklașmlar; koruma kurulunun
10/11/1998 tarih 954 sayl kararnda belirtilmiștir [17]. Buna göre: Ulus Tarihi
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannda, 1/1000 çerçeve plan ölçeğinde
yaplan planlama girișimleri ve önerileri korumay sağlayabilecek niteliktedir.
Planlanan alandaki yaplașma özellikleri, 2981 Sayl yasada ifadesini bulan imar
ve gecekondu mevzuatna aykr olarak inșa edilmiș ve inșa halindeki bütün
yaplar; (gayri nizami ve yasal olmayan yaplașma) slah imar planlarna konu
olan alanlarda bulunmaktadr. Bu yönüyle de kentsel çöküntü alan olma
durumu dikkate alndğnda, bu alanlarda, Islah İmar Plan yaklașmlar gerekli
olmaktadr.
Koruma–geliștirme olgusu, çeșitli disiplinlerin bir arada ve eșgüdüm içinde
çalșmas gereken çeșitli sektörlerin yönlendirildiği, kstlandğ yada
geliștirildiği bir bütündür. Bu nedenledir ki, SİT içeren kentsel alanlarda, bilinen
geleneksel planlama yöntemleri yeterli olamamaktadr.
Bunun sonucu olarak geliștirilen Koruma Amaçl İmar Planlar ise 1/1000
ölçekte kaldklarnda, beraberinde getirilen yönetmelik ne denli ayrntl olursa
olsun yeterli olamamakta sürekli tartșma, inceleme veya değișiklik
sorunlaryla karslașmakta ve genelde doğru kararlar getirse bile tarihi kent
alanlarndaki kriterlere yönelik gerekli planlama detaylarn içermemeleri
nedeniyle ypranarak geçerliliğini zaman içerisinde yitirmektedir.
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan bu açdan
değerlendirildiğinde “Çerçeve Plan” olgusuna örnek teskil etmesi bakmndan
olumludur.
Sunulan çerçeve plan alșlagelmiș fiziksel/mekansal plan türlerinden oldukça
farkl bir plan türü olarak tarihi çevrenin korunmas ana amacna yönelik
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olmas yansra 1/1000 ölçekte kesin ve uygulanmas zorunlu olan yani
düzeltilmesi veya değiștirilmesi güç bir belge olmamas bakmndan yeni ve
olumlu bir așamaya öncülük etmektedir.
Koruma amaçl İmar plannda, tarihsel çevre sentezi yaplarak bölgelemeye
dayal plan koșullarnn üretilmesi gerekmektedir.
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannda, bu nokta göz ard
edilmemiș ve plan snrlar içinde sergilenen değișik koruma–Islah sorunlarna
referansla 3 tip “Program
Alan ” belirlenerek her bir program alan için özel planlama ilke ve koșullar
saptanmștr.
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannn sunduğu diğer önemli ve
olumlu yaklașm ise geleneksel imar planlarnda kullanlan ve koruma–
geliștirme olgusuna
yetmeyen lejantlara yeni kavramlar eklenmesidir.
Bu kapsamda, planda, “eski eser ” ile “korunmas gerekli yap ” ad altnda iki
ayr değerlendirmeye gidilmesi planlamada bu güne kadar eksik olan bir tespiti
ortaya koymaktadr.
Sunulan planda “eser” niteliğinden dolay korunmas gereken yaplarn yan sra
sosyolojik, kültürel nedenler ile milli servet korumas anlayșnn sonucu olarak
korunmas gerekli yaplarn da plann girdisi olarak sunulmas plann olumlu
yanlarndan biridir.
Ayn șekilde, “doygun yap”, “toplulaștrlacak parsel” kavramlar da mevcut
dokudaki farkllașmaya bağl olarak yaplacak müdahalenin de farkl olmas
gerektiği düșüncesinin bir ifadesi olarak değerlendirilebilir.
Ada ölçeğinde uygulama karar üreten koruma İmar Planlarndan farkl olarak
parsel ölçeğinde yaplan tespitler sonucu sunulan bu yeni kavramlar, farkl
niteliklerdeki yaplara ayn müdahalenin uygulanmas sonucu problemleri
ortadan kaldrmaya yardmc bir yaklașmdr.
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan Genel Hükümlerinin 3.
Maddesi “Plan snrlar içinde yaplacak her hafriyat çalșmasnn istisnasz
olarak Kültür Bakanlğ denetiminde yaplmas esasn getirmiștir. Hafriyat
müze denetiminde yaplacak alann snrlar kurul kararyla belirlenmiștir. Ayn
șekilde, genel plan hükümlerinin I a maddesi ile kentsel SİT alan snr plan
snrlarna kadar genișletilerek korumann olabilirliğini güçlendirmek amac
güdülmüștür.
Bölgeye ait önceden yaplmș 1/5000 ölçekli Bölge Kat Nazm Plan ile mevcut
dokuya uygun olmayan gabarilerin verilmesi, organik doku özellikleri göz
önüne alnmadan hisselendirmeler yaplmas ve taban alanlarnn arttrlmas
sonucunda olumsuz görüntüler oluștuğu açktr.
Bu planla “Program alanndaki parseller ve kamu proje alanlar dșnda kalan
ortak kullanm alanlar için ayrntl bir çevre düzenlemesi projesi hazrlanmas
esastr. Koruma amaçl Islah imar plan notlar ile bu çevre düzenlemesi projesi
olmakszn alanda hiçbir kentsel mobilya ve peyzaj değișikliği yaplamaz”
kosulu getirilmiștir. Bu sayede Belediyelerin sorumluluğundaki alanlar için de
detayl planlama çalșmalar zorunlu klnmștr. Belediyelerin “Günlük Projeler”
ile uygulamaya gitmesinin olas olumsuz sonuçlarn engelleme amac güden
bu zorunluluklar, plann doğru ve yararl bir yaklașmdr.
‘Detaylandrlmas yaplan bu plan yaklașmlar çerçevesinde Ulus Tarihi Kent
Merkezi Koruma Islah İmar Plan uygun bulunarak onaylanmștr. Ulus Plan,
tanmladğ program alanlar, kamu-özel proje alanlar, proje paketleri
kategorileri ile açk alanlar ve parsellerde yaplmas öngörülen düzenlemelerle
yap ölçeğinde ele alnan mimari projeler üzerinde bir Ana Plan niteliğindedir’
[Günay ve Diğerleri, 2005].
3.1.3. Ulus Plannda Ulașm / Dolașm Ağlar: Ulus Plan, özel ve kamu ile
motorlu araç ve yaya ulașm /dolașm ağlar ile toplu tașn güzergâhlar,
terminaller ve otoparklar Ulus Bütününde ve kente oranla ele almș ve
tarihi/geleneksel kent merkezi içinde trafik jeneratörleri olarak tanmlanan
ulașm odaklar ile yayalar için tasarlanan meydanlar birbirine bağlayan bir ana
yaya dolașm sistemini öngörmüștür.
‘Ulus plannn bir bașka özelliği de, 1/1000 ölçekli “yaplașma düzeni”, “Kentsel
Tasarm” ve “Altyap Proje Paketleri” planlarnn, 1/500 ölçekli ayrntl tespit,
değerlendirme ve kentsel tasarm çalșmalar sonrasnda belirlenmiș olmasdr’
[Günay ve Diğerleri, 2005].

4. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Ülkemizde koruma amaçl imar planlarnn uygulama pratiğinde ciddi skntlar
yașandğ bir gerçektir. Koruma amaçl planlama süreci kapsaml içeriği ve
detayl yaklașmlar nedeniyle titizlik isteyen bir çalșma yöntemi
gerektirmektedir. Bu nedenle planlanan alanda detayl bir çalșma
yaplmakszn getirilecek yaklașmlar, tarihi alanlarmzda ciddi kayplara neden
olmaktadr.

Sosyal, tarihsel ve kültürel değerlere sahip olan bu bölgenin kimliğini
kaybetmesi veya yenileme ad altnda yok olmas engellenmelidir. Tarihi
yaplar konut, ticaret, müze vb. gibi kentsel donat ve yașam alanlar olarak
yeniden kullanma kazandrlarak yașatlmaldr.
Ulus tarihi kent merkezinde gerçekçi bir koruma anlayșnn geliștirilebilmesi
için bölgeye ait, koruma, mevzuat kapsaml/ hukuksal sorunlara, siyasi
içerikli/yönetsel sorunlara ve finansal boyutlu sorunlara bir an evvel kalc
çözümler getirilmesi gerekmektedir.
Ulus Tarihi kent merkezi genellikle kentin eski ve ilk yerleșim birimi
olduğundan fiziksel doku ve özellikle de mülkiyet dokusu açsndan çok ciddi
sorunlar içermektedir.
Türkiye Avrupa Birliği kapsamnda, tabiat ve kültür varlklarn korumaya
yönelik hukuksal düzenlemeler yaparak bu konuda ilerleme kaydetmesine
rağmen bu yeni düzenlemeler uygulama sürecinde yeterli olmamakta ve
kültürel değerleri korumaya yetmemektedir.

[12]. Köroğlu, N.T., Ölmez, E. (2002). “Cumhuriyet’in 75. Ylnda Planlama
Sergisi”, Planlama Dergisi, 4: 7-15.
[13]. Tuncer, M. (1990). “Ankara Tarihi Kent Dokusu Nasl Korunuyor ? Ne
Yaplabilir?”, Planlama Dergisi, 3-4:50-51.
[14]. Ankara Büyükșehir Belediye Meclisi, (1990). 15/01/1990 gün 33 sayl
karar.
[15]. Ankara Büyükșehir Belediyesi Meclisi (1990). 04/06/1990 tarih ve 236
sayl karar.
[16]. Ankara Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu (2003) 02/05/2003
tarih 8541 sayl karar.
[17]. Ankara Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu (1998) 10/11/1998
tarih 954 sayl karar.

Araștrma alanna ait hukuksal ve teknik tüm bu süreci gerçekleștirebilecek
nitelikte personel istihdamnn sağlanmas ise bir diğer gerekliliktir. 5226 sayl
yașa ile önerilen koruma uygulama denetleme bürolar (KUDEB) bu çerçevede
çözüme yönelik olumlu bir admdr. Bu kapsam daha da zenginleștirilerek
Tarihi Kent Merkezlerinin planlanmasnda ve koruma amaçl çalșmalarda
uzmanlașma faktörüne önem verilmelidir. Bu konuda ortaya atlmș “Korumada
Uzman Șehir Plancs” gibi mesleki uzmanlk kavramlar dikkate alnmaldr.
Tüm bu değerlendirmelerin șğnda Tarihi Kent Merkezlerinde yaplan Koruma
amaçl planlama çalșmalarnn uygulama sorunlarn giderilebilmesi için;
Yerel Yönetimler Tarihi Kent parçalarnn yalnzca planlanmas için değil, ayn
zamanda hazrlanan planlarn hayata geçmesi için de yeterli karallkta
olmaldrlar.
Genișleyen vizyonla birlikte koruma ve gelișme dengesini yakalayan ve fiziksel
mekan yannda sosyal boyutun da yașamasn gözeten çözümler içerecek
tarzda yasalar olmaldr. Koruma konusunda; ülkemizde nüfusun hzla arttğ, iç
göç hareketliliklerinin fazla olduğu göz önünde tutularak daha dikkatli
olunmaldr. Çözüm, günü kurtaran, kamuoyu ve denetimi aradan çkarma
kaygs tașyan kararlarla değil, içerikli tartșmalar sonucunda elde edilen
korumay mümkün klan yasalarla sağlanmaldr.
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ÖZET
Yeryüzünde geçmiște yasayan tüm uygarlklarn ortak kaltlar olan tarihi
kültürel değerlerimizi koruma ve yașatma sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz
vardr. Ancak koruma sürecinde, yönetsel, finansal ve hukuki olarak bir çok
aslmas gereken sorunlarla karșlașlmaktadr.Koruma amaçl planlamada,
planlarn hazrlanmas așamasnda, hukuksal bir sorun olarak, mülkiyet
kavramnn ele alnmas gereği vardr. Planlama çalșmalar yaplrken,
mülkiyetin bir ön girdi olarak dikkate alnmamas, hazrlanan planlarn hayata
geçirilmesinde önemli bir engelleyici unsur olarak karsmza çkmaktadr.
Bu bağlamda, bu çalșmada, tarihsel ve yasal süreçte mülkiyet olgusu
incelenerek,koruma mevzuatndaki değișiklikler ve yenilenen yasalarn gelișim
ve değișim süreci irdelenmiș ve Ulus tarihi kent merkezi koruma slah imar
plan, 68600/4 no’lu parselasyon plan örneğinde değerlendirilmiștir. Ulus ve
çevresi için hazrlanan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan
dahilinde uygulamaya konan 68600/4 nolu bu parselasyon plannn
hazrlanarak tescil görmesi, hayat bulmas, bütün engelleyici parametrelere
rağmen, koruma amaçl planlamann sağlanabileceğini göstermektedir. Yaplan
araștrmalar ve değerlendirmeler çerçevesinde, Ulus ve çevresi için 5366 sayl
yasa kapsamnda hazrlanan koruma içeriği tartșmal olan planlardan ivedilikle
geri dönülmesi gerektiği sonucuna varlmș ve Ulus Bölgesinde, koruma amaçl
planlamann hayata geçirilebilmesinin en önemli uygulama yaklașm olan Ulus
Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannn dahilindeki, parselasyon
planlarnn bir an evvel uygulamaya konulmasnn gerekliliği ortaya
çkmștr.Ayrca, çalșma alannda yaplan değerlendirmelerle, tarihi kent
merkezi için koruma amaçl öneriler getirilmiștir.
Anahtar kelimeler: Mülkiyet, Koruma Amaçl Planlama, Parselasyon Plan, Ulus
Tarihi Kent Merkezi.

ABSTRACT

We have the responsibility and mantadory for taking the measurements as to
the conservation and save-up our cultural heritages which are the common
ruins of all civilizations lived on earth. But in conservation period, We face a
lot of problems such as management, financial and legal which should be
worked out. In the conservation-aimed planning, the concept of the freehold
should be tackled as the legal problem in the planning preparation stage.
While the planning studies are carried out, the freehold should be considered
as the front input and we face this as the important obscure element in the
25 application of the prepared plans. For this aim, the alterations in the
conservation instruction and the devolopment and change periods of the
renewed laws have been tackled by searching the freehold phenomena in the
historical and legal processes in the study. For this, Ulus historical city center
has been evaluated in the parcellation planning example of the conservation
improvment construction plan 68600/4. By preparing this parcellation plan
numbered 68600/4 taken into the application including Ulus Historical City
Center Conservation Improvement Plan which has been prepared for Ulus and
surroundings, it has been confirmed, unearthed and showed that the
conservation-aimed planning would be provided despite all obstructive
parameters. In the researches and evaluations performed, it has been
concluded that the plans which are controversial for the conservation content
prepared by the low of numbered 5366 for Ulus and around should be
immediately left. As a result of the researchs and investigations, the
parcellation plans including Ulus Historical City Center Conservation
Improvement Construction Plan which is the most important application
approach for the conservationaimed planning to be applied in Ulus area,
should be immediately put into the application. And, with the evaluations
performed in the study field, the conservation-aimed recommondations were
represented for the historical city center.
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Key Words: Freehold, conservation-aimed planning, parcellation plan, Ulus
Historical City Center.

1. Giriș
‘Türkiye’de tașnmaz kültür varlklarn koruma-yașatmaya ilișkin sorunlar
çözümlenmesi ertelenemeyecek düzeyde süre gelmektedir. Bu süreçte,
tarihsel ve bilimsel yanlșlar ile kültürel, toplumsal ve ekonomik kayplar söz
konusudur’ (Gültekin, 2005). Tüm planlama süreçlerinde olduğu gibi koruma
amaçl planlamada da uygulamann gerçekleștiğini gösterir en önemli unsur,
alnan kararlarn hukuksal bir zorunluluk olușturmas gerekliliğidir. Bu hukuksal
zorunluluk gerçekleșmeksizin hazrlanan plann varlğndan söz edilemez.
Planlanan alandaki yaplașma ve koruma kapsaml mimari yaklașmlarn,
kamulaștrma ișlemlerinin gerçekleștirilebilmesi için hazrlanan planlarn tapu
siciline tescilinin sağlanmas gerekmektedir. Bu tescil sürecinde, imar
planlarna uygun olarak hazrlanan parselasyon planlar, bir harita ve kadastro
mühendisi sorumluluğun da hazrlandktan sonra, encümen karar ve belediye
onay alnmak suretiyle ilgili Kadastro Müdürlüğüne teknik kontrolü yaplmak
üzere gönderilir. Kontrolü tamamlanan parselasyon planlar ve bunlara ait
dosyalar (özet cetvelleri, tescile esas dağtm cetvelleri) tescil edilmek üzere
buradan ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir. Tapu Sicil Müdürlüğü
parselasyon plan gereği tescili yaptktan sonra, planlanan bölgede imar
parselleri olușmuș olur. Sonuç itibariyle imara uygun yaplașmada ruhsat
ișlemlerine bașlanabilmesi için (yaplașmaya dair plan kararlarnn hayata
geçebilmesi için) bu tescil ișleminin tamamlanmș olmas gerekmektedir. Aksi
takdirde Tapu Siciline tescil așamas gerçekleșmeksizin hazrlanan planlar
kâğt üzerinde kalacak, planlanan alandaki yaplașma, yașatma ve koruma
kriterleri için bir zorunluluk olușturmayacaktr.
Çalșmada, planlamaya girdi olușturan diğer bileșenlerin yannda mülkiyetin
de planlamada önemli bir girdi olmas ve son așamada esasen planlamann,
mülkiyete bir müdahale sekli olmas nedeniyle tarihsel ve yasal süreçte
mülkiyet olgusu incelenecektir.
Ayrca çalșmada, koruma amaçl planlamann uygulama sürecinde mülkiyete
bağl sorunlar ve sonuçlar, uygulamada yetkili olan yerel yönetimlerin koruma
yaklașmlar ve bu yaklașmlarna uygun olarak koruma mevzuatndaki
değișiklikler ve yenileme yasalar ile imar rant basklar sonucunda güncel
durum irdelenecektir.
Bu kapsamda çalșma, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan”
uygulama alannda ve bu uygulamann gerçekleșmiș pratik sonuçlarn
yanstan 68600/4 nolu parselasyon plan örneğinde değerlendirilerek, “Ulus
Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan” dâhilinde kalan alanda
tamamlanarak Tapu Siciline tescil görmüș ve böylece hayata geçmiș, hukuksal
içerik kazanarak gerçekleșmiș bir parselasyon plan olan (68600/4 nolu) bu
parselasyon plannn uygulama pratiğine yönelik içeriği irdelenecektir.
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan uygulama alan, sonuç olarak
hayata geçmek üzere yaplmș bir plandr. Koruma amaçl planlamann
meșakkatli sürecinde son derece detayc, titiz ve bilimsel yaklașmlarla
hazrlanmș olan bu plann hayata geçirilmesi yani hukuksal bir yaptrm
olușturmas ne yazk ki geçen uzun sürelere rağmen mümkün olamamștr.
68600/4 nolu parselasyon plan, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma
Islah İmar Planna uygun olarak gerçekleștirilerek Tapu Siciline tescil olmuș bir
parselasyon plandr.

2. KORUMA ISLAH PLANINDA MÜLKİYET OLGUSU

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan Uygulama Alan, mülkiyet
dokusunun oldukça karmașk olduğu bir alandr. Hazrlanan plann hayata
geçirilememesinin önemli nedenleri arsnda bu karmașk mülkiyet dokusu yer
almștr. Hazrlanma inisiyatifi yetkili idarece yerine getirilmesine rağmen,
karmașk mülkiyet dokusunun çözülememesi nedeniyle, uygulama alan
dahilindeki 68600/4 nolu parselasyon plannn hayata geçmesi yllar almștr.

kapsamnda uygulamaya geçilmiș bir plandr. Hacbayram Camii, Ogüs Mabedi,
Seyh İzzettin Camii ve Türbesi, gibi dini ve tarihi yaplar uygulama alan
dahilindedir. Uygulama alan, Kuzeyde Bentderesi Caddesi ve Uluçnar Sokağn
kesișiminde bulunan eski dolmuș duraklarnn bulunduğu alan, doğuda
Bentderesi Caddesi, güneyde Hisarpark Caddesi, batda Hükümet Caddesi,
İtilal Sokak, Okul Meydan Sokak ile çevrili olan alandr ve İzzettin, Öztürk ve
Altntaș Mahallelerini de içine almaktadr.

‘Ulus plannda mülkiyet, “kamusal alanlar (yol, otopark, yeșil alan gibi parsel
numaras almayan alanlar)” ve “mülk alanlar” olarak iki ayr kategoride
değerlendirilmiș ve “mülk alanlar”, kamu mülk parselleri, ve özel mülk
parselleri olarak ikiye ayrlmștr. Kamusal alan ağrlkl projeler “Kamu Proje
Alanlar (KPA)”, kamu mülk parselleri ağrlkl projeler “Kamu Projeleri”, özel
mülk parselleri ağrlkl projeler ise “tekil” parsel/projeler ve geliștirme,
sağlklaștrma yada koruma amaçl “toplulaștrlmș (GT,ST,KT)” parsel/projeler
olarak nitelendirilmiștir’ (Günay ve diğerleri, 2005).
Tarihi kent merkezlerinde yaplan planlarn uygulanmas, gerçekleșmesi
kadastro kontrolünün akabinde tapuda tescil görmesinden sonra
sağlanmaktadr. Bu așamann gerçekleșmesi ile hazrlanan imar planlar kağt
üzerinde kalmaktan kurtulup gerçek hedefine ulașarak, hayat bulmaktadr.
Mülkiyet olgusu koruma amaçl planlamada iki boyutuyla yer almaktadr.
Bunlardan ilki, mülkiyetin planlama sürecinde bir girdi olușturmas, planlama ile
mülkiyete bir müdahalenin söz konusu olmasdr.
Islah İmar Planlar temel olarak düzensiz ve kaçak yaplașmann bulunduğu
alanlar düzenli ve imarl hale getirerek yasallaștrmak amacyla
uygulanmaktadr. Islah imar planlaryla yaplan uygulamann sonucu bir
dönüșüm olarak karsmza çkmaktadr. Ancak pratikte bunun ne kadar
bașarldğna dair hatta Islah İmar Planlarnn kentlerimizde tam tersine kaçak
yaplașmay körüklediği de ne yazktr ki yadsnamayacak bir gerçektir. Islah
İmar Planlarnn mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alnarak ve mevcut
doku korunarak mevcut yaplara en az zayiat verilmek suretiyle yaplmas
gerekir.
Kentlerin merkezlerinde yer alan korunmas gerekli alanlarda, koruma amaçl
planlamada yașanan uzun süreli belirsizlikler, bu alanlarn geçen zaman
içerisinde fiziksel açdan çöküntü alan haline gelmelerine neden olmaktadr.
Bu da tarihi kent alanlarnn Islah İmar Planna konu edilmesine neden
olmaktadr. 3290 sayl yasaya ek olarak getirilen 1. Madde, 3290 sayl yasann
özü ile tam uyușmamakla birlikte hisse çözümünde kullanlmakta ve İmar
uygulamas așamasnda hisseli olarak olușmuș mülkiyetlerin müstakil
mülkiyete kavușmasna imkan vermektedir.
Böylece bu alanlarda planlanan alandaki yaplașma özellikleri, (gayri nizami ve
yasal olmayan yaplașma) kentsel çöküntü alan olma durumu dikkate
alndğnda Islah İmar Plan yaklașmlar bir uygulama arac olarak korumay
mümkün klar nitelikte görülmektedir.
‘Islah İmar plan araclğyla yașanan dönüșümün, amaçlanan politik ve ideolojik
sonucunun beklenen düzeyde gerçekleșmediğini söylemek yanlș
olmayacaktr. Gecekondu kiraclar da bu sürecin kaybeden aktörleri olarak
yerlerinden edilmișler ve kentin çeperlerinde yeni gecekondu alanlarna göç
etmek zorunda braklmșlardr’ (Sönmez, 2007).
Dönüșümün birer çöküntü alan haline getirdiği tarihi kent merkezlerinde
sosyolojik ve ekonomik boyutlu kentleșme sorununun yașanlmas
kaçnlmazdr. Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin, düșük gelir gruplarnn
konut ihtiyacna cevap veren bir alan olduğu açktr. Buradaki ticari aktiviteler
de genellikle küçük ölçekte ve geleneksel tarzdadr.
Bu yapnn dönüșüm mekanizmasnn rant merkezlerine verilmesi, bu küçük
ölçek ticaret sahiplerinin yok olmalarna neden olacaktr. Buralarn sakinleri ise
kentin farkl kesimlerinde yeni plansz konut edinimlerine ve dolaysyla yeni
kentsel sorunlara neden olacaktr. Korumadan uzaklașlarak yenileme
çerçevesinde yaplacak imar plan yaklașmlaryla da, alanda var olan
geleneksel ve küçük ölçekli ticari aktiviteler yok olacak, dolaysyla korunmas
gerekli bir alanda, fiziksel anlamda korumay içermeyen ciddi değișiklikler
olduğu gibi, sosyal yapnn da tamamen kaybedilmesi söz konusu olacaktr.

Șekil 1. 68600/4 no’lu plan uygulama alannn Ulus Tarihi Kenti içindeki yeri
[A.S.K.İ. Bilgi İșlem Dairesi Bașkanlğ]
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan incelendiğinde uygulamas
yaplan 68600/4 nolu parselasyon plann; 15934 m2 lik bir alannn uygulamaya
tabi tutulduğu belirlenmiștir. Planlanan alana ait uydu görüntüsü ve bölgeye
ait fotoğraftan, kentsel çöküntü alanlar ve imara aykr kaçak yaplașma
açkça görülebilmektedir (Resim 1 ve 2). Bu alanlarda tarihi yaplar ve imarsz
yaplașma iç içe geçmiștir.
68600/4 Nolu Parselasyon Plan kapsamnda kalan tașnmazlarda mülkiyet
yaps oldukça karmașk bir durum olușturmaktadr. 68600/4 Nolu Parselasyon
Plan kapsamnda uygulamas ksmen tamamlanmș veya hiç uygulanmamș
parselasyon planlar bulunmaktadr. 17/ Șubat 2010 tarih 27496 Sayl Resmi
Gazetede yaynlanan Bakanlar Kurulu Karar ile 5366 Sayl Yasa kapsamnda
Yenileme Alan olmas kararlaștrlan alanda, 68600/4 nolu parselasyon plan
haricinde, tamamlanarak hukuksal geçerlilik kazanmș bașka bir parselasyon
plan bulunmamaktadr. Hamamönü kesiminde yaplan tarihi dokuya dönüș
çalșmalar esasen bir iyileștirme ve güzelleștirme çalșmalardr. Yürürlükteki
imar çalșmalarna göre hazrlanarak tapu siciline tescil gören parselasyon
planlarna göre olușturulan imar parsellerine göre yaplmamșlardr. Dolaysyla
kent planlama açsndan hukuken olușmuș mülkiyet ve imar yaps esas
alnarak gerçekleștirilmiș imar parselleri üzerinde yer almamaktadrlar.
Mekansal çehrede bir değișikliğin gözlendiği bu bölgede de imar ve mülkiyet
hukuku açsndan belirsizlik esasen devam etmektedir.

Tarihi kent merkezlerinin mülkiyet alt yaps genelde küçük ve çok hisseli
parsellerden olușmaktadr. Malik saysnn fazla olmas, planlanan alana ait
koruma kaygs tașmayan önceki planlama kademelerinin yarattğ sorunlar,
hazrlanan koruma planlarna göre uygulamas yaplacak parselasyon
planlarnn hayata geçirilmesini engellemektedir. Araștrma alannda görüldüğü
üzere koruma planna konu edilen alanlar için koruma kaygs tașmayan
yaklașmlarla üretilmiș olan planlar, sonraki koruma çalșmalar için ciddi
skntlar yaratmaktadr. Bu planlara göre olușmuș mülkiyet dokusu ve fiziksel
yaplanmann koruma süreci ile uyumu sorun yaratmaktadr.

3. 68600/4 NO’LU PARSELASYON PLANI
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan dahilindeki 68600/4 nolu
parselasyon plan (Șekil 1), Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plan
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Bu parselasyon planlar, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan
öncesinde yaplmș olan parselasyon planlardr. Ayrca bu parselasyon
planlarnn hazrlandğ dönem henüz bölgenin sit alan ilan edilmesinden önce
uygulanmș planlardr. Bahsedilen bu planlar, mülkiyet yapsnn olușturulmas
ve planlama hükümleri kapsamnda 68600/4 nolu parselasyon planndan
bağmszdr.
68600/1 nolu parselasyon plan ve önceki planlarda; 68600/4 nolu parselasyon
plannda olan Islah İmar Plan niteliği bulunmamaktadr. 68600/1 nolu
parselasyon plan imar idare heyetinin 04/05/1976 tarih ve 487 sayl karar ile
onaylanmș olan bir parselasyon plandr. Bu parselasyon planna altlk teșkil
eden imar plan, koruma amaçl olmadğndan bölgenin tarihi dokusuyla
uyumsuzdur. Bu nedenle de koruma amaçl olmayan imar planna göre
hazrlanan diger parselasyon planlarnn (51300/1, 2, 3, 4, 5 ve 74850 nolu
parselasyon planlar gibi) uygulanmalar mümkün olamamștr. Bu parselasyon
planlarna göre olușturulmuș ancak henüz yaplamayan birçok parsel
bulunmaktadr.
Bu planlardan sonra uygulamaya geçirilen 68600/2 nolu parselasyon plan ise,
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planna göre hazrlanan bir
parselasyon plandr. Uygulama snr ve genel yaklașmlar 68600/4 nolu
parselasyon plan ile bire bir örtüșmektedir. Ancak, Altndağ Belediye
Encümeninin 26/07/2001 tarih 1562 sayl karar ile onanan 68600/2 nolu
parselasyon plan, parselasyon plan așamasnda alnmas gereken Kültür ve
Tabiat Varlklarn Koruma Kurulu’nun olumlu görüsünün alnmamș olmas
nedeniyle iptal edilmiștir.
68600/3 nolu parselasyon plan, 68600/2 nolu parselasyon planndan geri
dönüsü sağlayan bir parselasyon plandr. Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma
Kurulu karar olmamas nedeniyle iptal edilen 68600/2 nolu parselasyon
planndan geri dönüsü sağlamak için hazrlanan geriye dönüș plandr ve geriye
dönüș cetvellerinden olușmaktadr. Altndağ Belediye Encümeninin 14/02/2002
tarih ve 231 sayl karar ile onaylanmștr. Sonuç olarak
68600/3 nolu parselasyon plan, 68600/2 nolu parselasyon plannn iptali için
hazrlanan bir parselasyon plandr.
Planlanan alan için en son uygulamaya konan ve halen Tapu Sicil
Müdürlüğünde tescilli olup geçerli olan parselasyon plan, Altndağ Belediye
Encümeninin 26/06/2003 tarih 798 sayl karar ile onanan 68600/4 nolu
parselasyon plandr.

Resim 1. 68600/4 nolu plan uygulama alan. [Ankara Büyükșehir Belediyesi
arșivi,2000]

68600/4 nolu parselasyon plannda; Birbirinden bağmsz olarak olușan
68600/1, 51300/1,2,3,4,5 ve 74850 nolu parselasyon planlar ile olușan imar ada
ve parsellerinin bazlar ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil görmediği için,
tescili yaplmayan imar ada ve parsellerini olușturan kadastro parsellerinden
68600/1 51300/1,2,3,4,5 nolu planlardaki zayiat miktarlar düșüldükten sonra,
68600/4 nolu parselasyon plan ile olușan yeni imar ada ve parsellerine
hisselendirilirken tescili yaplamamș kadastro ada ve parsellerinden ikinci kez
D.O.P. (Yada 6785 sayl yasa kapsamndaki tanmyla Zayiat) alnmamștr. Bu
durum 68600/4 nolu parselasyon planna ait özet cetvellerinde yer almaktadr.
3.2. Plan Öncesi Mülkiyet Yaps
68600/4 nolu parselasyon plan kapsamnda düzenleme alann olușturan
15934 m2 lik alan içerisinde: 42, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
65, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 114, 115, 276, 788, 1554, 2571, 2623,
2932, 4268, 4269, 4273, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5142, 5147, 5148, 5149, 5151,
5170, 5172, 5176, 5179, 5185, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789,
8790 ve 8791 nolu adalardan ibaret toplam 62 adet ada imar uygulamas
kapsamna alnmștr. Bu adalar dahilinde bulunan düzenlemeye alnan toplam
parsel adedi 345 tir.
Düzenlemeye alnan bu parsellerden toplam 46 adet imar parseli
olușturulmuștur. 5576.89 m2 ‘lik kamuya ayrlan alan bulunan 68600/4 nolu
parselasyon plannn düzenleme ortaklk pay oran (DOP) 0,35 olarak
hesaplanmștr.
Düzenlemeye alnan kadastro parselleri çok küçük parseller olup malik saylar
fazladr. Değișik hisse ve pay durumlarna göre toplam 1027 adet malik
uygulamaya dahil edilmiștir. Yani yaplan imar uygulamasndan etkilenen
toplam 1027 adet malik bulunmaktadr. Yaklașk 16 dönümlük bir alan için bu
say oldukça yüksek bir saydr. Bu da planlanan alann ne kadar çok hisseli bir
mülkiyet altyapsna sahip olduğunu göstermektedir.
3.3. Tarihi Eser Șerhi Verilerek Tescil Numaras Alan Yaplar

Resim 2. Tarihi eser niteliği olmayan çöküntü alanlar. [Fidan,2007]
3.1. Bölgede uygulanan önceki parselasyon planlarnn irdelenmesi
Uygulama alannda daha önceden uygulamas yaplmș olan parselasyon
planlar bulunmaktadr. Bunlar, birbirinden bağmsz olarak uygulamaya
konmuș olan 68600/1, 51300/1, 2, 3, 4, 5 ve 74850 nolu parselasyon planlardr.
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68600/4 nolu plan kapsamnda kalan tarihi yaplar tescil numaralarna göre
tarihi eser olarak tescil görmüșlerdir. Koruma Amaçl Planlanan alanlarda
yerine getirilmesi gereken bu husus, 68600/4 nolu parselasyon plannda da
dikkate alnmștr. 320 tescil numaral Bina; 321–327 tescil numaral _s hanlar;
322 tescil numaral Balaban Mescidi; 323–324–325–326–330-331–333–335–337–
340-341-342–343–344–345–346–349–350–351–352-353–354–355-359–360–361362–363–364–365–366–367-369-371–372–374–436–437–438 tescil numaral
Evler; 328 tescil numaral Otel ve ev; 334 tescil numaral Ahi Tura Camii; 336
tescil numaral Çeșme; 347 tescil numaral Șeyh İzzettin Camii; 348 tescil

numaral Șeyh İzzettin Türbesi; 356 tescil numaral Ahiler Mezarlğ; 357 tescil
numaral Ahi Yakup Camii; 368 tescil numaral Turgut Reis İlkokulu; 370 tescil
numaral Sur; 375 tescil numaral Hac bayram Camii; 376 tescil numaral Ogüst
Mabedi; 377 tescil numaral Fazl Pasa Türbesi; olarak belirlenen yaplarn tapu
kütük sayfalarna belirtilen tescil numaralar ile tarihi eser șerhi konulmuștur.
68600/4 nolu parselasyon plan kapsamnda toplam 55 adet yap tarihi eser
olarak tescil görmüș durumdadr.

4. 68600/4 NO’LU PARSELASYON PLANI’NIN UYGULANMA
AȘAMALARI
İncelenen Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan
kapsamndaki 68600/4 nolu parselasyon plannn hazrlanma, kesinleșme ve
tescil tarihinden sonra koruma amaçl planlamann yasal sürecinde değișiklikler
yaplmștr. Söz konusu değișiklikler 68600/4 nolu parselasyon plannn tescili
sonrasnda yapldğndan, parselasyon plan bu değișiklikler açsndan inceleme
dș tutulmuștur.
Ancak bu plan kapsamnda, plan yaklașm olarak, parsel mülkiyet snrlar
anlamnda, ilk kadastro durumuna dönülmüștür. Yani bölgenin dokusuna
tamamen yabanc olarak yaplan ara planlardaki yaklașmlar geçersiz
saylmștr. Dolaysyla korunacak yaplarn mülkiyet snrlar olarak ilk tesis
kadastrosu zamanndaki snrlar esas alndğndan, bu sayede koruma amaçl
yaklașm sağlanmștr. Bu sayede de imara uygun olarak yaplașmada tarihi
doku ve yaplar korunabilmektedir. Bu haliyle Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma
Islah İmar Plan
Koruma Amaçl bir Islah İmar Plan olarak Ülkemizde benzeri olmamș bir
uygulamaya örnek teșkil etmektedir.
Bu kapsamda değerlendirildiğinde de Planlanan Bölgenin SİT alan olusu
nedeniyle 2863 sayl yasa kapsamnda Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma
Kurulunun onay alnmștr. Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan
planlama süreci, öncelikli alnan bu onayla bașlamștr.
Islah İmar Planlarnn ilk așamas olan planlanan alann belirlenmesi așamas
teorik ya da görsel alan belirlemesi yaklașk manada yaplmș, ancak
planlanacak alann SİT alan olmas nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlklar
Koruma Kurulunun olumlu görüsüne ihtiyaç duyulmuștur. Çalșmaya esas olan
karar; Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurulunun 24/11/1989 tarih 1686
sayl yazs ekinde Ankara Büyükșehir Belediyesine gönderilmiștir. Koruma
amaçl bir plan olan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar plannda,
öncelikle Kültür ve Tabiat Varlklar Koruma Kurulunun bu karar bir gereklilik
olarak yerine getirilmiștir.
4.1. Ksmen Tescil Gören Parselasyon Planlar
68600/4 nolu parselasyon plan ile Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plan hükümlerine uygun olarak, olușturulan adalarda ilk tesis kadastrosundaki
mülkiyet snrlarna ağrlkl olarak uyulmuștur. Mülkiyete bir müdahale biçimi
olarak 68600/4 nolu parselasyon plannn en önemli ayrt edici özelliğinin
kadastral mülkiyetin yaplan planlamada esas alnmasdr.

4.2. Plann Kesinleșmesi
68600/4 nolu parselasyon plan uygulama alanndaki parsellerden kesilecek
düzenleme ortaklk pay miktarlar, bölgede yaplan değișik zamanl
uygulamalar nedeniyle farkllklar göstermektedir. Önceki uygulamalar
nedeniyle Düzenleme Ortaklk Paylarnn bu farkllklar uygulamaya ait özet
cetvelinde detayl olarak yer almaktadr. Uygulama alanndaki parsellerin
bölgedeki önceki imar uygulamalarndan kaynaklanan mülkiyet yaklașmlar
farkllklar, Altndağ Belediye Encümeninin 26/06/2003 tarih 798 nolu
kararnda açklanarak detaylandrlmștr.
Altndağ Belediye Encümeninin 26/07/2001 tarih ve 7641 sayl karar ile
68600/3 nolu parselasyon plan onanmștr. Bu planla olușturulan KPA-1 (Kamu
Proje Alan) Alanna ait imar parseli büyüklüğünün bu alandaki yaplașmaya
esas olacak avam projelere uygun olmadğ gerekçesiyle 68600/3 nolu
parselasyon plannn iptalini sağlayacak bir encümen kararnn alnmas Ankara
Büyükșehir Belediyesi Bașkanlğ İmar Dairesi Bașkanlğnca Altndağ Belediye
Bașkanlğndan talep edilmiștir. Böylece 68600/3 nolu planda 26/06/2003
tarih 798 sayl encümen kararyla, anlan gerekçeyle geri çekilerek iptal
edilmiștir.
68600/4 nolu parselasyon plan kapsamnda düzenlemeye tabi tutulan alan,
Dağtm Özet Cetveline göre 15933.98 m2 miktarndadr. Düzenleme Ortaklk
Pay Oran % 35 olarak hesaplanmștr. Planlanan alann oldukça detayl olmas,
çok küçük kadastro parsellerini içermesi sebebiyle kolay anlașlabilir olmas
açsndan parselasyon planna ait mülkiyet paftalar 1/500 ölçeğinde
hazrlanmștr. Hazrlanan paftalarda korunmas gerekli yap olarak kurul
tarafndan tespit edilen binalarn bulunduğu parseller ayrca gösterilmiștir.
Koruma amaçl slah imar planna uygun olarak hazrlanan parselasyon plannn
en önemli özelliği parselasyonda Kamu Proje alanlar hariç ilk tesis kadastrosu
parsel snrlarna itibar edilmiș olmasdr. Bu yaklașm, Islah İmar planlarnn en
önemli niteliği olan mevcut dokunun korunmas, mevcut dokuya asgari
düzeyde müdahale edilmesi temel prensibine uygunluk arz etmektedir. Ayrca
elbette ki bu sayede SİT alan olan bölgede tarihi mirasn korunmas çok daha
mümkün olabilecektir.
Halihazr haritada bulunan evler ve mülkiyeti olușturan parsel snrlarna
bakldğnda, halihazr dokunun olușturulan imar durumuyla büyük bir oranda
birebir uyduğu görülmektedir. Tarihi dokunun korunmas açsndan, bu
durumun yararl olduğu düșünülmektedir. Çünkü sonuç olarak ilk tesis
kadastrosundaki mülkiyet durumu, bölgedeki tarihi doku ile uyum
göstermektedir. Bu mülkiyet durumu korunmak suretiyle yaplan bir planlama
ile de, tarihi binalar korunmuș olacaktr.
Tarihi eser olarak tescil görmek üzere tescil numaras alan parseller imar
adalarnn içinde içi dolu kutucuk seklinde gösterilmiștir (Șekil 2). Tescil
numaralar ile birlikte bu tașnmazlarn Tapu Kütük Sayfalarna üzerlerinde
tarihi eser bulunduğuna dair gerekli șerh verilmiștir.

Hazrlanarak tapuda tescil gören ve halen geçerliliğini koruyan 68600/4 nolu
parselasyon plannn kapsadğ alanda önceden yaplmș, bir ksm uygulanmș,
bir ksm
uygulanmamș, bir ksm ksmen uygulanmș çeșitli planlar mevcuttur. Bu
planlardaki olușmuș adalarn bir ksmnn tescil görmüș, bir ksmnn tescil
görmemiș olmas hukuki
açdan birçok karmașklk içermektedir. Bu karmașklğa açklk getirecek
olursak, 68600 nolu parselasyon planna altlk olan imar plannda iptal edilen
herhangi bir husus yoktur. Burada iptal edilen 68600/2 nolu PARSELASYON
PLANIDIR. Yani Parselasyon planna esas olan imar plan değil, PARSELASYON
PLANININ kendisidir. Buradaki iptal
sonucunda bir geriye dönüș, yani plan öncesine dönüș plan olan 68600/3 nolu
parselasyon plan yaplmștr. Bu sayede Plann iptaline yönelik YARGI
Hükmünün gerekleri yerine getirilmiștir. 68600/4 nolu parselasyon plan tekrar
yaplmak suretiyle de yarg kararnn iptal gerekçeleri yerine getirilerek hukuka
uygun durum sağlanmștr.
Uygulamas tamamlanarak tescil gören 68600/4 nolu parselasyon plan
öncesinde bu alan için hazrlanmș uygulama planlar; birbirinden bağmsz
olarak olușan 68600 /2, 3, 51300/1, 51300/2, 51300/3, 51300/4, 51300/5 ve
74850 nolu parselasyon planlardr. Bu planlar müteakip olarak yaplan
68600/2 nolu parselasyon plan ise Kültür ve Tabiat Varlklar Koruma
Kurulunun onayn almakszn yapldğ için Ankara İkinci İdare Mahkemesince
iptal edilmiștir.
Bu planlarn bir ksm ile olușan ada ve parsellerin bazlar ilgili Tapu Sicil
Müdürlüğünde tescil edilmediği için, tescili yaplmayan ada ve parselleri
olușturan kadastro parsellerinden 68600, ve 51300 /1, 2, 3, 4, 5 nolu
planlardaki zayiat miktarlar düșüldükten sonra, 68600/ 4 nolu parselasyon
plan ile olușan yeni imar ada ve parsellerine hisselendirilirken Düzenleme
Ortaklk Pay yada 6785 sayl eski imar kanunundaki tanmyla zayiat
alnmamștr.

Șekil 2. 68600 Nolu Plan.
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68600/4 nolu parselasyon plannn ask așamasnda yaplan tüm itirazlar
neticesinde, daha evvelce plan iptallerine neden olan hususlar
değerlendirilerek ve yaplan itirazlar dikkate alnarak Ankara Büyükșehir
Belediyesi tarafndan ayn yl ikinci bir karar alnmștr.
Parselasyon plannda olușturulan ve Șekil 2’de gösterilen mülkiyet durumu
üzerine halihazr durum aktarlarak yeniden çizilmiștir (Șekil 3). Yalnzca ada
baznda bölümlemenin gösterildiği bu haritada (Șekil 3), mevcut bina
durumunun parselasyonda esas alndğ daha net olarak görülmektedir. İlk
tesis kadastrosu esnasnda olușturulan mülkiyet durumu, sonuç olarak
halihazr durumla uyumludur.
Dolmuș duraklarnn bulunduğu ve KPA (Kamu Proje Alan) olarak gösterilen
ksmda tek ada tek parsel niteliğinde büyük bir parsel olușturulmuștur. Bu
parsel dșnda tüm mülkiyetin ilk tesis kadastrosu esas alnarak olușturulduğu
görülmektedir.

Öte yandan 68600/3 nolu parselasyon plannn uygun bulunduğu 7641 sayl
iptali isteğiyle Ankara 6. İdare Mahkemesinde 2002/82 esas sayl dava
açldğ, bu așamada 68600/3 nolu parselasyon plannn Altndağ Belediye
Encümeninin 27/02/2003 gün ve 261 sayl kararyla iptal edilerek yerine
68600/4 nolu parselasyon plannn hazrlandğ tespit edilerek 68600/3 nolu
parselasyon plannn uygun bulunduğu 02/11/2001 gün 7641 sayl kararn iptal
edilmesine ve 68600/4 nolu parselasyon plannn korunmas gerekli tașnmaz
kültür varlklar bakmndan bir sakncas bulunmadğndan onaylanmasna
karar verilmiștir. Koruma Kurulunun bu kararndan sonra İdari Yargnn yerine
getirilmesini gerekli bulduğu husus, yerine getirildiğinden, hukuka aykr bir
durum kalmamștr.
68600 nolu parselasyon plannn ilk gerçekleșme așamasndan bașlayarak
plann hayata geçmesini istemediklerinden engelleme amaçl tüm çabalar
ortaya koyan bir ksm parsel maliklerince verilen dilekçelere yant olarak ve
doğabilecek hukuksal boșluklarn da önüne geçmek amacyla Ankara Kültür ve
Tabiat Varlklarn Koruma Kurulunun 02/02/2004 8966 sayl karar alnmștr.
Alnan bu kararda; Ankara İli Altndağ İlçesi 68600/ 4 nolu parselasyon plan
kapsamnda 8787 ada 13 ve 14 nolu parsellerin maliklerinin, 04/11/2003 ve
18/12/2003 günlü bașvurularnn, Altndağ Kadastro Müdürlüğünün 05/12/2003
gün 917 sayl yazs ile Altndağ Belediye Bașkanlğ İmar Müdürlüğünün
12/12/2003 gün 843 sayl yazs kapsamnda okunduğu ve eklerinin
incelenerek, Ankara Büyükșehir Belediye Bașkanlğ uzmanlarnn açklamalar
değerlendirilmiștir. Bunun neticesinde de Ankara İli, Altndağ İlçesi, Ulus Tarihi
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kapsamnda kalan 68600/4 nolu
parselasyon plan ile 352 envanter nolu korunmas gerekli tașnmaz kültür
varlğ olarak tescilli bulunan tașnmazn korunduğuna, bu yapnn mahiyetine
zarar verecek herhangi bir ifraz ve tevhit ișleminin tespit edilmediğine
,68600/4 parselasyon plan ile 8787 ada 13 ve 14 nolu parsellerde yaplan hisse
çözümü ile ilgili suyulandrmann 2863 sayl Kültür ve Tabiat Varlklarn
Koruma Yasasna aykr bir durum olușturmadğna karar verilmiștir.
Ancak, mülkiyete yaplmș olan müdahale nedeniyle plan kapsamnda
tașnmaz olan tașnmaz maliklerince açlan davalar ve yaplan itirazlar
gecikmelere neden olmuștur. Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah
İmar Plan kapsamnda hazrlanan 68600/4 nolu parselasyon plannn hayata
geçirilememesinde en önemli neden mülkiyete müdahalenin yarg sürecine
konu edilmesidir.
68600/4 nolu parselasyon plannn kabul edilmesine yönelik olarak, Ankara İli
Altndağ İlçesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kapsamnda
hazrlanan 68600/4 nolu parselasyon planna ilișkin Ankara Büyükșehir
Belediye Bașkanlğ İmar Daire Bașkanlğnn 03/03/2003 gün 1385 – 7582
sayl ve 21/04/2003 gün ve 1096-127 sayl yazs, Ankara Kültür ve Tabiat
Varlklarn Koruma Kurulu Müdürlüğünün 03/04/2003 gün 765 sayl yazs ile
Kültür Bakanlğ Hukuk Müșavirliğinin 15/04/2003 gün 2154 sayl yazs
okunup, ekleri incelenmek suretiyle Ankara Kültür ve Tabiat Varlklarn
Koruma Kurulunun 02/05/2003 tarihli karar alnmștr.
4.4. Parselasyon Plannn Açmazlar Ve Çözümler
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan alan mülkiyet, imar ve fiili
durum yönünden çok değișik sorunlar içeren özellikli bir alandr. Bu çerçevede
Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kapsamnda hazrlanan
68600/4 nolu parselasyon plannn hazrlanmas așamalarnda çok uzun
zamanlar geçmesini gerektirmiștir.

Șekil 3. Mülkiyet ve halihazr durum.

Plann hayata geçirilebilmesi için gerekli tüm yetkiyi elinde bulunduran
Belediye, finansal ve yönetsel olarak her türlü inisiyatifi kullanmasna rağmen
plann hayata geçmesinin son așamas olan tapu siciline tescil ișleminin
gerçekleștirmesinin çok uzun bir süre almasn engelleyememiștir. Bunun en
önemli nedeni de mülkiyet altyapsndaki karmașklklar olarak görülmektedir.

4.3. Plana Yaplan İtirazlar Ve Gerekçelerinin Değerlendirilmesi, Mevzuat

Planla gerçeklesen mülkiyete müdahalenin hukuksal boyutlar bu gecikmede
temel belirleyicidir.

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kapsamnda hazrlanan
parselasyon plannn hayata geçirilmesinde, hukuksal boyutlu belirsizlikler
nedeniyle birçok zorluklar yașanmștr. Parselasyon planna yaplan itirazlar
nedeniyle 68600 nolu plan numarasndan bașlayan çalșmada, 68600/4 nolu
plan numarasna kadar gelinmiștir.
2001 ylnda bașlatlan bu uygulama sürecinde tescil görmesine rağmen
iptaline hükmedilen 68600/3 nolu parselasyon plannda farkllklar olduğuna
dair yaplan itirazlar neticesinde yeni bir meclis karar alnmștr.
Alnan bu kararla, Ankara İli Altndağ İlçesi Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma
Islah İmar Plan kapsamnda hazrlanan ve 02/11/2001 gün ve 7641 sayl karar
ile uygun bulunan 68600/3 nolu parselasyon plan ile Belediyesince tescil için
Altndağ Kadastro Müdürlüğüne gönderilen parselasyon plan arasnda baz
farkllklar olduğu tespit edilmiștir.
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‘Ulus Plan’nn diğer bir görünmeyen uygulamas ise, plan snrlar içinde daha
önceki planlarla olușturulmuș karmașk mülkiyet dokusunun, koruma amaçl
mülkiyet dokusuna dönüștürülmesidir. Kentsel sit snrlar içinde gerek Jansen
ve gerekse Uybadin-Yücel Planlar, tarihi dokuyu hiçe sayan yap adalar ve
parselleri öngörmüș ve bu planlarn öngördüğü parsel düzeni, o dönemde
hazrlanan parselasyon planlarnn uygulanmas sonucunda çok hisseli bir
mülkiyet yapsn ortaya çkarmștr’ (Günay ve diğerleri, 2005).
Mülkiyet bakmndan bölgeye ait kadastro paftalarnn çok eski ve grafik
yöntemle hazrlanmș olmas, parsellerdeki çok hisselilik, bulunamayan birçok
malik olmas, bölgeye ait önceden yaplp tescil görmemiș veya ksmen tescil
görmüș planlarn yol açtğ mülkiyet ve yaplașma kaynakl kullanm karmașas,
İmar yönünden önceden birbirinden bağmsz olarak yaplmș 68600, 51300/1,
2, 3, 4, 5 ve 74850 nolu parselasyon planlarnn bulunmas ve bu parselasyon
planlarnn çok farkl plan yaklașmlar içermesi; fiili durum yönünden ise
bölgenin düzensiz yaplms, rast gele inșa edilmiș ve adeta bir kentsel çöküntü
alan olușturmuș yaplardan olușmas, altyapdaki yetersizlikler, sağlksz

yasam koșullar, baslca sorunlar olarak görülmektedir. Sorunlarn çözümüne
yönelik düșünülen plan yaklașmlarnda, kadastral mülkiyet dokusunun esas
alnmas ve slah imar plan çözümlerinin getirdiği yaklașmlarn uygulanmas,
sonuçlarn vermiștir.
Bu yaklașmlar sayesindedir ki, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plan kapsamnda hazrlanan 68600/4 nolu parselasyon plannn uygulanmas
tamamlanarak tapu siciline tescil ișlemi gerçekleșmiștir. Dolaysyla 68600/4
nolu parselasyon plan, Ulus Plan dahilinde plann hayata geçtiği ve
uygulamas gerçekleștirilen yegane uygulama plandr.
Plan yapmna ilk karar verildiği tarih olan 1990 ylndan 2004 ylna kadar
hayata geçirilememiș olmas, hatta su așamada dahi plana dair açlan
davalarn yarg sürecinde devam ediyor olmas bu sorunlarn bir sonucu olarak
değerlendirilebilir.
Yaklașk 15 yl gibi bir süre geçmesine rağmen hazrlanan plann kesinleșip
hayata geçmesinin son așamas olan parselasyon plannn hazrlanmas ve
tescil așamas, planlanan alandaki mülkiyet altyapsndaki karmașklk
nedeniyle bir türlü gerçekleșememiștir.
Islah İmar Planlarna dair bilahare değiștirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde
Büyükșehir Belediyelerince hazrlanan Nazm İmar Planlarna uygun olarak
hazrlanacak parselasyon planlarnn yapm sorumluluğu İlçe Belediyelerine
verilmiștir ancak Büyükșehir Belediyesinin bunlar denetleme yetkisi devam
etmektedir.
68600/4 nolu parselasyon plannn hazrlanp tescilinde geçerli olan mevzuat;
10/07/2004 tarih 5216 sayl Büyüksehir Belediyesi Kanunu ile değișikliğe
uğramștr. Çevre düzeni plânna uygun olmak kaydyla, Büyükșehir Belediye
ve mücavir alan snrlar içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasndaki her ölçekte
nazm imar plânn yapmak, yaptrmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükșehir
içindeki belediyelerin nazm plâna uygun olarak hazrlayacaklar uygulama imar
plânlarn, bu plânlarda yaplacak değișiklikleri, parselasyon plânlarn ve imar
slah plânlarn aynen veya değiștirerek onaylamak ve uygulanmasn
denetlemek; nazm imar plânnn yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yl
içinde uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn yapmayan ilçe ve ilk
kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarn ve parselasyon plânlarn
yapmak veya yaptrmak yetkisi söz konusu yasa ile Büyükșehir Belediyelerine
verilmiștir. Bu çerçevede, hazrlanan slah imar planlarnn Büyükșehir
Belediyesi onayna da sunulmas gerekmektedir.

5. YENİ YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA KORUMA ALANININ
YENİLEME ALANINA DÖNÜȘTÜRÜLMESİ
İncelenen alanda yeni planlama çalșmalar yaplmștr. 5366 sayl “Ypranan
Tarihi ve Kültürel Tașnmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yașatlarak
Kullanlmas Hakknda Kanun” doğrultusunda, Ankara Büyükșehir Belediye
Bașkanlğ İmar Daire Bașkanlğ tarafndan, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Ankara
Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Proje isi olarak özel bir firmaya ihale
edilerek, Ankara Büyükșehir Belediyesince yürütülmekte olan “Ankara Tarihi
Kent Merkezi Yenileme Alan Projesi” tamamlanmștr.
Uzun yllardr uygulanamayan ve 1990 ylnda Prof. Dr. Raci Bademli
yönetiminde bașlatlan proje Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki 30’u askn
uzmann katldğ dünyann en ileri koruma planlarndan birisi olan “Ulus Tarihi
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan’ nda bu yenileme kapsamndaki
çalșmalarla çeșitli değișiklikler yaplmștr.
‘Ulus Tarihi Kent Merkezi ve yakn çevresinin fiziksel, kültürel, boyutlardaki
özel durumunu ve anlamn yadsyan Ankara Büyükșehir Belediyesi Meclisi, 14
Ocak 2005 gün ve 210 sayl karar ile Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah
İmar Plan’n iptal etmiș ve iptal edilen plan yerine 5366 sayl kanun dayanak
gösterilerek Ankara Büyükșehir Belediyesi tarafndan Ankara Tarihi Kent
Merkezi Yenileme Alan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçl Nazm İmar Plan ile
1/1000 ölçekli “Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alan Koruma
Amaçl Uygulama İmar Plann hazrlamștr. Dolaysyla Ankara Tarihi Kent
Merkezi’nin korunacak değil yenilenecek bir alan olarak değerlendirildiği açktr’
(Gültekin, 2007).
5366 sayl yasa kapsamnda yeniden planlama sürecine konu edilen bu alana
ait Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Snrn belirten 1/5000
ölçeğindeki pafta örneği hazrlanmștr.
Planlanan alan için yeni çkan yasal düzenlemelere göre hazrlanan planlama
çalșmalar bulunmaktadr. Yeni yasal düzenlemeler kapsamnda Ulus ve civar
için hazrlanan bu
planlama çalșmalar kamuoyuyla da paylașlmștr. 5366 sayl “Ypranan Tarihi
ve Kültürel Tașnmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yașatlarak
Kullanlmas Hakknda Kanun” doğrultusunda Ankara Büyükșehir Belediyesince
yürütülmekte olan “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Projesi”
tamamlanmștr. Büyükșehir Belediyesinin daveti ile Ankara Tarihi Kent
Merkezi Koruma Amaçl İmar Plannn konu alndğ 31 Ağustos 2006 tarihinde
yaplan tantm toplants yaplmștr. Bu güne kadar uygulanmayan plann
bulunduğu alanda, baz Meslek odalar ve Sivil Toplum Kurulușlarnn katlmyla

“Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alan Koruma Amaçl Uygulama
İmar Plan” nn tantm yaplmștr. Neredeyse uygulamaya geçilebilecek
ayrntda hazrlanmș olan bu plann koruma mevzuatna ve çağdaș șehircilik
anlayșna uygun olmadğ ve Ulus’un geleceği açsndan koruma
getiremeyeceği Șehir Planclar Odasnca ifade edilmiștir (Șehir Planclar
Odas, 2005).
Ankara Büyükșehir Belediye Meclisinin 14.01.2005 gün ve 210 sayl karar ile
24.12.2004 tarih ve 5272 sayl Belediye Kanununun 73. Maddesine dayanlarak
“Ulus Tarihi ve Kültürel Kentsel Dönüșüm ve Gelișim Proje Alan”
olușturulmuștur. Olușturulan yeni proje alan, yürürlükteki “Ulus Tarihi Kent
Merkezi Koruma Islah İmar Plan” nn tamamn, “Tarihi Kale İçi” ni, Kalenin
doğusunda yer alan bölgeye ait “Eski Kent Dokusu Koruma Amaçl İmar Plan”
nn kuzey bölümünü, “Atfbey 1. Etap Park ve Rekreasyon Alan Uygulama İmar
Plan” n, “İsmetpașa Mahallesi”ni ve “Roma Hamam” n kapsamaktadr. Söz
konusu teklif alan snrlar içinde daha önceden onaylanmș olan “KPA5”,
“KPA6” ve Belediye Meclisinin Karar ile onayl “1/5000 ve 1/1000 ölçekli Tüm
Planlar”, Ankara Büyükșehir Belediye Meclisinin 14.01.2005 gün ve 210 sayl
karar ile iptal edilmiș ve 1/5000 ölçekli “Ulus Tarihi ve Kültürel Kentsel
Dönüșüm ve Gelișim Proje Alan” teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiștir.
Belediye tarafndan, sit kararnn alndğ 1990 ylndan itibaren Ulus Tarihi Kent
Merkezinde köklü değișim/ dönüșüm sağlanamadğndan mevcut dokudaki
yaplar yklmaya, ypranmaya yüz tuttuğu ve alann mezbelelik bir görünüm
aldğ, belirtilerek, eski kent dokusunun kullanlarak yașatlan bir tarihi merkez
haline getirmek amacyla hzl, hayata geçebilecek güncelleștirilmiș yeni bir
“Kentsel Dönüșüm ve Gelișim Proje Alan” olușturma ihtiyacnn gelișmesi,
planlarn iptal edilme gerekçesi olarak gösterilmiștir.
Bu gerekçeyle, Ypranan Tarihi ve Kültürel Tașnmaz Varlklarn Yenilenerek
Korunmas ve Yașatlarak Kullanlmas hakkndaki 5366 sayl kanun ile Ulus’un
da içinde bulunduğu alan Belediye Yasasnn 73. Maddesine dayanlarak
“Kentsel Dönüșüm ve Gelișim Alan” ve “Yenileme Alan” ilan edilmiștir. Bu bilgi
Büyükșehir Belediyesinden alnan ve belediyenin așağda belirtilen say ve
tarihli kararna dayanan verilere dayandrlmaktadr. “Yenileme alanna ait
Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alan Koruma Amaçl Nazm ve
Uygulama İmar Planlarnn Ankara Yenileme Alan Kültür ve Tabiat Varlklarn
Koruma Bölge Kurulunun 17/05/2007 gün ve 25, 03/10/2007 gün ve 68 sayl
kararlar ile uygun görüș alnmak suretiyle, Ankara Büyükșehir Belediye
Meclisi’nin 15/06/2007 gün ve 1619, 17/08/2007 gün ve 2127 sayl kararlar ile
onaylanarak yasallașmștr. Ancak Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin E: 2007:
1397 sayl karar ile Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Koruma Amaçl
Nazm ve Uygulama İmar Planna ilișkin 17/05/2007 tarih ve 25 sayl Ankara
Yenileme Alan Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Bölge Kurul Karar için
iptal karar alnmștr.”
5.1. Yasal Sürecin Koruma Bağlamnda Değerlendirilmesi
Koruma amaçl planlamay doğrudan ya da dolayl etkilediği sekliyle ülkemizde
son dönemde uygulamaya konan yasal düzenlemeleri temelde iki ana
kapsamda irdelemek mümkün görülmektedir. Tarihi kent Merkezlerindeki
planlama sorunlarna çözüm getirme öngörüsüyle koruma alanlarndaki
planlama sürecini doğrudan etkileyen yasal düzenlemeler olarak 5226 sayl
yasa ile değișik, 2863 sayl yasa ve 5366 sayl “Ypranan Tarihi ve Kültürel
Tașnmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yașatlarak Kullanlmas
Hakknda Kanundur. Koruma amaçl planlamaya dair bu iki temel yasa
değișikliklerini birbirinden ayrarak irdelemekte yarar vardr.
5226 Yasa, ülkemizdeki koruma içeriğine; gerek sunduğu yeni uygulama
araçlar gerekse de korumay öngören yaklașm ile ileri ve çağdaș yaklașmlar
sunmaktadr. Ören
yeri, çevre düzenleme projesi, yönetim alan, yönetim plan, bağlant noktas,
imar (yaplașma) haklarnn transferi gibi kavramlar mevzuatmza girmiș,
koruma amaçl imar planlar yasada tanmlanmștr. Koruma kurullarnn plan
onaylamas mümkün klnarak, koruma planlarnn pratikte yasadğ sorunlar
çözümlenmeye çalșlmștr. Bu anlamyla korumada finansal sorunlarn
aslmasna yönelik katk pay, toplu konut kredileri, vergi indirimleri, yaplanma
hakk artrm gibi yeni araçlar sunulmuștur. Bu araçlar yeterli olmasa bile,
çözüme yönelik katk sağlayacaklar açktr.
Korunmak üzere tescilli yaplarn gerek sahiplerine gerek bu alanlarda
yaplacak koruma amaçl projelere vergi muafiyetleri getirilmesi, Kültür ve
Tabiat varlklarnn korunmas, bakm ve onarm için bakanlkça ayni, nakdi ve
teknik yardm yaplmas ve bu amaçla bütçeye ödenek konmas (5226 sayl
yasa–Madde 12) gibi öngörülerin koruma uygulamalarna olumlu katklar
sunacağ görülmektedir. İmar (yaplanma) haklarnn devri veya belediye veya İ
Özel İdaresine ait tașnmazlarla takas yaplabilmesi olanağ, hem finansal
boyutlu ve hem de mülkiyet kapsaml sorunlarn çözümü noktasnda önemli bir
uygulama arac olarak olumlu görülmektedir. Koruma konusunda uzmanlașmș
nitelikli ve kalifiye personel sorununa açlm getirilmesi ve planlama
kademesindeki teknik içerikli sorunlara, yasann 10. Maddesi ile öngörülen
KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolar)ler ile çözüm getirilmesi
düșünülmüștür. Korumaya esas uygulama projelerinin hayata geçirilmesinin bu
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projelere uygunluğunun sağlanmas ve denetlenmesi de önemli sorunlardan
biri olduğundan bu uygulama, çözüm noktasnda yarar sağlayacaktr.
Kurumlar arasnda birliktelik sağlanmas yoluyla, koruma alann tekile
indirgemeksizin bütüncül yaklașmla korumann gerçekleșmesini sağlamak
amacyla, 5226 sayl yasayla alan yönetimi kavram getirilmiștir. Bu çerçevede
getirilen alan yönetimi kavram ile bütün bir alann korunmas, yașatlmas ve
değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
‘Türkiye’de her ölçekte kentsel sit alannda yașanan sorunlarla birlikte, yerel
yönetimlerin yasadğ kronik kaynak sorunlar gözetildiğinde, geliștirilen bu
modelin en iyi model olup olmadğ tartșmas bir yana, kendi içinde tutarl
olduğu söylenebilir. Ve hatta yerel yönetimlerle ilgili yasalarla getirilen
Stratejik Plan, Performans Plan, Faaliyet Raporu, Acil Durum Planlamas,
șeffaflk ve katlmn sağlanmas, hemsehri hukukunun geliștirilmesi, kamuoyu
yoklamas ve araștrmas yaplmas, kent konseyi olușturulmas gibi hükümetle
birlikte, bu modelin amaca uygun kullanlmas halinde, yani “ideal koșullarda”
Türkiye’ ye uygun özgün ve bașarl örnekler olușturma potansiyeli de oldukça
yüksektir’ (Güçhan, 2005).
5226/2863 sayl yasal düzenlemelerin, koruma bağlamnda değerlendirilmesi
yapldğnda, korumann hayata geçmesinde kolaylklar sunmakta olduğu ve
korumann çağdaș ve uygulanabilir bir içerik kazanmas yönünde olumlu
yaklașmlar içerdiği görülmüștür.
Koruma amaçl planlamann “Koruma” içeriğine olumlu yaklașmlar getiren bu
yasal düzenlemelerden sonra 16/06/2005 tarihli 5366 sayl “Ypranan Tarihi ve
Kültürel Tașnmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yașatlarak
Kullanlmas Hakknda Kanun”un yürürlüğe girmesi tüm bu gelișmelerden bir
geriye gidiș olarak değerlendirilmektedir.
Bu yasaya göre (Madde:2) Yerel Yönetimlerin talebi üzerine Bakanlar Kurulu
karar ile yenileme alanlar belirlenmektedir. Bu yenileme alanlarnda yaplacak
projelerle ilgili olarak kamulaștrma, snrl ayni hak tesisi, kamu ihale
kanunundan, her türlü resmi, harç ve vergiden muaf olma, mülkiyet hakknn
kullanlmasna yönelik kstlamalarda bulunabilme, hazineye ait tașnmazlarn
yerel yönetimlere devri (bilahare olușacak gelirler ve bunlarn durumu ayrca
düzenlenmiștir) gibi geniș bir yetki düzenlemesi yerel yönetimlere verilmiștir.
5366 sayl yasann uygulanmasna dair yönetmelik yasann uygulanma
esaslarn belirlemektedir. Yönetmelikte, il özel idareleri ve belediyelerce
olușturulacak olan yenileme alanlarnn tespitine, teknik altyap ve yapsal
standartlarnn belirlenmesine, projelerinin olușturulmasna, uygulama,
örgütlenme yönetim, denetim, katlm ve kullanma ilișkin usul ve esaslar
verilmektedir. Yönetmelikte yer alan konu baslklarna bakldğnda, meslek
odalarna dağtm yaplmș olan önceki taslağa göre geri admlar atldğ
görülmektedir.
Örgütlenme, katlm ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili olarak, taslak
metinde uygulama biriminin olușturulmas ve bu birimde görev alacak
uzmanlarn niteliklerini belirleyen maddenin kaldrlmas, uygulamann niteliğini
olumsuz etkileyecektir. Ayrca, katlm ile ilgili maddelerin yer almas olumlu
olmakla birlikte kapsam oldukça daraltlmștr.
Yenileme Alannn tespitindeki kriterler yetersiz ve koruma bilimi bakmndan
tutarszdr.
Koruma Bölge Kurulunun sadece yenileme alanna özgü kararlar almak üzere
kurulmas kurullar sisteminde tutarszlk yaratacaktr.
Büyükșehir Belediyelerince bașlatlmayan uygulamalarn ilçe ve ilk kademe
belediyelerince tek basna veya müșterek olarak yaplmas veya yaptrlmas
tanmlanmș ancak bunun esaslarnn nasl düzenleneceği belirsiz kalmștr.
Uygulama esnasnda her türlü kontrol, denetim ve takip ișlemleri, yetkili
idareler veya uzman kurumlarn yannda özel kiși veya kurulușlara yaptrlmas,
sakncal olacaktr. Bu konu, yap denetimi ile ilgili, “yeminli serbest mimarlk
ve mühendislik bürolar” kurulmasn öngören kararn yargda iptal edilmesi gibi
süreçler ile birlikte değerlendirilmelidir.
‘Yürürlüğe giren bu yasa ve yönetmelik, kentsel dönüșüm konusunun yalnzca
tarihi doku ksm ile ilgili olduğundan, etkileri bir derece kstlanmș gibi
görünmektedir. Öte yandan, șimdiye kadar ortaya çkan uygulamalarda,
Koruma ve Yașatma Yasas’nn snrlar zorlanarak birçok alann yenileme alan
ilan edilmesi suretiyle suiistimal edilmeye çalșlacağ, ayrca yerel
yönetimlerle ilgili çkarlan diğer yasalardan faydalanlacağ anlașlmaktadr’
(Yldrm, 2006).
‘5366 sayl “Ypranan Tarihi ve Kültürel Tașnmaz Varlklarn Yenilenerek
Korunmas ve Yașatlarak Kullanlmas Hakknda Kanun” ile yenilenme
gereksinimi olan kentsel sit alanlar sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik
köklerinden soyutlanarak, piyasann isleyișine terk edilmektedir. Çözüm,
koruma ve çkarlarnn ortak paydasnda, koruyarak yenileme ve dönüștürme
düșüncesinin birlikte benimsenmesiyle olanakldr’ (Gültekin, 2007).
5366 sayl yasann en önemli ve kritik değișikliklerinden biri de Koruma
Kurullarnn olușturulmasna ilișkin hükümlerdir. (5366 sayl yasa md.3)
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Yasada, Yenileme projelerini onaylamak üzere 2863 sayl Kültür ve Tabiat
Varlklarn Koruma Kanununun 51 inci maddesine göre, gerektiği kadar Kültür
ve Tabiat Varlklarn Koruma Bölge Kurulunun olușturulacağ ve bu kurulca
onaylanan projelerin de il özel idaresi veya belediyece uygulanacağ
öngörülmektedir. Bu durumun, koruma pratiğinin gerçekleșmesini
engelleyeceği ve sadece dönüșüm alanlar için koruma kurulu olușturulmasnn
ve bu kurul üyelerinin de belediyelerce (yada İl Özel İdarelerince) atanmasnn
ise tartșma yaratacağ düșünülmektedir. Ayrca bu uygulamalar, mevzuatn
korumaya dönük içeriğini zayflatacaktr.
Genel bir değerlendirmeyle 5366 sayl yasann, koruma alanlarnn, Bayndrlk
Bakanlğ-Kültür Bakanlğ-Kamu İhale Kurumu ve Yarg denetiminin dșna
alnmas sonucunu doğuracağ görülmektedir. Bu yolla yaplacak bir kentsel
dönüșüm, koruma kaygs tașmayacağ gibi fiziksel ve sosyal dokunun
yitirilmesine de yol açabilecektir.
5. 2. Yeni Plan Taslağnn İrdelenmesi
‘Hazrlanan planlarda korunmas gereken yerleșim deseninin ve birçok yapnn
(Ulus İs Han Yarșma Projesi olarak 1954 de Orhan Bozkurt, Orhan Boğak,
Gazanfer Beken tarafndan tasarlanmș, esine az rastlanr ölçüde modern bir
yapdr. Dünya Miras statüsündeki Liverpool tarihi kent merkezinde ikizi
bulunmaktadr. Ankara hali, 1929 Tahtakale yangn sonrasnda ortaya çkan
alana Jansen planna göre, 1937 de Robert Oerley tarafndan tasarlanmștr.
Anafartalar Çarss yarșma projesi olarak 1967 de Ferzan Baydar, Afan Krml,
Tayfur Sahbaz tarafndan tasarlanan bu yap, Ankara’nn ilk yürüyen merdivenli
süpermarketini (Gima) barndran modern bir yapdr. 100. Yl Çarss, yarșma
projesi olarak 1967 de Semra Dikel ve Orhan Dikel tarafndan tasarlanmștr.
Anlan bu yaplarn tamam an değeri ve mimari özelliklerine karsn, Ankara
Kültür ve Tabiat Varlklar Koruma Kurulu tarafndan tașnmaz kültür varlğ
niteliğinde bulunmayan yaplardr.) göz ard edilerek getirilen yeni arazi
kullanm kararlarnn koruma-yașatma amaçl olmadğ, ranta yönelik olduğu
anlașlmaktadr’ (Gültekin, 2007).
Mimarlar Odas Ankara Șubesince yaplan 13.09.2006 tarihli Basn
Açklamasnda ise:
Uygulamann getireceği Yeni Arazi Kullanm Kararlar açsndan;
• ‘Hac Bayram Camiine ek cami yaplmas ve önündeki mevcut meydana
ticari kullanmlarn ilave olarak “Geleneksel formda ancak” yeni inșa edilecek
yaplar, Osmanl çarss, Arasta vb. inșa edilmesi ve zaten yoğun kullanml
meydann daha yoğun hale getirilmesi,
• Kale içinde ve dș mahallelerde DOKU Değișikliği ile birlikte, arazi kullanma
kararlarn değiștiren, ticarete dönüșüm yolunu açarak ve minimum parsel
büyüklüğünü 150 m2 ile tanmlayarak tevhid edilmesini de öngören bir
anlayșla mevcut tarihi dokunun hzla elden çkmas ve yklarak yeni ticari
ișlevli - ortak karakteri olmayan bir yaplașma karmașasna dönüștürülmesi,
• Özellikle Kale içindeki mahallede meydana gelecek betonarme yaplașmann
geri dönülemez biçimde gerçekleșmeye açk olmas olumsuz bulunurken,
• Bu çalșmada yaplacaklar arasnda yer alan HIDIRLIKTEPE’ DE yaplacak
operasyonlar
Gecekondu dönüșümü için Konut adas olușturma, yeșil alana dönüșüm vb. ile,
• Bent deresi yol güzergâhnn değiștirilmesi ve bu yol güzergâhnda bir SU
YÜZEYİ ’nin (eski Bent deresinin canlandrlmas) olușturulmas fikri tarafmzca
olumlu karșlanmș,
• Tarihi konut alanlarnn neredeyse tamamnn ticari kullanmlara
dönüștürülmesi olumsuz karșlanmș,
• Kale önündeki park’tan Hacbayram’a oradan Hdrlktepe’ye ve oradan da
Kale içine TELEFERİK tesisi gerçekçi bulunmamștr’ seklinde değerlendirme
yaplmștr.
Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan Yöneticisi ve Müellifi
Baykan Günay tarafndan Ankara Büyükșehir Belediyesine verilen dilekçede;
Ulus plannn iptal kararnn hukuksal mesnetten yoksun olduğu, koruma
ağrlkl öneriler sunulmadkça Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plannn geçerli olmas vurgulanmș, sürece dair detayl yorum ve
yaklașmlarda bulunulmuștur.
Ankara Büyükșehir Belediyesi tarafndan Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme
Alan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçl Nazm İmar Plan ile 1/1000 ölçekli
“Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alan Koruma Amaçl Uygulama
İmar Plan” taslağ yasal olmamasna karsn, ayn anlayșla kabul edilmesi
olaslğ dikkate alnarak, kent planlama ve kentsel sit alanlarn korumayașatma bağlamnda değerlendirildiğinde, yeni planlarn korumaya ve tarihi ve
kültürel değerleri yașatmaya yönelik yaklașmlar içermediği sonucuna
varlmștr.
5.3. 68600/4 no’lu Parselasyon Plannn 5366 sayl Yasaya Göre Yeniden
Değerlendirilmesi
İnceleme alan olarak seçilen Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plannn kapsadğ alan, bu kanuna göre bilahare hazrlanan “Ankara Tarihi Kent
Merkezi Yenileme Alan Snr” dahilinde kalmaktadr. 2863 sayl koruma
kanunu çerçevesinde hazrlanan ve bir ksm tescil de görmüș olan (68600/4

nolu parselasyon plan alan) Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan
14/01/2005 tarihli meclis karar ile iptal edilmiștir. Üniversiteler, meslek odalar
ve sivil toplum kurulușlar, bu konuda yaptklar değerlendirmelerde, hazrlanan
yeni plann, yenilemenin sosyal boyutunu düșünmediğini ve yenilemeyi salt
fiziksel bir olgu olarak algladğn, kamu yarar ilkesini göz ard ettiğini, özel
statüsü bulunan (1. ve 2. Türkiye Büyük Millet Meclisleri gibi) alanlara dahi
koruma kaygs gütmeyen farkl plan yaklașmlar getirdiğini, ulașm ağrlkl
hazrlanan planla getirilen noktasal çözümlerin ileriye dönük daha karmașk
sorunlar yaratacağn belirtmișlerdir. Bu çerçevede hazrlanan yenileme
plannn, koruma içeriğinden yoksun olduğu ve korumaya imkan verecek
niteliğinin bulunmadğ açkça görülmektedir. Hazrlanan bu plann iptaline dair
bașvurulan yarg süreci halen devam etmektedir.
Ulus ve çevresi için hazrlanan Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar
Plan dahilinde uygulamaya konan 68600/4 nolu parselasyon plannn
hazrlanarak tescil görmesi, hayat bulmas, koruma içerikli bu yaklașmn
koruma amaçl planlamay mümkün kldğn kantlamaktadr. Bu nedenle Ulus
ve çevresi için 5366 sayl yasa kapsamnda hazrlanan koruma içeriği
tartșmal olan plandan geri dönülmesi gerekmektedir. Ayrca çalșmada,
koruma amaçl planlamann hayata geçirilebilmesinin en önemli unsuru olarak,
değerlendirilen, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannn 68600/4
nolu parselasyon plannn dșnda kalan alanlarn tamamnn da hayata
geçirilmesinin sağlanmas planlama pratiği için yararl görülmektedir.
Kentin kültür simgelerinin merkezi olan Ulus ve Ankara Kalesi ve yakn
çevresinin sosyal, kültürel, tarihsel ve geleneksel değerlerine sahip çklarak bu
bölgelerin özüne uygun yașatlmas sağlanmaldr.
Yaplan araștrma, inceleme ve değerlendirmeler göstermektedir ki Tarihi Kent
Merkezlerinde yaplacak planlama çalșmalarnn önünü açmas amacyla uzun
tartșmalar sonucunda yürürlüğe konan 5366 sayl yasa, genel boyutuyla
mülkiyet sorunlarn ve bunlardan kaynakl hukuksal sorunlar çözmede
yetersizdir. Çünkü Söz konusu yasa koruma amaçl planlamann gereği olan
bütüncül bir planlama yaklașmndan uzaktr. Yasa ile yerel
ölçekte İl Özel İdareleri ve Belediyelere kamulaștrma yetkisi verilmektedir.
Yaplmas gerekli kamulaștrma ișlemlerinde anlașma unsuru temel alnmakla
beraber, bu sağlanmaz ise Belediye veya Özel İdareler Kamulaștrma yapmaya
yetkili klnmștr. İlgili kurumlarda yeterli maddi gücün olmamas mevcut
durumdaki aksaklk ve düzensizliklerin temel nedeni olduğuna göre, yeni yasa
yine bu sorunlarn çözümünde yetersiz kalacaktr.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Koruma tüzesi bir bütün olarak düșünüldüğünde, Ulus Tarihi Kent Merkezi
Koruma Islah İmar Plan’nn esasen korumaya imkan verecek nitelikte
hazrlandğ görülmektedir. Bu plan kapsamnda hazrlanan 68600/4 nolu
parselasyon plan hayata geçirilerek tescil görmüș yegane plandr. Koruma
içerikli olarak, slah imar plannn uygulama araçlar kullanlarak hazrlanmș bu
plan, uzun süreler geçmesine rağmen sonuçta hayata geçirilmiștir.
Bu durum, yani koruma tüzesinin 5226 sayl yasa ile getirilen ilerici ve yararl
yaklașmlar kullanlmadan dahi koruma içerikli bir plann, tüm sorunlar asarak
gerçekleștirilebilmesi, korumann gerçekleșebileceğini kantlamaktadr. Koruma
Amaçl Planlamada en önemli husus, korumann hayata geçirilmesi olarak
düșünülmelidir.
İncelenen alanda da görüldüğü üzere özellikle planlamann hukuksal süreçteki
engellerinden dolay koruma planlarnn hayata geçmesi ciddi zaman
kayplarna neden olmaktadr. Planlanan alanlardaki yaplașma ve fiziksel
dokunun çöküntü niteliği de göz önünde tutulduğunda bu zaman kayplar
daha da artmaktadr.
Burada en önemli faktör, plan yapma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran
belediyelerin kararllğdr. 68600/4 nolu parselasyon plannn
gerçekleștirilmesi sürecinde görüldüğü üzere, uzun süren bürokratik ve hukuki
süreç Belediyenin kararllğ sayesinde aslabilmiș ve plan hayata geçirilmiștir.
Siyasi içerikli/yönetsel sorunlarn aslmasndaki en önemli unsurun ise
korumay hayata geçirme yönündeki kararllk olarak burada test edilmektedir.
Araștrmann sonucu, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plannda
görüldüğü üzere, planlanan alanda ilk tesis kadastrosundaki mülkiyet
altyapsna geri dönüș seklindeki bir planlama tercihinin, bu mülkiyet
sorununun çözümü için geçerli bir yöntem olduğunu göstermiștir. Hazrlanarak
tescil gören parselasyon plannda koruma amacna yönelik olarak, mevcut
dokuya KPA alanlar dșnda aynen uyulmuștur. Planlanan alanda mülkiyet
dokusunun ilk durumuna büyük oranda aynen uyulmuștur. Plan kapsamnda bu
yaklașmla hazrlanan 68600/4 nolu parselasyon plannn tescil așamasnn
gerçekleștirilerek plann hayata geçirilmiș olmas bu yaklașmn doğruluğunu
kantlamaktadr.
Mülkiyetin planlama ile buluștuğu diğer nokta ise, sahiplik anlamyla korunmas
gereken alanda bulunan yap sahiplerinin karslaștğ kstlar ve bu alanlarda
yasayanlar

tanmlayan sosyal boyuttur. Koruma planlar alanlarnda yasayan malikler,
çoğunlukla aile büyüklerinden intikal etmek suretiyle edinilen tașnmazlar,
yüksek maliyetli koruma çalșmalar ve ödenek yetersizlikleri nedeniyle
kamulaștrmalarn yaplamamas gibi sebeplerle çoğunlukla mağdur durumda
kalmakta ve bu nedenle de koruma kavramna soğuk bakmaktadr (Negatif
Katlm). Bu olgu da koruma planlarnn hayata geçmesini engelleyici
unsurlardan biridir. Korunan alanda korumann sosyal boyutu düșünülerek,
orada yasayanlarn planlanan alanda uygulama gerçekleștikten sonra da bu
alanda yasamalarnn devam etmeleri sağlanmaldr.
Tarihi Kent Merkezlerinde yaplan koruma amaçl planlarda, “Koruma Islah İmar
Planlar”nn hazrlanmas, uygulanabilir, pratik sonuçlar olan bir yöntemdir.
Örneklem
alanda, karmașk mülkiyet ve fiziksel dokuya rağmen hayata geçmiș bir
uygulamann bulunmas bunu kantlar.
Bu yöntemin uygulanmas, çoğunlukla kentsel çöküntü alan niteliğinde olan
planlanan alandaki, fiziksel sorunlara hukuksal anlamda ilave zorunluluklar
getirse de, planlarn hayata geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Ulus Tarihi
Kent Merkezi Koruma Islah İmar Plan kapsamnda hazrlanan 68600/4 nolu
parselasyon plannda bu durum açkça gözlenmektedir.
Plann bir bölümünün gerçekleșme așamas olan 68600/4 nolu parselasyon
plannn tesciline kadar olan süreç oldukça uzun sürmüștür. Ama kesin bir
sonuç olarak değerlendirmek gerekirse hedeflenen amaca ulașlmștr. Yani
Koruma Islah İmar Plan uygulanan bir bölgede, plann hayata geçmesinin son
așamas olan; parselasyon plannn belediye, kadastro ve tapu sicil
müdürlükleri kontrollerini müteakip tapu kütüğüne tescili așamas
gerçekleșmiștir. Bu durum, koruma amaçl slah imar plan uygulamasnn
koruma kademelerinde uygulanabilir bir yöntem olduğunu göstermektedir.
Tarihi Kent Alanlarnn, tarihi dokuyu yașatan ve sürdürülebilir planlama
yöntemlerini içeren, tarihi dokunun ranta ve ticari kayglara kurban edilmesini
engelleyen yasal
düzenlemelere ihtiyac vardr. Bu çerçevede olumlu gelișmeler söz konusu
olmușken bilahare bunlardan geriye gidilmesine neden olan 5366 sayl
kanunun, yasama organnca yeniden ele alnarak gözden geçirilmesi gereği
vardr. Üniversiteler, meslek odalar, sivil toplum kurulușlarnn katlmyla önce
ki düzenlemeyle elde edilen kazanmlar daha da ileriye götürür yaklașmlar
yeni yasal düzenlemelerle ivedilikle hayata geçirilmelidir. Planlama
yaklașmlarnda, planlamann mülkiyete bir müdahale biçimi olduğu ve
mülkiyetinde iç ve dș hukukumuzu kapsayan çok boyutlu ve karmașk bir
kavram olduğu göz önüne alnmal ve bu yaklașmla, planlama pratiğine
uygulanabilecek yaptrmlar içeren yasal düzenlemeler getirilmelidir.
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Özet
Bu çalșmann ana amac, motorlu taștlarn yasaklandğ bir yerleșimde, ulașm
kararlarnn ve araçlarnn çevre ile olan etkileșimlerini yeniden
değerlendirmek; ulașm ve yerin kimliği arasndaki bağn araștrlmasna
yönelik olarak yaplan tespit çalșmalar ile mevcut problemlerin çözümü
üzerine geliștirilen plan ve tasarm önerilerini sunmaktr.
Araçtan arndrlmș bölgeler olușturmak ya da motorlu taștlarn yasaklanmas
her zaman sürdürülebilirlik açsndan olumlu bir sonuç doğurmamaktadr.
Bunun bir örneği İstanbul adalarnda yașanmaktadr. Adalarda, alnan resmi
kararlar çerçevesinde, motorlu taștlarn kullanm yalnzca resmi hizmetlerle
snrl olup, yerleșim içinde ulașm arac olarak bisiklet ve fayton
kullanlmaktadr. Çalșma konusu olarak seçilen, adalarn en büyüğü olan
Büyükada’da, yerel yönetim ile ișbirliği içinde, ulașm ve ulașmla ilgili
servislerin mevcut doku ve yerin kimliği ile kurduğu bağ incelenmiș ve
problem noktalar tespit edilmiștir.
Adaya özgü yol dokusunun, ișlevsel dağlmn, yasal süreçlerin ve ulașm
sisteminin araștrlmasnn yansra, bu çalșma, temelde açk - kapal alanlarn
shhileștirilmesi ve yeniden canlandrlmas; ek servis yaplarnn, yerin bölgesel
kimliği dikkate alnarak belirlenen ilkeler doğrultusunda yeniden tasarlanmas
gibi “ulașmn tasarm boyutuna yansyan ara yüzüne” odaklanmaktadr. İlk
așamada, literatür araștrmasnn yansra, adann mevcut dokusu ve ulașm
ağ, yaplan analizlere ve gözlemlere dayanarak, yeniden incelenmiștir. Tarihsel
süreç içinde yerin kimliğini olușturan özellikler, nüfus değișimleri, ulașlabilirlik,
ulașm olanaklarndaki gelișim, yol dokusu ve ulașm araçlarnn gelișimi,
zaman mekansal boyutta araștrlmștr.
Sonuçta adann kimliği ve ulașm arasndaki etkileșimler, sürdürülebilir ulașm
ve çevresel etkiler bakmndan tartșlmș ve daha bütünleșik bir çevrenin
yaratlmas için geliștirilen öneriler sralanmștr.
Anahtar kelimeler: Ulașm, bölgesel kimlik, ada, doğal ve kültürel değerler,
bütünleșik tasarm,

Abstract
The main objectives of this study are to re-evaluate the interactions of
transportation between identity of a place where motor-vehicles are banned;
and to represent the observations, findings, analysis, and the outline of the
preliminary study, which seeks the most proper solutions to the identified
problems. Creating a car-free environment or banning motor-vehicles does not
guarantee the creation of a sustainable environment. The Princes’ Islands, an
archipelago of Istanbul, are typical example of this view. According to the
existing regulations, using motor-vehicles on the islands, where horse-carriage
and bicycles are the only means of transport, are restricted to the official use
for public services. With the intention of providing a solid foundation for some
responsive solutions and exploring interrelations between existing
transportation pattern of the island of Büyükada, the largest of the islands in
question and the distinct character of the place, a research process and
workshops were carried out in collaboration with the municipality of the
islands. Investigating the transport system, legal status, functional distribution,
and the street network peculiar to the island, this study mainly focuses on the
“interface of the transportation concerning the design phase” such as
rehabilitation of the arrival and departure spaces, the architecture of the
additional service spaces, taking the regional character of the place into
consideration. Firstly, besides conducting a review of the literature, existing
transportation and settlement pattern of the island was re-mapped through
the functional and physical analysis and observations. The qualities that
characterize the identity of the island, demographic change, accessibility,
development of the transportation opportunities and the means of
transportation were examined in the spatial and temporal dimensions.
Finally, the consequences of the interactions between transportation and the
identity of the island were discussed in terms of sustainable transport and
environmental impacts, and a series of propositions were developed in order
to obtain a more integrated environment.

Keywords: Transportation, regional identity, island, cultural and natural
values, integral design.

1. Giriș
Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alan, anakaradan sğ bir denizle
ayrlan İstanbul adalar, tașdğ doğal ve kültürel değerler nedeniyle, Kültür ve
Tabiat Varlklar Koruma Yüksek Kurulu’nun 30.03.1984 gün ve 234 sayl karar
birinci derece doğal, kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alan olarak ilan edilmiștir.
Hem nüfus, hem de yüzölçümü bakmndan bu adalarn en büyüğü olan
Büyükada idari merkez konumundadr.
Bu bildiride, yer duygusu uyandran ve bir yerin kimliğinin inșasnda rol
oynayan unsurlarla onun alt ögesi olan ulașm arasndaki etkileșim, Büyükada
örneğinde yeniden değerlendirilmektedir.
Çalșmada, literatür araștrmas ile farkl zaman dilimlerinde gerçekleștirilen
gözlemler ve görüșmeler șğnda analiz çalșmalar yürütülmüș; bunun
sonucunda elde edilen veriler adann kimliğini belirleyen tarihsel gelișimi,
mikroiklimi, jeolojisi, ve topografyas ile yapsal-kültürel çevrenin özellikleri,
tarihsel süreçte adann anakarayla ve kendi içindeki ulașmnn gelișimi ve
mevcut duruma ilișkin tespitler aktarlmștr. Söz konusu iki öge arasndaki
etkileșimler ve problemler belirlenmiș; ayrca çözüm önerileri de geliștirilmiștir.

2. Adann Kimliği
Yüzölçümü 5,8 km2 olan Büyükada’nn çevresi yaklașk 13 km, kuzeyden
güneye uzunluğu 4,5 km doğudan batya genișliği ise 3 km’dir.
Snrl bir coğrafya olmasndan dolay aklda kalc güçlü tekil formu, mikroiklim
özelliklerinin anakaraya göre biraz daha yumușak olmas ve yönlere göre
değișiklikler göstermesi sonucu olușan flora ve fauna zenginliği, farkl
yükseklikte iki tepe ile sonlanan engebeli topografik yap, deprem riski yüksek,
toprak bakmndan fazla zengin olmayan kayalk jeolojik yap, farkl dini ve
etnik topluluklar ve onlarn yașantlarn yanstan tipolojik çeșitlilik, farkl
üsluplarn kolajndan ortaya çkan ahșap ağrlkl renkli ve nitelikli mimari
peyzaj, rekreasyon temelli ișlevsel yap, adann doğal ve kültürel kimliğini
tanmlayan belirgin özelliklerdir. Bu somut değerlerin yan sra, aristokratik
yaps ile adann eğlence ve dinlence çağrștran, kentin hzl ritminden uzak
zaman-mekan algs içinde yașanabilecek atmosferi de bu kimliğin
bütünleyicisi durumundadr.
İklim: Adalarda bir meteoroloji istasyonu olmamas ve geçmiște tutulmuș
herhangi bir meteorolojik kayda rastlanmamasna rağmen, çeșitli kaynaklarda
adalarn Akdeniz iklimi özellikleri ya da anakaraya göre biraz daha lman
özellikler gösterdiği belirtilmektedir.[1] Bu özellik bitki çeșitliliğine de
yansmaktadr.
Jeolojik yap - topografya: Büyükada, engebeli bir topoğraf- yaya ve kimi
yerlerde denize dik uzanan falezlere sahiptir. Belirleyici olarak adann yüzey
șekilleri iki tepeden olușur. Bunlardan kuzeyde yer alan Hristos(İsa) Tepesi 164
m, güneydeki Yüce Tepe (Ayios Yeoryios) ise 202 m yüksekliğe sahiptir. Bu iki
tepe arasnda birçok yolun birleștiği “Birlik Meydan“ yer alr.
Adann yaklașk % 60’lk bölümü iğne yaprakl ağaçlardan (pinus brutia, pinus
nigra, pinus pinea v.b.) olușan ormanlk alandr. (Bkz. Șekil 1) 500 hektar
ağaçlk alann yansra 168 hektar makilik alan tespit ve tescil edilmiștir.
Makilerin yansra, Akdeniz ikliminin göstergelerinden biri de krmz topraktr.
Adalara bu özelliği nedeniyle ‘kzl adalar’ da denmiștir.[1] Adalar, Kocaeli
yarmadasnn uzants olup, Kuzey Anadolu fay hattna yaknlğ nedeniyle 1.
derece deprem kușağnda bulunmaktadr.
Kültürel Çevre: Bizans Devri’nde bir sürgün yeri, Osmanl zamannda vebadan
kaçanlarn sğndğ bir yer olan adada ilk yerleșim, șimdilerde Ada’nn
doğusunda yer alan Maden bölgesinin sonunda bulunan Karye adl balkç
köyüydü. Daha sonra adann kuzeydoğusunda, adaya en bilinen ismini veren,
Prinkipo yerleșimi kurulmuștur. 19. yüzylda doğrusal hatlarla bölgesel olarak
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yeniden düzenlemelerle elde edilen organik doku, jeomorfik bir rastlantsal
eklenmeden çok, jeomorfik bir planlamaya ișaret etmektedir.
1816’da adalarn toplam nüfusu 1200 kișiydi. Düzenli vapur seferlerinin
bașlamas ile 1850’den sonra, kuzey yamacndaki yerleșimden ayr olarak, bat
yamacnda bir yerleșim daha gelișmiștir. 1914 saymna göre adadaki nüfus
11.070 kiși olmuștur.[2] Zaman geçtikçe yangn vb. sebeplerden dolay tarihi
dokunun kimi yerlerde yok olmasyla ve baz konutlarn apartmana
çevrilmesiyle, mevcut dokunun eski kimliği bozulmalara uğramștr. Son 60 yl
içinde ise Büyükada önemli bir sayfiye yeri haline gelmiștir. 1960’l yllar ve
1970’li yllarn ortalarna doğru bașta Rumlar olmak üzere yerleșik aznlklarn
Adalar’ terk etmesiyle nüfus gerilemiștir. 80’li yllara doğru bu gerileme iç
göçle dengelenmiștir. [2]
90’l yllarn bașndan 2000 ylna dek adann yerleșik nüfusu 7000 kiși
civarlarnda kalp büyük değișiklik göstermemiștir. Bugün, tüm adalarn nüfusu
yaklașk 20.000 iken Büyükada’nn yerleșik nüfusu 7.500 civarlarndadr. Diğer
adalar gibi, yaz nüfusu Ağustos-Temmuz aylarnda 65.000 kișiyi bulduğu
belirtilen Büyükada’nn yaz ve tatil günleri nüfusu ile yerleșik nüfus arasndaki
büyük fark, ulașmn yoğunluğunu ve adann farkl bölgelerindeki kullanc
yoğunluğunu belirlemektedir. [3]
Büyükada’nn yerli nüfusu, ağrlkl olarak, balkçlk, küçük ticaret, zanaatkarlk,
inșaat ișçiliği, bahçvanlk ve hizmet sektöründe çalșmaktadr. [2]
Yerleșik olmann yansra, turistik, dini, politik, v,b. farkl nedenlerle Rumlar,
Ermeniler, Franszlar, İngilizler, Araplar ve Türkler bașta olmak üzere geçici ya
da kalc olarak adada yașamș, planlamadan, peyzaj, mimarlk ve yer
isimlerine dek farkl șekillerde adann yapsal çevresinin gelișimine etki
etmișlerdir. Sonuçta, Büyükada’da manastrlar, camiler, ayazmalar, kiliseler,
yazlk evler, köșkler, eğitim yaplar ve otellerden olușan renkli bir dini ve sivil
mimari ortaya çkmștr. Bütün bu yap tipleri pastoral, kentsoylu, eklektik,
modern, v.b. farkl biçemde pitoresk bir mimari yaplar mozaiği yaratmștr.
Yer yer çok dik, merdivenli yokușlar olsa da, yaplar ve yol dokusu, eğime
paralel ve dik sokaklarn kesișmesi ve bazen bu kesișme noktalarnn meydana
dönüșerek organik biçimde bağlanmasndan olușmaktadr. Doku, anakaraya
bakan kuzey yönünde sklașrken, adann ormanlk arazilerinin bulunduğu Birlik
Meydan’na doğru ky boyunca devam ederek çözülmekte ve zayflamaktadr.
(Bkz. Șekil. 1)

Yollarn kenarlar, ya kaldrmlar boyunca ya da bahçe duvarlar ve onlarn
üzerinden uzanan ağaçlarla çevrilidir. Bu duvarlarn gerisinde, kat adedi ve
tașyc sistem analizlerine göre, 2-3 katl ve çoğunluğunu köșklerin
olușturduğu evler bulunmaktadr. (Bkz. Șekil. 2) Yollarn genișlikleri çok
değișken olup, 5m ve 10m arasnda değișmektedir.

Șekil 2. Karakteristik baz yollar
Bölgesine bağl olarak bazen sra düzen ve bazense bahçeli düzen içinde, köșk
tipolojisinin eklektik, masals örnekleri, benzer bir ruh bütünlüğü içinde
sralanmaktadr. Benzerliği, kullanlan malzeme, yaratc mimari tutum ve çatl,
az katl, dikmeli yar açk mekanlarla dșla ilișki kuran panjurlu ve kapakl
pencere düzeni olan yaplar ve özenli peyzaj uygulamalar sağlamaktadr.
Ada’da, günümüzdeki mevcut yol ağ, 19. yüzylda batdaki ikinci yerleșim
bölgesinin olușmasyla șekillenmeye bașlamștr. Ana ulașm aks olan yaklașk
13 km uzunluğundaki büyük tur ve 7 km’ lik küçük tur yollarna bağlanan ara
yollar ve bunlarn uzantlar, çoğu geçen yüzylda yaplmș konutlarla șekillenen
dokunun gelișmesiyle organik bir ağ olușturmuștur. (Bkz. Șekil.3)
Farkl zamanlarda çekilen fotoğraflardan da görüleceği gibi, çeșitli zamanlarda
düzenlenen yollar asfalt olup, ormanlk bölgeye kadar, 10-15 cm yüksekliğinde
genișliği değișken kaldrmlar, prekast elemanlarla kaplanmștr.

3. Ulașm
Adann ulașmn anakara ve ada arasnda, kendi içinde ve diğer adalarla olan
ulașm olmak üzere üç kategoriye ayrabiliriz. Bu çalșmada adann kimliği
üzerinde belirgin etkisi olan anakara ile ada arasndaki ulașm ile ada içindeki
ulașm üzerinde durulmaktadr.
Büyükada bașta olmak üzere, adalar kentliler için çoğunlukla bir rekreasyon
alandr. Bunun en büyük yansmasn, daha önce de belirtildiği gibi, adann
hafta içi/hafta sonu, yaz/kș nüfus değișimlerinde ve iskele çevresinde
yoğunlașan yeme içme olanaklarnda görmekteyiz.
Piknik alanlar, dini yaplar, konutlar, balk lokantalar, plajlar, oteller, diğer
dinlence-eğlence olanaklar ve yönetimsel faaliyetler, son dönemde açlan
küçük çapl da olsa süpermarketler insan ve eșya dolașmn belirleyen belli
bașl etmenlerdir.
3.1. Ada ve Anakara Arasndaki Ulașm
Büyükada, Maltepe ve Kartal kylarndan 3,5 km, Anadolu yakasndan 4 km ve
Galata köprüsünden 20 km uzaklkta yer alr. Adann kuzey yüzü anakaraya
bakmaktadr ve bugünkü vapur iskelesi bu yüzdedir. Adada, 1980’lerin
ortalarnda yaplan dolgu alannda ayrca bir helikopter pisti bulunmaktadr.
Ulașm güçlüğü ve güvenlik nedenleri ile önceleri bir inziva, kaçș ya da
sğnma yeri olarak yașayan adaya, ulașm XVIII. yüzylda pazar kayklar ile
sağlanmaktayd. 1829’da İngiltere’den alnan ilk buharl gemi 1846 ylnda
düzenli seferlere bașlamștr. Bunun sonucunda, XIX. yüzyln ikinci yarsnda
adalara rağbet artmștr. XVII. yüzylda, çoğunlukla gayrimüslimlerden olușan
ada nüfusunun XIX. yüzyln ilk yarsnda 2000-3000 olduğu tahmin
edilmektedir.[1] Yaz aylarnda vapur seferleri yetmezken, kș aylarnda ise
adaya ulașm sağlanamayp zaman zaman sağlk ve kamu hizmetlerinin durma
noktasna geldiği görülmüștür.
1899’da ilk vapur iskelesi adann kuzey ucunda ahșap olarak inșa edilmiș; 19141915’de, bu yapnn yerini, lokanta, sinema, alșveriș gibi farkl ișlevler de
üstlenen ve restorasyonlarla günümüze dek ulașan kubbeli yğma iskele yaps
almștr.

Șekil 1. Temel ișlevlerin bölgesel dağlm
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Önceleri Tophane, Eminönü ve Galata’dan yaplan seferlerin ardndan,
günümüzde deniz ulașm Kabataș, Bostanc, Kadköy ve Sirkeci’den
sağlanmaktadr. İlk vapur seferlerinde adalar ve anakara arasndaki ulașm 3
saat civarnda sürerken, bu süre günümüzde düzenli vapur ve motor
seferleriyle yaklașk 30 dakikaya, deniz otobüsleriyle ise 10-15 dakikaya kadar
inmiștir. XIX. yüzyln ortalarnda, vapur seferlerinin bașlamasyla, adalar bir
tedavi, dinlenme ve eğlence yeri olarak önem kazanmș, hem sürekli hem de
yazlk nüfus artmștr.[2] Vapur seferlerinin yansra, 15 Haziran 1988’de
Kabataș-Büyükada deniz otobüsü seferlerinin bașlatlmasyla adaya ulașm
daha da hzlanmștr. Ulașm süresinin ksalmas ve sefer saysnn artmas,

adadaki rekreasyon ve barnma ișlevlerinin artmasna dolaysyla mekann
yoğun kullanmna ve iç ulașm yükünün ve sirkülasyonun artmasna yol
açmștr.
3.2. Ada İçi Ulașm
Motorlu araçlarn kullanmnn yasak olduğu adada ulașm önceleri merkep, at
ve fayton (sepet arabas ya da sevda arabas) ile sağlanmș 1950’lerden
günümüze dek bunlara bisiklet de eklenmiștir.[4] Yürüyüș popülerliğini her
zaman korumuștur.

Ada içinde toplu tașmaclk maksimum dört yolcu kapasiteli, iki atl faytonlarla
sağlanmaktadr. Kamu hizmetleri ile snrlandrlan motorlu taștlarn toplam
says 18’dir. Halen adada 227 adet fayton ve yaklașk 560 adet at
bulunmaktadr.
Yürüyüșün dșnda, ada içindeki iki temel ulașm aracndan biri olan fayton,
ahșap sepeti ve atlarla “doğal bir araç” görünümündedir. Dört tarafndan
dikmelerle çevrili, yar açk bir yolcu tașma bölümü olan faytonlar snrl bir
seyir imkan sağlamaktadr. Diğer bir ulașm arac olan bisikletlerin adadaki
saylar tam olarak bilinememektedir.
3.2.2. Duraklar
Faytonlar, durak olarak, merkezdeki iskeleye yakn bir noktadaki “Arabaclar
Meydan”n ve Aya Yorgi Manastr’na çkan yokușun bașlangç noktasn teșkil
eden Birlik Meydan’n kullanmaktadr. (Bkz. Șekil 4) Ayrca adann doğu ve bat
yönündeki, Maden ve Nizam mahallelerindeki plajlarnn olduğu yerlerde ve
Anadolu Kulübü önünde de snrl sayda aracn beklediği duraklar
bulunmaktadr. (Bkz. Șekil.3)

Șekil.4 Birlik Meydan – Arabaclar Meydan
Arabaclar Meydan, adann simge yaplarndan biri olan merkezdeki saat
kulesinin yannda yer almaktadr. Özellikle yazlar hava scaklğ ve adaya
gelen günübirlikçi ziyaretçilerin artmas ile koku ve atk problemi de
artmaktadr. At dșksnn ve idrarnn adann geneline ve özellikle merkezine
hakim olan kokusu, hem gelen ziyaretçileri ve ada halkn rahatsz etmekte,
hem de çok yönlü çevresel kirliliğe yol açmaktadr.
Diğer bir ana durak olan Birlik Meydan (Lunapark Meydan), birçok yolun
kesiștiği ağaçlarla çevrili, zemini asfalt kapl açk bir alandr. Alann köșesinde
yer alan eski lunapark gazinosu, piknik ve gezinti alanlar, AyaYorgi (Ayios
Yeoryios) Manastr ve o alandaki lokanta, bu alana geliș için temel motivasyon
ögeleridir.
3.2.3. Servis Alanlar
Atlarla araçlar adann güney-doğusunda iskandan uzak bir bölgedeki eski çöp
imha alannda, 2005-2006 yllarnda inșa edilen 140 bölmelik 14 adet ahr
yapsnda barndrlmakta ve bakmlar sağlanmaktadr. Ayn bölgede, 1980’li
yllarda 300 adet atn barndğ ahr kompleksi ve 3 adet fayton bakm atölyesi
yer almaktayd.
Șekil 3. Ulașm aks ve servis alanlar
Adalarda yol ağ ve ulașm yalnzca bir yerden bir yere gitme ișlevini
üstlenmemekte, ayn zamanda rekreasyonun önemli bir parças olarak da ișlev
kazanmaktadr. Bu nedenle ulașm kavram, kazandğ bu rekreasyonel özellik
nedeniyle ada bağlamnda “dolașm” olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda
adann ulașm doğal olarak bir yavașlğ içermektedir.
Adalarda özel durumlar hariç anakara ve adalar arasnda motorlu araç
tașmaclğ yaplmamaktadr. Kültür ve Tabiat Varlklar Koruma Yüksek
Kurulu, Adada 1994 tarih 6874 sayl kurul kararyla, 1984 ylnda adalarn sit
alan olmasna atfta bulunarak; adalarda resmi kurumlara ait kstl sayda
motorlu tașt kullanlmasn karara bağlamștr. Daha sonra bu karar 1998, 1999
yllarnda revize edilmiștir. Buna göre adadaki tüm yollar yaya yolu olarak
kabul edilmiș, motorlu araçlarn kullanm belediye ve kaymakamlğn sağlk,
itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanmyla
snrlandrlmștr. İl Trafik Komisyonu’nun 25.12.1998 gün ve 138 sayl karar
gereğince, iç ulașm ve yük tașmaclğ faytonlar ve yük arabalar ile
gerçekleștirilmektedir.[5] 5 Haziran 2009’da, belediye meclis kararyla,
faytonlarn fiziksel durumlar ve arabaclarn sorumluluklarn düzenleyen bir
fayton yönetmeliği onaylanmștr.
İskele çevresi, ky ve çarș aks bisiklet ve faytonlara kapal, tamamen
yayalaștrlmș alanlardr. Bu alan içindeki faytonlarn hareket merkezi olan
Arabaclar Meydan, lokantalar, kafeler, dükkanlar, cami ve kilise yaplar ve
adann simge yaplarndan biri olan saat kulesi bulunmaktadr.
3.2.1. Araçlar

Bu kutu formlu mevcut ahrlar ve bakm ve tamir alanlar, art arda kyya
paralel olarak uzanmakta, kompleksin hemen girișinde fayton park alan
bulunmaktadr. Kapasite bakmndan yetersiz kalan bu yaplara ek olarak yeni
ahrlar yaplmas planlanmaktadr.

4. Ulașm ve Kimlik Arasndaki Etkileșimler
Ekonomik İșbirliği ve Kalknma Örgütü Çevre Müdürlüğü sürdürülebilir ulașm,
ksaca “ekosistemleri ve toplum sağlğn tehlikeye atmadan ulașma
gereksinimini yerine getiren ulașm…” olarak tanmlamaktadr.[6] Avrupa Birliği
Bakanlar Kurulu’nun yaptğ tanma göre sürdürülebilir ulașm:





Bireylerin, kurulușlarn ve toplumun temel ulașma ve gelișme
gereksinimini, insan ve ekosistemin sağlğ ile uyum içinde güvenli
bir biçimde sağlar, ve bunu nesiller boyu eșitlikçi bir biçimde
sürdürür;
Makul ücretlerdedir, uygun ve etkili biçimde ișler, olaslklar sunar,
dengeli bölgesel kalknma kadar rekabetçi bir ekonomiyi destekler;
Doğann absorbe edebileceği snrlar içinde gaz salnmn ve atk
miktarn snrlandrr, toprak kullanm ve gürültü üzerindeki
etkileri en aza indirirken, yenilenebilir kaynaklar, yerlerine
geçebileceklerin olușum oranlarnn altnda kullanr. [6]

Adadaki alternatifsiz ulașmn çevre ile olan çok yönlü olumsuz etkileșimleri
gözönüne alndğnda, yukarda belirtilen sürdürülebilir ulașm kavramnn
gerekliliğini yerine getirmediği söylenebilir. Bu yap, ulașmn kimlikle
arasndaki etkileșimin de belirleyicisi konumundadr.
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Ulașm, doğal olarak adann kimliğinin önemli ögesi olan derin tarihinin
ayrlmaz bir parças haline gelmiștir. Çünkü ulașlabilirlik ya da ulașlamazlk
adann yașantsn doğrudan belirlemiștir. Araçlarn gelișkinliği ve ulașm hz
kullanm yoğunluğunu etkilemiș, bu dș etkilenme içe de yansyarak, kullanc
saysnn ve nüfusun artmasnn yolunu açmștr. İskele çevresi bașta olmak
üzere kylarn baz bölümleri doldurularak büyütülmüș, insan ve eșyann
transferi için bu alanda ikinci bir giriș noktas yaratlmștr. Bunun yansra
yeme-içme olanaklar büyümüș, lokantalar kyy bloke ederek yaya
promenadnn denizle görsel ilișkisini kopartmștr. (Bkz. Șekil.5)

Șekil. 5 Denizle görsel ilișkisi kesilen promenad
Gerek anakara ve ada arasnda, gerekse adann kendi içindeki ulașm
özellikleri, servis alanlar ve araçlar olan tarihi iskele, vapurlar, faytonlar,
bisikletler ve yürüyüș ada kimliğinin ayrlmaz parçalar olmușlardr. (Bkz. Șekil.
6)






Ana durak noktasnn olduğu mekanda, mekann kalitesinin ve
bütünlüğünün bozulmas,
Yaz aylarnda, ya da hafta sonlarnda trafiğin artmas nedeniyle, az
sayda faytonun yarattğ romantizmden uzak, koku probleminin
yansra, görüntü kirliliği yaratmak; yayalar ve bisikletle seyahat
eden ya da gezintiye çkanlar tedirgin etmek, kazalara sebebiyet
vermek,
Pahal bir ulașm arac olmak: Görüșmeler sonucunda fayton
ücretleri hem adallar hem de ziyaretçilerce oldukça pahal
bulunmaktadr. (6 km ulașm için ödenen ücretle kent içinde
mevcut taksi ücretleriyle yaklașk 25 km yol gidilebilmektedir.)
Adann uzak bölgelerine ulașm konusunda seçeneksiz tek araç
olduğu için, rekabetçi bir ekonominin yaratlmasna katkda
bulunmamaktadr.

Adalarda ulașm amacyla kullanlan atlarn, dșklar belediye tarafndan
toplanmakta ve özel bir araç ile anakaradaki düzenli depolama alannn
kompost tesisine ulaștrlmaktadr. Buna rağmen fayton meydan ve ahrlar
bölgesinde yoğun olmak üzere tüm adaya yaylan gübre kokusu ve sokaklarda
ya da duraklardaki dșk artklar çevresel birer tehdit olușturmaktadr.
Çizelge 1. Gübre içerisindeki maddeler[8]

At gübresi içeriğinde nitrojen, fosfor ve potasyum barndrmaktadr. Ayn
zamanda atn idrarnda bulunan amonyak zamanla havaya karșmakta ve
toprak döngüsü sağlayamadğ durumlarda hava ve özellikle de su kirliliğine
yol açmaktadr.
Çizelge 2. de görüldüğü gibi bir at günde 32 kg. gübre (dșk+idrar) üretirken
adada bulunan 270 adet at günde ortalama 8640 kg. dșk + idrar
üretmektedir. Bu veri, faytonlarn çevre kirliliği açsndan tașdğ potansiyeli
göstermektedir.
Șekil 6. Ada imajnn ulașm açsndan imgeleri
Bugünkü șartlarda, adann kimliğinin ayrlmaz bir parças haline gelen faytonlar
çok yönlü çevresel problemlerin de kaynağ durumundadr. Adaya hakim olan
dayanlmaz koku, yollara dökülen at dșklar, bakmsz at ve arabalar
günübirlik ya da daha uzun süreliğine gelen ziyaretçilerin ve adallarn ortak
yaknma konularnn bașnda gelmekte ve bu aracn romantik bir araç olma
imajn zedelemektedir.[7]
Yaplan görüșmelerde, adada sürekli yașayanlar, ulașm adann çok önemli bir
sorunu olarak görmekte, hzl ve ucuz ulașm için farkl alternatifler denenmesi
gereğini bildirmektedir. Yaydklar olumsuz çevresel etkilerin yansra
faytonlarn toplandğ merkezi Arabaclar Meydan, bugün koku ve kalabalk
fayton filosu nedeniyle yakn çevrede doğal olarak bulunan ișlev alanlar
tarafndan aktif olarak kullanlamamaktadr.
Fayton saysnn çokluğu, fayton bekleme alannn merkeze yakn bir yerde
olmas sebebiyle kapallğ güçlü, potansiyeli olan bir meydan, faytonlar ve
onun yarattğ koku ile kapl olduğu için, bu alanla yerleșimin bütünleșmesi
zedelenmekte, ișlevsel sirkülasyon akș kopmakta ve adeta bir kara delik
olușmaktadr. Bu alanda yaya hareketleri gözlenmiș, oturanlarla konușulmuș
ve yaya olarak hareket eden insanlarn meydann dșndaki alanlardaki yollar
tercih ederek dolayl yollardan ulașm sağladklar tespit edilmiștir.
Faytonlarn sebebiyet verdiği çevresel sorunlar șu bașlklar altnda toplanabilir:
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Koku problemi,
Yollara zaman zaman saçlan at dșks ve idrar nedeniyle toprakhava-su kirliliği ve mikrop yaylma riski, toplum sağlğn tehdit
etmek,
Barnak ve park problemi, yeni yaplașma gereksinimi, doğal
ortamn tahrip edilmesi, silüet değerine zarar vermek,

At dșksnn sağlkl biçimde gübreye dönüștürülmesi için, atlarn bakmndan,
beslenmesinden, sağlkl barnma koșullarnn olușturulmasndan, dșklarn
toplanmas ve depolanmasna kadar olan sürecin titiz bir biçimde planlanmas
ve uygulanmas gerekmektedir.
Çizelge 2. Atn günlük gübre+idrar atm tablosu[9]

Öte yandan, faytoncularn kaldğ barnaklar, ahr ve bakm yerlerinin fakir,
sağlksz ortamlar ve imajlar, adann zengin ve aristokratik imaj ile ters
düșmektedir.
80’li yllarda çöp atklar ile bașka bir tehdit olușturan alan, bugün yine
üzerinde yükseldiği servis mekannn atklar ile kirlenmektedir. Bu kompleks,
planlama kararlar, mimari karakterleri, topografya ve yerin kimliği ile
uyușmamakta, tam tersine çevresel bir tehdit olarak varlğn sürdürmektedir.

doğrultuda belirlenen belli bașl ilkeler, ek ahr yaplarnn tasarmnda
uygulanmștr. Topografyann içinde kaybolarak silüete etki etmeyen, narin,
tek kollu, direkli mimarisiyle bir tip önerisi geliștirilmiștir. (Bkz. Șekil. 7)
Bugünkü gereksinime yant verme amac tașyan bu tasarm, alternatif
araçlarn devreye girmesiyle, aslnda daha geniș bir çerçevede geçerliliğini
yitirebilir.

Adadaki ulașm araçlar temelde, adann aristokratik ve krsal yapsyla uyumlu
olsa da, saysal açdan, araç çokluğunun yarattğ kirlilik bu yap ile
çelișmektedir. Ayn zamanda bu alternatifsiz ulașm kararnn, sürdürülebilir
ulașmn gerekliliklerinden uzak olmas da bu çelișkiyi pekiștiren bir etmendir.
Adann at ve fayton saysnn azaltlmas ve çevreye duyarl çağdaș araçlarn
denenmesiyle, hem adalarn ulașm arac olarak hafzalarda yer eden imaj
korunabilir, hem de çevre dostu araçlarla çok yönlü kirliliğin önüne geçilerek
çevresel/mekansal kaliteye olumlu katklar sağlanabilir. Böylece çevre için
görsel ve fiziksel açdan rahatszlk yaratan servis mekanlar(ahrlar)
gereksinimi makul bir seviyeye indirilebilecektir.

Kaynaklar
Șekil 7. Ahrlar ve geliștirilen yeni öneri tasarm
50 mile kadar olan ksa mesafe için sürdürülebilir bir ulașm arac olarak
elektrikli araçlar önerilmektedir.[10] Yürüyüș ve bisikletle ulașm her zaman
uygun olmadğ için, yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek elektrikle çalșan
araçlar, bugün sfr karbon emisyonlu ulașm için en iyi çözümlerin bașnda
gelmektedir.
1941’de Henri Prost’un raporunda, adann köy karakterinden bahsedilmektedir.
“Bu nakil vastalar (faytonlar) külfetli olduğu gibi adeden mahdut bir miktarda
bulunduklarndan ancak muayyen bir zümre tarafndan istifade
edilebilmektedir… Ada’nn köy karakterini ihlal etmeyecek bașka bir nakil
vastas düșünmek lazmdr.” [11] Bu düșünceden hareketle raporda, Büyükada
için elektrikle ișleyen iki ya da dört kișilik küçük araçlar, yüksek yerlere çkș
içinse füniküler önerilmektedir. [11]
Buna rağmen, adada atl faytonlarn kullanm halen sürmektedir. 2009 ylnda
fayton imajn tașyan bir adet elektrikle çalșan akülü araç denenmiștir. Yllar
içinde fayton saylarnn artșn gösteren herhangi bir belgeye rastlanmamștr.
Bugün, mevcut fayton kalabalklğ yukarda söz edilen yeni çevresel
olumsuzluklar da beraberinde getirmiștir.

5. Sonuç ve Öneriler
Adann kimliğinin ayrlmaz bir parças olan, gerek ulașm araçlar ve
ulașlabilirlik, gerekse ada içindeki ulașm ağ içinde ve etrafnda gelișen özel
ve genel kullanmlar ve bu ögeler arasndaki etkileșimler çok yönlü sonuçlar
ortaya çkarmaktadr.
Ulașm araçlarnn hz, niteliği, ulașm olanaklar ve araç türü, adada
kendiliğinden “yavaș bir mekansal ritm” yaratmștr. Adann dș dünyayla olan
ulașmnn hzlandrlmas ve ulașmn olanaklarnn arttrlmasnn, anakaradan
farkl olarak zaman ve mekan ritmi yașayan adann daha yoğun kullanmna
yol açabileceği; bunun da yaplașmay ve yașam kalitesini olumsuz yönde
etkileyebileceği öngörülebilir. Bu nedenle adalarn baskn bir karakteri olan
“sakin/yavaș mekan” olma özelliğinin korunmas için, acil durumlar ve adada
ikamet edenlerin kentle ulașm ritmi ile turistik amaçlarla adaya gelenlerin
ulașm ritmi ayrștrlarak bu karakterin bozulmasnn önüne geçilebilir.
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Adadaki faytonlarn ana durağ olan Arabaclar Meydan, iskeleye yaknlğ ile
doğru bir yer seçimi olmasna rağmen, yarattğ kirlilik ve yaya ulașmn
kesintiye uğratmas nedeniyle yanlș bir servis mekan seçimi olarak
değerlendirilebilir. Diğer rekreasyonel ișlevlerle olan yakn bağ ve sahip olduğu
güçlü kapallk etkisi ile bu mekan kültürel ve rekreasyonel etkinliklerin yer
aldğ bir kamusal alan olarak planlanabilir. Faytonlarn adann yerleșim
yerlerinden uzakta toplanmalar ve iskele çevresini bir geçiș güzergah haline
getirmesi Arabaclar Meydan’nn bașka amaçlarla kullanmna zemin
olușturabilir. Böylesi bir düzenleme yaya akș, ișlevsel ve mekansal süreklilik
açsndan kesintiye uğrayan alan daha sağlkl hale getirerek bu alann
yerleșimle bütünleșmesini sağlayabilir. Bu düzenlemeye ek olarak, fizibilite
çalșmas yapldktan sonra, iskele ve çevresindeki, yönetim birimleri ile yeme–
içme ve alșveriș olanaklarnn yoğunlaștğ yaklașk 10-15 dakikalk yürüme
mesafesinin, bu meydan da içine alarak tamamen yayalaștrlmasyla
bütünleșik bir ky hatt yaratlabilir.
Ahr yaplar sade ve ișlevsel yaplardr. Fakat ada gibi doğal ve kültürel
değerleri korunarak geliștirilmesi gereken bir yerde ahr yaplarnn bile belirli
hassasiyetler tașmas, yerin kimliği ile bir bağ kurmas gerekmektedir. Bu
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ÖZET
Yeni bir mekânsal ölçek olarak planlama literatürüne giren kentsel bölgeler,
genellikle ekonomik faaliyetlere bağl olarak yașanan nüfus artș sonucu kentsel
alanlarn mekânsal olarak hzla yaylmas ve büyümesi ile gelișen yerleșim
alanlarn nitelendiren bir kavram olarak karșmza çkmaktadr. İdari snrlarn
ötesinde kent merkezlerinin ve buna bağl kentsel saçaklanma alanlarnn bütünü
olarak nitelendirilmeye çalșlan kentsel bölgelerin yaps çağn koșullarna göre
değișmekte, planlama ve idari açdan giderek daha karmașk bir yapya
dönüșmektedir. Kentsel bölgelerdeki bu devingen yap ve giderek artan
sürdürülebilirlik kayglar, bu alanlara yönelik planlama ve yönetim yapsn etkin
klacak yenilikçi yaklașmlarn geliștirilmesini zorunlu klmaktadr. Bu çalșmada
kr-kent yaplar ve kentsel bölge kavramlarnn gelișen içeriği üzerinde
durulmakta, bu bağlamda İstanbul kentsel bölgesinin sürdürülebilir gelișmesine
yönelik planlanma ve yönetim koșullar irdelenmekte, önerilerde bulunulmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kentsel bölgeler, kr-kent etkileșimi,
planlama ve yönetim.

SUMMARY
Urban regions are getting into the planning literature as a new spatial scale.
Urban regions are defined the expansion areas which developed by the increase
of population as a result of economic activities. The structure of urban regions is
characterized as the city centers and urban fringes attached to them. The
structure of urban regions is changing due to the current conditions. This
changing process creates more complicated issues in planning and
administration context. The dynamic structure of the urban regions and the
concerns about the sustainability make it necessary to enhance the innovative
approaches that will make planning and administration of urban regions active.
Mainly, in this paper, the developing content of the structure of rural-urban and
urban regions are mentioned. In this context, planning and administration
conditions aiming the sustainable development of Istanbul urban region are
examined, recommendations are developed.
Key words: Sustainability, urban regions, rural-urban interaction, planning and
administration.

1. Dünyada Değișen- Dönüșen Kr ve Kent İlișkisi
Türk Dil Kurumu’nun tanmna göre kent; nüfusunun çoğunun ticaret, sanayi,
hizmet veya yönetimle ilgili ișlerle uğrașan, genellikle tarmsal etkinliklerin
olmadğ yerleșim alanlar olarak tanmlanmaktadr. Kr; șehir ve kasabalarn
dșnda kalan çoğu boș ve geniș yer olarak, krsal alan; üretim etkinlikleri tarma
dayal olan, hayvanclk yaplan, krsal nüfusun yașadğ ve çalștğ alan olarak
tanmlanmaktadr [1]. Krsal alan kavram aslnda tanmlayc somut nesnel öğeleri
bulunan bir mekândr.
1.
Krsal alanda yașam ortam ve ekonomik aktiviteler, önemli ölçüde
doğal üretim kaynaklarnn kullanm ve değerlendirilmesine bağldr.
2. Ekonomik-toplumsal-kültürel gelișim süreci, göreli olarak yavaș
ișlemektedir.
3. Teknolojik gelișmenin yașama ve üretime yansma orannn, göreli
olarak gecikmeli olduğu bir alandr
4. Gelenek ve törelerin, yașam biçimini ve kurallarn etkileme gücünün,
yüksek olduğu alandr.
5. Yașam biçimi ve tüketim kalb, görece gelenekseldir.
6. İnsan ilișkilerinde yüz yüzelik yaygndr [2].
En geniș anlamyla krsal alanlar, krsal ișlevlerin mutlak ya da çoğunlukla
egemen olmasyla karakterize olurlar. Bu ișlevler kendilerini arazi kullanșnda,
krsal nüfusun meslek yapsnda, oturma-çalșma yeri bağlantsnda, alann
karakterinde ve üretici ve hizmet kurumlarnn çekim alanlarnda göstermektedir
[3].
Çeșitli disiplinler kentsel ve krsal yerleșmeler için farkl tanmlamalar yapmakla
birlikte kent; tarmsal ve tarm dș üretimin denetlendiği, dağtmn koordine
edildiği, ekonomisi bunu destekleyecek biçimde tarm dș üretime dayanmș,
teknolojik gelișmelerin getirdiği ihtisaslașma, teșkilatlanma ve iș bölümünün en
yüksek dereceye ulaștğ, büyüklüğüne ve yoğunluğuna erișmiș, karmașk ve
dinamik bir mekanizmann devaml ișlediği bir insan yerleșmesidir [4]. Kentleșme

olgusu, bir toplumun ekonomik ve toplumsal yapsndaki değișmelerden doğar.
Bu nedenle kentleșmeyi tanmlarken, nüfus hareketini yaratan ekonomik ve
toplumsal değișmelere de yer vermek gerekir. Kentleșmenin ekonomik,
toplumsal ve siyasal boyutlarn hesaba katan, geniș anlamda bir tanm belki
șudur; sanayileșmeye ve ekonomik gelișmeye koșut olarak kent saysnn
artmas ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapsnda
artan oranda örgütleșme, ișbölümü ve uzmanlașma yaratan, insan davranș ve
ilișkilerinde kentlere özgü değișikliklere yol açan bir nüfus birikimi süreci.
Kentleșmenin önemli boyutlarndan biri olan siyasal davranș değișikliklerini de,
bu tanmn, kentlere özgü davranș değișiklikleri içinde bulmak olanağ vardr [5].
Kentleșme hareketlerinin özellikle yakn krsal alan üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadr.
Kentlerde artan nüfusun doğurduğu kentsel arazi istemi, krsal alanlarn
yerleșmeye açlmasyla karșlanmaya çalșlmaktadr. Kentsel büyümede çözüm
olarak bu yolun benimsenmesi krsal alanlarn yutularak kr-kent dengesinin
bozulmasna neden olmaktadr [6]. Özellikle büyük kentsel yerleșmelerin hemen
kenarnda, köy yerleșmelerinde olduğu gibi, konut ve tarmsal alanlarnn kesin
bir biçimde ayrlmș olmadğn görmekteyiz. Artk kentsel faaliyetlerin de tarm,
hayvanclk ve orman alanlarnn yaknnda, içinde ya da ayr olarak yer aldğ
kent kenar olușmuștur. Kent kenar olarak nitelendirilen bu alanlarda, sosyokültürel, ekonomik, idari ve fiziksel yaplarda bir dönüșüm yașanmaktadr. Bu
dönüșüm özellikle metropoliten kent kenarlarnda çok yönlü, hzl ve belirgin bir
biçimde ortaya çkmaktadr. Alansal olarak genișleyen kent, krsal alanla
bütünleșmiș bir sistem olarak düșünülebilir. Bu bağlamda kente yakn olan
alanlar, yerleșmenin bütünleșmiș olmuș bir parças olarak görülebilir. Kent
kenarlarndaki bu alanlarn sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve doğal çevre gibi
farkl boyutlar tüm sistemi temsil etmektedir. Gelecek nesillerin yașam
kalitesinin belirlenmesinde, yukarda bahse konu olan bu boyutlarn toplum
tarafndan hangi öncelikle alglandğ önemlidir [7]. Günümüzde kr ve kent için
tek bir tarif ve snrlama üzerinde uzlașmaya varmak giderek zorlașmaktadr.

2. Kentsel Bölge Kavramnn Gelișen Anlam
Kentsel bölge; Alman planlama literatüründe genel olarak kentsel yğlma
alanlar, kent merkezlerinin ve buna bağl kentsel saçaklanma alanlarnn bütünü
olarak nitelendirilmektedir. Alman planlama literatüründeki " yğlma alanlar ";
İngiltere’de " conurbation " ve Amerika Birleșik Devletleri’nde " metropolitan
regions " olarak kullanlmaktadr. Kentsel bölge olarak nitelendirilen alanlar ise
Anglosakson alannda " urban region " kavramna karșlk gelmektedir [8]. Kentsel
bölgenin metropoliten merkeze göre snrlar, ulașm ve iletișim araçlarnn hz ve
etkinliğinin artmas ve giderek daha çok faaliyetin metropoliten merkezden
uzaklașmasyla genișlemektedir. Çoğu kamu ulașm hatlarndan uzakta yer seçen
ișyerlerinde çalșanlar için ișe gidiș geliș yolculuklarn özel araçlarla yapmak tek
seçenek haline gelmektedir. Kentsel bölgelerde kr-kent ayrmnn kalktğ,
kentsel bölgenin tümüyle kentleșme sürecine girdiği için yoğun kent merkezi,
düșük yoğunluklu banliyöler ve kent çevresinde sanayilerden olușan kent yaps
da artk devrini tamamlamș olmaktadr. Banliyöler kentleșen kentsel bölge
içinde az yoğun yerleșme niteliklerini korumakta, ancak kentlerin uç alanlar
olarak tanmlanamamaktadr [9]. Daha önceleri kentin ne demek olduğu ve nasl
gözükebileceği zihinde canlandrlabilinirdi. Ancak bu durum geçerliliğini yitirerek,
hzl nüfus artșna paralel kentlerin yaps çözülmeye devam ederek değișmiș ve
bugün kentsel bölge kavram gelișmiștir. Kentsel bölge genișleyen kent ile krsal
alann birbirine entegre olmas sonucu olușan bir sistem olarak düșünülebilinir.
Kentsel bölge fenomeni birçok sorular karmașk yapsyla açkta brakmaktadr.
Çünkü artk kentsel bölgelerde iç ksm=merkez ve dș ksm=peripheri olarak
snrlandrlamamaktadr. Yașanan teknolojik, politik gelișmeler ve beraberinde
küreselleșme kavram kent, kentsel bölge ve bölge kavramn günümüzde tekrar
tartșlr klmștr [10].
Küreselleșme, kentlerin bölgesi içinde yaylarak snrlarnn kalkmas sürecini
pekiștirmektedir. Diğer bir deyișle, kentlerin snrlarnn kalkmas ölçek ve
kapsamlarnn genișleyerek küresel nitelik kazanmalar anlamna gelmektedir.
Böylece bir taraftan kentsel gelișme mekânsal olarak kentsel bölgeye yaylarak
sürerken, diğer taraftan kentler ișlevsel olarak küresel üretim, ticaret ve finans
faaliyetlerinin bir parças haline gelmiștir. Șüphesiz burada sözü edilen kent,
kentsel bölge içine dağlmș faaliyetlerin bütünüdür [9]. Küreselleșme çağnn
yașandğ günümüzde kentsel bölgeler daha bașka bir șk altnda
değerlendirilmektedir. Ekonomik gelișmelerin " yenilik (innovation) merkezi ve
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motoru " olarak ulusal pozisyonunu ve Avrupa ve uluslar aras yarșmada

belirleyici olarak kuvvetlendirmesi gereken yerleșmeler olarak ortaya
çkmaktadrlar [11]. Ekonomik faaliyetlerin ağrlkl olarak ön plana çktğ kentsel
bölgeler, ulus ötesi küreselleșme sürecine öncelikle eklemlenmekte olan
alanlardr.

Alman planlama literatürüne Thomas Sieverts’in katmș olduğu " Arakent
(Zwischenstadt) " kavram; ilk bakșta dağlarak yaylmș, düzenlenmemiș bir
yapda, tek tek geometrik tasarlanmș biçimde adalar, orta noktas olmayan, ama
bunun yannda az ya da çok kuvvetli kendine has fonksiyonel alanlar, ağlar ve
düğüm noktalar șeklinde çok farkl kentsel alanlardr. Thomas Sieverts ortaya
çkan, bir strüktürü olmayan " Arakent " yapsn ve gündelik yașama ait
elemanlarn bir veri olarak dikkate almaya değer bulmaktadr [10]. 1990l yllara
gelindiğinde kentsel bölgelerde yerleșme yapsnda bir krlma noktas ile
Sieverts’in ortaya koyduğu " Arakent " olgusu yașanmștr. Yerleșme yapsnda
ve mekânda gözle görülemeyecek farkl değerler ortaya çkmș, yerel snrlarn
ötesinde kr ile kent arasnda yüzen ikili bir yapnn olușmasna neden olmuștur.
Böylelikle kentsel bölge gerçeğinin göz ard edilemeyeceği ve planlama
perspektifinde ele alnmas ve nitelendirilmesi gerekliliği ortaya çkmștr.
Bugünkü yerleșimlerin gelișmelerinin durumu ve özellikle kentleșmenin adil
olabilmesi için klasik kentsel bölge tanmnda; 40 yl içerisinde değișen ve gelișen
teknoloji, iletișim ve ekonomi koșullar göz önünde bulundurularak, bu klasik
tanmn geliștirilmesi gerekmektedir [11]. Bu bağlamda kent merkezi, uydu kent
ilișkisi ve kent çeperi kavramlarn içeren kentsel bölge tarifi yetersiz kalmakta,
kentsel bölgelerin gelișen yaps sonucu bu alanlarda kr ve kent ayrm da
kalkmaktadr.
Giderek yaylarak genișleyen kentsel mekânlar, sürekli artan nüfus artș ve
ulașm olanaklar beraberinde doğal kaynaklarn tüketimini getirmektedir. Bu
mekânlar birbirinden ayr olan kentler arasnda esasen tesadüfen olușan kullanm
strüktürü șeklinde olușarak doldurulmuștur. Bu durum yeni bir șekilde " çok
merkezli kentsel bölgeler " in olușmasn sağlamștr. Bu yerleșim parçalarndan
olușan bir mozaik, bir parça Avrupa’nn kent çekirdeklerinin resmini andran ve
krsal parçalayan ve parçacl sistemlerle farkl merkezler ve fonksiyonlar
șeklindedir [12]. Yğlma/yoğunlașma mekânlarnn fonksiyonlarna ve mekânsal
yapsna göre gelișimi incelendiğinde așağdaki özelliklerden bahsedilmektedir.
1.
Fonksiyonlarna göre;

Endüstri yğlma/yoğunlașma alanlar,

Ağrlkl olarak ana kent fonksiyonlaryla tanmlanmș yğlma
/yoğunlașma alanlar,

Ticaret ve ulașm ağrlkl fonksiyonlaryla tanmlanmș yğlma
/yoğunlașma alanlar.
2. Mekânsal yapya göre;

Tek merkezli yğlma/yoğunlașma alanlar (kentsel bölge-metropolis).
Örn: Paris, Münih.

Çok merkezli yğlma/yoğunlașma alanlar (kentsel bölgelerin
toplanmas, Magalopolis). Örn. Ruhr havzas (Duisburg-DortmundBochum-Essen).
Bu bağlamda tek merkezli yğlma alanlar endüstrileșmeden önce, çok merkezli
yğlma alanlar endüstrileșmeyle birlikte ortaya çkmștr denilebilir [8].
Dolaysyla büyük kentlerin idari snrlarnn ötesine tașan bir șekilde
genișleyerek, zamanla komșu kentlerin birleșmesi (konürbasyon) sonucu olușan
bu yeni yapya ilișkin, özel planlama ve yönetim yaklașmlarnn geliștirilmesi
ihtiyac doğmaktadr.
Gündeme giren " mega kent bölgeleri " kavram ile kentsel bölgelerin
tanmlanmas giderek karmașk hale gelmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nde
Interreg III B araștrma projesi-POLYNET (Sustainable Management of European
Polycentric Mega-City Regions) en güncel ve son yaklașmyla büyük ölçekli çok
merkezli yeni mega kent bölgeleri kavramn araștrmaktadr. Bu yeni mega kent
bölgeleri kavram, büyük ölçekli doğay ve yeni kentsel fenomenin çok merkezli
yapsnn gelișimini yanstmaktadr. Mega kent bölgelerinin alglanmasna yönelik
karmașk yaps, gözle görünmeyen özellikleri ve karakteristikleri:

Yeni mekânsal ölçek,

Esnek, sürekli değișen snrlar,

Bileșiği meydana getiren elemanlarn görünmezliği,

Perspektiflerin kaymas, yer değiștirmesi,

Eș zamanl zt dinamiklerin bir arada bulunmas,

Fonksiyonel, morfolojik ve yönetimsel biçimlerin uygunluğunun eksik
olmas,

Süreksizlik ve çeșitliliktir [13].
2015 ylnda 600 milyondan fazla insann 5 milyon nüfusun üzerindeki kentlerde
yașayacağ beklenmektedir. Bu "mega kentler"in büyümesinin sonu ise tahmin
edilememektedir, zira bu kentlerin içinde bulunduğu ülkelerde kentleșme
derecesi göreceli olarak düșük seviyededir. Birçok mega kent, kent
yönetimlerinin bu süreci hesaplamasna ve yönetmesine imkân kalmadan
patlama șeklinde büyümektedir, 1970 ve 2000 yllar arasnda gelișmekte olan
ülkelerde mega kentler tahmin edilemeyecek bir șekilde yüksek nüfus artș
göstermișlerdir. Bu bağlamda Bangladeș’in bașkenti Dhaka bu süre içerisinde
yedi kat artarak 10.2 milyon nüfusa ulașmștr. Benzer bir büyüme says Yeni

Delhi (Hindistan), Jakarta (Endonezya), Karachi (Pakistan), İstanbul (Türkiye) ve
Sao Paulo (Brezilya) da kendini göstermektedir. Bu kentler kentleșme hznn
düșük olduğu ülkelerde 10 milyon kiși snrn așan ve hala yüksek potansiyeli
olan yerleșmelerdir [14]. Dünyann pek çok mega kenti bölgesel boyutlara
ulașmștr. Bu kontrolsüz mekânsal yaylma, çevrenin bozulmas yannda pek çok
kentte kesin bir șekilde artan ulașm, iletișim ve altyap maliyetlerine yol
açmaktadr. Kontrolsüz gelișmeden dolay konut, su, kanalizasyon ve kamu
hizmetleri așr pahal hale gelmektedir. Öte yandan, hzl demografik ve
ekonomik büyüme tarafndan yaratlan bask, kentlerin etkin yönetim politikalar
ile yeterli altyap ve hizmet verme yeteneklerini tehdit etmektedir. Bunun
yannda, kentler genellikle en verimli tarm topraklar üzerine kurulmuș olup,
büyümeyle birlikte bu topraklarn gereksiz kaybna neden olunmaktadr. Gelișmiș
ülke kentlerinde ise, yüksek düzeydeki evsizlik, ișsizlik, suç ve șiddet ile kalifiye
olmayan ya da ișsiz olan nüfusun köhneyen kent merkezlerinde yoğunlașmas
temel problemleri olușturmaktadr [15]. Günümüzde içeriği ve yaps değișerek
karmașk yapya dönüșen kentsel bölgeler, bașta krsal alanlarn içerdiği doğalkültürel değerlerin kentleșme basksyla tehlike altna girdiği, hava, su, toprak,
gürültü vb. çevre kirliliği sorunlarnn arttğ, göç olgusuyla beraber sosyo-kültürel
ve ekonomik alanlarda ișsizlik, suç, toplumsal ayrșma vb. sorunlarn yoğun
yașandğ, dolaysyla sürdürülebilirlik eșiklerinin son derece șiddetli olarak tehdit
edildiği sorun alanlardr.

3. Kentsel Bölgelerde Planlama-Yönetim Arayșlar
Dünya üzerinde bașta küreselleșme, teknoloji ve iletișim alanndaki gelișmeler ve
buna bağl olarak üretim-tüketim yaplarndaki değișmelere bağl olarak yașam
koșullar, yerleșme yaplar ve kentsel sistemler hzla değișmekte ve
dönüșmektedir. Bu süreci özellikle büyük ve metropoliten kentsel bölgeler daha
çarpc bir biçimde yașamakta, bu alanlarda hzl kentsel gelișme dinamikleri
karșsnda sürdürülebilirlik kayglar artmaktadr. Gelișmiș ve gelișmekte olan
ülkelerde kentsel bölgelerin mekânsal yaylma sürecinde yeni alt bölgeler
olușmakta, genellikle tek merkezlilikten, çok merkezli yapya geçmektedir. Bu
durumda yakn krsal alanlarn barndrdğ doğal kaynaklar yerleșmeye
açlmaktadr. Kentsel sistemlerin yapsnn değișmesiyle beraber kr ve kent aras
yeni bir yerleșme dokusu ortaya çkmaktadr. Bu dokuda ortaya çkan ikili yap
ekolojik, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yaplarda yeni sorun alanlar
olușturmaktadr. Kentsel dinamiklerin devingen yapsyla eklenen yeni sorun
alanlar, mekânsal planlamann daha da karmașk sorunlara çözüm üretebilmesini
gerektirmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir gelișmeye yönelik yenilikçi
planlama ve yönetim yaklașmlarn geliștirilmesini zorunlu klmaktadr.
Kent-bölge kavram küreselleșmeyi bir sosyo-mekânsal bir süreç haline getirerek,
mekânn ihmal edilmișliğini ortadan kaldran bir çözüm getirmektedir. Ama bu
çözümde, mekânsal örgütlenmenin biçimleniși konusunda, büyük bir kendi haline
brakma söz konusudur. Bir kent-bölgenin dünya ekonomisine eklemlenerek
sürekli olarak yarșabilirliğini yeniden üretebilmesi için gerekli admlarn atlmas
ve yenilikçiliğin uygulamaya konulmas bașka bir deyișle söz konusu yerelliğin
pro-aktif bir kapasiteye kavușmas kritik bir öneme sahiptir. Yerel yönetimlerin
bu ișlevi yüklenmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çkmaktadr. Ama bu ișlevin artk
hiyerarșik bir sistemin merkezi noktasn olușturan bir yönetim tarafndan
gerçekleștirilmesi olanakszdr. Bu ișlev çok saydaki aktörün karșlkl
etkileșimiyle gerçekleșecektir. Yerel yönetimden " kent-bölgesi yönetișimi " ne
geçilmektedir. Kent bölgelerine ilișkin gelișme dinamikleri ve gelișmeyi
yönlendirme mekanizmalarnn yeni biçimler kazanmas ve artk bir yönetimden
çok yönetișimden söz edilmesiyle beraberinde planlama yaklașmlarnn da nitelik
değiștirmesini gerektiriyor. Böyle bir planlamada " stratejik plan " anlayș önem
kazanmaktadr. Bu plan hem gelișmeyi, hem de frsatlarn değerlendirilmesine ve
yeniliklerin uygulanmasna olanak veren esneklik sağlamaktadr. Bu planlamann
frsatçlklarn meșrulaștrlmasnn arac haline gelmemesi için yașam kalitesi
ölçütleriyle tamamlanmas gerekmektedir. Müzakere süreçleri böylece hem
stratejik plan, hem de yașam kalitesi ölçütleriyle snrlandrlmș bulunmaktadr
[16] Kentlerin dinamik yaps karșsnda klasik planlama yaklașmnn cevap
vermede yetersiz kalmas ve sürdürülebilirlik bağlamnda çözüm arayșlar
sürecinde stratejik mekânsal planlama yaklașm gündeme gelmiștir. Kentsel
dinamiklerin hzl ve devingen yaps karșsnda, mekânsal planlamann çözüm
üretebilme ve geleceğe ilișkin kararlar alabilmesi için daha esnek bir yapya
gereksinim olmuștur. Zira gerçek çevreye ilișkin bir karar, model ve buna bağl
konsept hazrlanrken, gerçek çevre bu srada genellikle değișmektedir. Klasik
planlama hazrlama sürecinde bazen plann hazrlandğ ilk anda dahi plan
güncelliğini yitirebilmekte, yeni bir plana ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu bağlamda
esnek ve gelișen yașam koșullarna uyarlanabilen bir süreç planlamasna ihtiyaç
duyulmuștur. Bu yaklașmlarn bütünlüğünü sağlamak ve kentsel bölge ölçeğinde
geliștirilmesi gerekmektedir.

337

Çizelge 1:Stratejik Mekânsal Planlamaya İlișkin Anahtar Kavramlar
Aktif sosyal bir süreç
Yerel kurumsal kapasite artrm
Süreç
Koalisyon
Paydașlarn geniș katlm
Etkileșim
Gerçekçi bir analiz
Vizyon kurgulama
Plan
Genel gelișim çerçevesi
Snrl sayda strateji alan
Eyleme yönelik olma
İzleme-değerlendirme
Kaynak: [17]
Bu planlama yaklașmnn elbette belirli yöntem ve teknikleri vardr; ancak
ülkelerin planlama gelenekleri ve yasal düzenlemeleri, stratejik planlamann
değișik șekillerde alglanmasna ve uyarlanmasna neden olabilmektedir. Stratejik
mekânsal planlama üzerine yaplan tüm tanmlamalarn içerdiği anahtar
kavramlar çizelge 1’de özetlenmiștir [17]. Yönetsel kararlarn stratejik planlara
bağl olarak verilmesi, bu planlarn katlmc bir anlayșla gerçekleștirilmesi ve
kararlardan etkilenen vatandașlar tarafndan gelișmelerin izlenebilmesi, kamu
yöneticilerinin karar kalitesini artrr [18]. Mekann özelliklerini, güçlü ve zayf
yönlerini analiz ederek, frsatlar ve tehditler bağlamnda ele alan stratejik
planlama ileriye yönelik katlmc süreçlerde, üzerinde uzlașlmș vizyon, hedef,
eylemler ve buna yönelik araçlar üreten ve izleme-değerlendirme yöntemiyle
geri beslenen ve gelișen koșullara göre güncellenen bir süreç tasarmdr. Bu
sürece eșlik eden yönetișim yapsnn varlğ bașarya ulașmada ve uygulamada
son derece önemlidir. Bu süreç vatandașlar, yerel yönetimler, sivil toplum
kurulușlar ve diğer yerel ortaklar arasnda yatay ve demokratik bir biçimde
örgütlenmiș, yeni ilișkiler sistemi kurulmasn zorunlu klmaktadr. Dünyada
olduğu gibi Türkiye gündemine yeni girmeye bașlayan " yönetișim " yaklașm,
yerel düzeydeki ilișkilerin niteliğini değiștirmekte ve yönetim anlayșnn
değișmesini gerektirmektedir.
Ekonomi ve politika bilimlerinde ortaya çkan yönetișim kavram zamanla
mekânsal planlamaya da aktarlarak yerini almș ve bu bilimlerden kazanmlar
olmuștur. Yönetișim kavram hangi mekânsal sistemi kapsyorsa o anlamda
nitelenmektedir. Örneğin mekânsal (territorial), bölgesel (regional), metropoliten
(metropolitan) ve kentsel (urban governance) gibi. Mekânsal yönetișim
(terrritorial governance) yönlendirme; kurumlar ve mekân arasnda gerçekleșen
değișim etkilerini tanmlamaktadr. Bölgesel, metropoliten ya da kentsel
yönetișim kendi snrlar içerisinden yönetișim-yaplarn ve aktivitelerini
mekânsal parçacl sistem bakș açsyla inceler ve ele alr. Çok düzlemli
yönetișim (multilevel-governance) kavramndan anlașlmas gereken; politik
yönlendirme çerçevesinde arzu edilen mekânsal görevlerin yatayda ve düșeyde
birbirleriyle tutarl hale gelmesidir [12]. Bölgesel ve kentsel yönetișim çok sayda
ve farkl kurumlarn ilișkisini gerektirdiğinden çok düzlemli yönetișim yaklașm
ile içe içe olmaktadr.
Kentsel bölgelerde iki ana farkl yaklașm bulunmaktadr. Tek merkezli kentsel
bölge, yerel boyuta daha büyük vurgu etkisi yapmaktadr. Çok merkezli kentsel
bölgelerde ise, bölge içindeki küçük kentler arasndaki rekabet nedeniyle daha
çok bölgesel önem vurgusu istenendir. Kentlerin farkl tipleri, kendi bölgelerinin
önemi ve birbirlerine karș tutumlarnn tümü karmașklașmakta ve bölgelerin
yönetiminde farkl olaslklar ortaya çkmaktadr. Bunlar arasnda alansal ilkeler
yannda, kimlik ve bölgesel bilinç kavramlar ortaya çkmaktadr. Politika
üretmenin gerçekleșmesi ulusal yasal çerçeveye ve bölgelerin devlet
hiyerarșisindeki desteğine bağldr [19]. " Kentsel ve bölgesel yönetișim ";
sürdürülebilir gelișmenin mümkün olabilmesi için yerleșmelerde birden çok
sayda birim tarafndan alnan farkl kararlarn birbirleriyle uzlașarak, karar
birliğine varmalar durumudur. Amaçlar; bölgelerin, aglomerasyonlarn ve
metropoliten bölgelerin ekonomik (rekabetçilik), toplumsal (yașam kalitesi, uyum)
ve ekolojik (çevre ve kaynaklarn korunmas) anlamda dengeli gelișimini
sağlamaktr. Böyle bir yönetișim anlayșnda devlete yüklenen rol, kural koyucu
ve ayn zamanda bunu kontrol edendir. Bölgenin kendi kendini yönlendirmesi
konusu ve bu bağlamda gelișen " bölgesel yönetișim " konusu henüz üzerinde
çok az çalșlmș bir araștrma alandr. Bölgesel yönetișim giderek artan bir
anlam kazanmaktadr. Ekonomi giderek bölgesel ilișkiyi kuvvetli bir șekilde
aramaktadr ve yarșmac ortamda yașam kalitesi bunu talep etmektedir. Burada
öne çkan kavramlar; kurumlașma, organizasyon çekirdeği ve sürdürülebilirlik
bağlamnda aktörler ağdr. Bölgesel Yönetișim sürdürülebilir bir gelișmeye
yöneliktir. Buradan anlașlan ekonomi, toplum ve doğal çevrenin uzun süreli
olarak bir denge durumunda devamllğn sağlamasdr. Ekonomik sürdürülebilirlik
rekabet edebilirlik, ekolojik sürdürülebilirlik çevre, peyzaj ve doğal kaynaklarn
korunmas, sosyal sürdürülebilirlik ise kișisel, bölgesel ve sektörel anlamda
eșitsizliklerin azaltlmas anlamndadr [20].
Günümüzde yönetișim kavram çeșitli ölçekte ve birçok disiplin içerisinde yerini
almakla beraber, hepsinde temel düșünce ortaktr. Tüm aktörlerin demokratik ve
daha esnek bir yapda, hukuka bağl, tutarl, yatay koordinasyonun sağlandğ,
yerindenliğe ve geniș katlma dayal, șeffaf karar verme süreçlerini içeren
ișbirliğinin sağlanmasdr. Gelișen ve değișen kentsel sistemlerin yaps
yönetișimin sağlanmas koșullarn giderek zorlaștrmaktadr. Yönetim
kavramndan, yönetișim kavramna geçiș politika üretme anlamnda bir
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patlamaya sebep olmuștur. Yeni ve daha geniș katlmla yeni frsatlarn
olușturulmasnda karar alma süreçlerinde ve güç mevkiinde yaylma
yașanmasna sebep olmaktadr. Bu bağlamda; ilișkilerin karmașk yapsna,
kurumsal parçalanmalara, gücün ve sorumluluklarn çeșitliliğine ve ekonomik
aktivitelerin mekânsal dağtmdaki pazar gücünün rolünün artmasna sebep
olmaktadr. Yönetișimin kapasitesi ise, birbirinden bağmsz güçlerin devlet
yoluyla ve yannda etkin koordinasyonunun sağlanmas ve ișbirlikçi eyleme
yönelik yeni koșullar yaratmasna bağldr [21]. Bu bağlamda iyi yönetișim
yapsna kavușma anlamnda devletin ve paydașlarn kendi yaplar, rolleri ve
birbirleriyle olan ilișkilerinin yeniden gözden geçirilmesini gerekli klmștr.
Kentsel bölge kavramnn tanmlanmas; bir yandan mekânsal değerlendirmeler
bakmndan betimsel tanmlama bakș açsyla bir araç, bir yandan da " mekânsal
gelișme politikalar " açsndan Avrupa mekânsal gelișme bağlamnda bugün
önemli bir mekânsal kategori olușturmaktadr [22]. Yerel yönetimler klasik
anlamda kent ve kasabalardadr, ancak kentleșmiș mekânlarda fonksiyonel
ilișkiler uzun süredir bölgeseldir ve neredeyse hiçbir șekilde idari snrlara bağml
kalmamaktadr. Bu nedenle uzun süredir kentsel bölgeler kent araștrmalar ve
kentsel politikalarn üzerinde durduğu bir konudur [23]. Kentsel bölgelerin nadir
olarak bir tek yönetim altnda toplandğ görülmektedir. Bu bağlamda kentsel
bölgelerde farkl aktörleri bir araya getirmek ve dengeyi sağlamak güçlü bir
ișbirlikçi çalșmay gerektirir. Günümüzde söylenebilir ki, kentsel bölgelerde yerel
egoizmler, halkta aglomerasyon politikasnn yetersiz onay, bölgesel görevlere
ve problemlerin çözümü konusuna karș güvensizlikler ve ilgisizlikler ortaya
çkmaktadr. Aglomerasyonlarn metropoliten ve yerel düzlemde olmayan sosyoekonomik altyap ve mekânsal- ișbirlikçi problemlerin çözümündeki tüm planlama
ve politik yetkilerde, bölgesel kimlik ve bölgesel demokrasi bağlamnda katlm
anlayș unutulmamaldr [10]. Tüm ülkelerde kentsel bölge ölçeğinin mevcut
planlama sistemiyle ilișkilendirilmesi ve yeni yasal ve yönetsel çerçevenin de
geliștirilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kentsel bölgelerin
sürdürülebilir gelișmesine, küresel sistemde yer alabilmesine ve ayn zamanda
kendi yerel koșullarna uyumlu gelișmesine imkân klabilen, üst ölçek ülke ve
bölge planlamasndan yerel düzleme inen, krsal ve kentsel alanlar bir bütün
olarak gören, etkileșimini ve sürekliliğini göz önünde bulunduran, bütünleșik
mekânsal gelișme politikalarnn geliștirilmesi gerekmektedir. Bu politikalarn
bașta çevre politikalar olmak üzere diğer tüm sektörel politikalarla tutarl olmas
son derece önemlidir.

4. İstanbul Kentsel Bölgesinde Sürdürülebilirlik Sorunsal
4.1. İstanbul Kentsel Bölgesinin Ülke İçerisindeki Genel Konumu
İstanbul " Metropoliten Alan " snrlar, batda Silivri’den doğuda Gebze’ye, İstanbul
" Metropoliten Bölge " snr ise batda Çorlu’dan doğuda İzmit’e ve güneyde de
Yalova’ya kadar uzanmaktadr [24]. Günümüzde Türkiye ekonomisinin lokomotif
rolünü üstlenen İstanbul kentsel bölgesi, Marmara Bölgesi içinde komșu illerle
kaynașmș bir yapda mekânsal gelișmesini sürdürmekte ve etkileșim alann
arttrmaya devam etmektedir. Nüfus büyüklüğü açsndan Türkiye’nin en büyük
ili olma özelliğine sahip olan İstanbul’un nüfus artș hz hemen hemen her
dönemde Türkiye ve Marmara Bölgesi’nin nüfus artș hznn üzerinde
seyretmiștir. İstanbul’un Türkiye nüfusundan aldğ pay; 1950’lerde % 5.6 iken, bu
oran 1980’lerde %10.6’ya ve günümüzde ise % 18’lere dayanmaktadr. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun 2009 yl verilerine göre; Türkiye nüfusunun % 75,5’i il ve
ilçe merkezlerinde yașamaktadr. İl ve ilçe merkezlerinde yașayan nüfus orannn en
yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul’dur. Türkiye genelinde kilometrekareye düșen kiși
says 94 iken, İstanbul 2.486 kiși ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir.
İstanbul Valiliği’nin 2009 yl verilerine göre; Türkiye’deki ișgücü içinde İstanbul
ilinin pay % 16,7 dir. Türkiye’de istihdam edilen nüfusun içinde İstanbul’un pay %
17,1’dir. Türkiye’de ișsizlik oran 13,6 iken bu oran İstanbul’da 11,4’tür. Türkiye’deki
ișsizlik oran içinde İstanbul’un pay ise % 14’tür.
Çizelge 2: Türkiye ve İstanbul İli Karșlaștrmas
Göstergeler
Türkiye
769.604
Yüzölçümü (km2)
72.561.312
Nüfus (kiși)
Kent Nüfusu (kiși)
54.807.219
94
Yoğunluk (kiși/ha)
Kaynak: [25]den düzenlenmiștir.

İstanbul
5.400
12.915.158
12.782.960
2.486

2005 ylnda Türkiye ölçeğinde istihdamn sektörel dağlmnda tarm sektörünün
pay % 29,5; sanayi sektörünün % 19,4; inșaat sektörünün % 5,3 ve hizmetler
sektörünün ise % 45,8’dir. İstanbul’un üretim ve istihdam yaps ise baz farkllklar
göstermektedir. Tarmsal üretim ve istihdam Türkiye genelinde önemli bir yere
sahipken, İstanbul’da tarm kesimi yok denecek kadar azdr. 2005 ylnda
İstanbul’da istihdam edilenlerin % 0,7’isi tarm sektöründe, % 6’s inșaat
sektöründe, % 37’si sanayi sektöründe, % 56,4 gibi önemli bir bölümü ise
hizmetler sektöründedir. Aslnda bu, İstanbul’ un bir sanayi ve hizmetler sektörü
tabanl ekonomik yapsnn doğal bir sonucudur. İstanbul yalnzca nüfus açsndan
değil, ekonomik faaliyetler ve katma değer açsndan da Türkiye’nin en büyük
kentidir. 2001 yl verilerine göre İstanbul GSYİH’nn % 21,5’ini üretmiștir.
Türkiye’nin toplam ihracatnn yaklașk % 50’si, ithalatnn da yaklașk % 40’
İstanbul kaynakldr. 2006 vergi gelirlerinin % 42’si İstanbul’dan elde edilmiștir
[26]. Devlet Planlama Teșkilat 2008 yl Sosyo-Ekonomik Gelișmișlik Sralamas

verilerine göre İstanbul 1. sradaki yer alrken, Marmara Bölgesinde yer alan diğer
iller 81’e çkan il toplamnda ilk 24 il içinde yer alarak ülke ve bölge içindeki
önemini korumaktadr.

4.2. İstanbul Kentsel Bölgesinin Mekânsal Gelișme, Planlama ve
Yönetim Süreci
1950’lerde ülke bütününde yașanan sanayileșme ve tarmda makineleșme
çabalar sonucu, krdan kente göç olgusuyla beraber, ile yönelik nüfus hareketleri
1970’li yllarda ivme kazanarak günümüze değin devam etmektedir. Ayn
zamanda sosyo-ekonomik politikalara bağl olarak özel otomobil saysnn
artmas, otoyollarn ve köprülerin inșas, ulașm akslar üzerini tercih eden sanayi
yatrmlarnn varlğ, sanayi alanlarnn kent merkezinden desantralizasyonu,
2985 sayl Toplu Konut Kanunu ile ve ayn zamanda kent içi arsa fiyatlarnn
artmas sonucu arsa fiyatlarnn daha ucuz olduğu yakn krsal alanlara
yönelinmesiyle beraber kent lineer bir gelișme göstererek su havzalar ve orman
alanlarnn bulunduğu kuzeye doğru yaylmaya bașlamștr. Esasen İstanbul il
topraklarnn orman alanlar dahil % 91’e yakn, doğal yaps itibariyle tarma
elverișli olmakla beraber, bu topraklar tarihsel süreçte kentleșmenin basks
altnda kalarak, kimi yerlerde yok edilerek plan kararlar yada plan kararlarndan
bağmsz bir biçimde kentsel alana dahil edilmișlerdir. 1927 ylnda İstanbul ilinde
% 13 civarnda olan krsal nüfusun pay, 1950 ylnda % 14 iken, 1970 ylna
gelindiğinde % 27 ve 1980 ylnda ise % 38’ lik oranla il içerisinde en yüksek
değerine ulașmștr. Bu durum ile göçle gelen kimselerin öncelikle yakn krsal
alanlar tercih etmesinden kaynaklanmaktadr. Bu bağlamda ildeki krsal nüfusun
yașam biçimi, yerleșme ve sosyo-ekonomik yaps geleneksel köy yapsndan
farkllklar göstermektedir. Krsal alan nüfusu olarak tanmlanan halkn tarm tek
geçim yolu olmamakla beraber, bu alanlar bașta sanayi olmak üzere yüksek iș
gücünü barndrmaktadr. 1980li yllardan itibaren kentsel gelișmeler ve nüfus
artș kriterine bağl olarak alnan kararlarla idari bölünmeler yașanmș, yeni ilçeler
kurulmuș veyakn krsal alanlar kentsel snrlar içine dahil edilmișlerdir. Daha
sonraki yllardaki krsal nüfus oranlarnn düșük olmasnn bașlca nedenlerinden
biri budur.
Böyle bir gelișme sürecinde ilin ülke içinde konumundan ötürü, yasal dayanağn
anayasadan alan " 3030 sayl Büyükșehir Belediyelerinin Yönetimi Hakknda
Kanun " ile ilde 1985 ylnda Büyükșehir Belediye snr olușturulmuștur. İstanbul’a
yönelik 1970li yllarda hazrlanan ve 1980 ylnda onanan plannn çok çabuk bir
sürede yetersiz kaldğ nedeniyle 1995 ylnda İstanbul Metropoliten Alan Alt
Bölge Nazm İmar Plan hazrlanmștr. Ancak il bütününde hazrlanan bu plan
mahkeme karar ile sadece Büyükșehir Belediye ve mücavir alan snrlar
içerisinde geçerli klnmștr. Ülke genelinde olduğu üzere İstanbul’da da 1930lu
yllara dayanan 1580 sayl Belediye Kanunu uyarnca Büyükșehir Belediyesi
snrlar içerisinde veya dșnda 2000’in üzerinde nüfusu olan yerleșmelerde "
Belde Belediyeleri " kurulabilmekteydi. Kaymakamlğa ve merkezi yönetime bağl
bulunan
belde
belediyeleri
bağmsz
olarak
kendi
planlarn
hazrlayabilmekteydiler. Özellikle kent yakn çevresinde yer alan krsal nitelikli
alanlarndaki köy yerleșmeleri seçim zamanlarnda nüfuslarn arttrarak
beldeleșme yoluna gitmekteydiler. Bu durum İstanbul’un kent çeperlerinde yağ
lekesini andran yerleșme dokularnn olușmasna neden olmuștur. Asfalt yol, su
gibi hizmetlerin gitmiș olmas, teknik altyap yatrmlarnn yaplmș olmas kente
yakn olan bu yerleșmeleri kentsel gelișmeler açsndan çekici klmaktadr. Bu
durum ayrca zamanla bu alanlarda arsa spekülasyonlar ve rant olgularnn
artmasna sebebiyet vermiștir. 2003 ylnda 5019 sayl Büyükșehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakknda yaplan kanun değișikliği ile belde belediyeleri,
daha sonra ilk kademe belediyeleri olarak adlandrlmaktadr. 2008 ylna değin
İstanbul’da 41 adet ilk kademe belediyesi bulunmaktayd. Bu durum ilin
sürdürülebilir gelișmenin sağlanmasna yönelik tutarl ve bütüncül plan
kararlarnn üretilebilmesini engellemekte, kontrol ve denetimi zorlaștrmakta ve
idari açsndan sorun yaratmaktaydlar.
İlde yakn geçmișe dek bașta 1580, 3194 ve 3030 sayl farkl yasalar kapsamnda
Bayndrlk Bakanlğ, Valilik ve Büyükșehir Belediyesi, belde belediyeleri ve
merkezi hükümete bağl bakanlklar arasnda koordinasyon eksikliği ve yetki
karmașas içinde sağlkl bir örgütlenme yaps kurulamamștr. Kent dș alanlarn
kullanmna dayal kararlar gelen talepler doğrultusunda " mevzii planlar " ile
verilmekte, bununla birlikte kanunlarn kendilerine vermiș olduğu yetki çerçevesi
içerisinde çeșitli kurumlar bu alanlar üzerinde kendilerini yetkili görmektedirler.
Bu durum kurulușlar aras yetki karmașasna ve anlașmazlklara sebebiyet
vermektedir. Böyle bir siyasi boșluk ve belirsizlik ortamnda İstanbul kentsel
bölgesinin büyüme sürecinde gecekondulașma ve kaçak yaplașmann önüne de
geçilememiștir. Dönem dönem " imar aff " yasalarndan faydalanarak zamanla
yasal bir yapya kavușan bu alanlardaki sorunlar çözülememiștir.
Enformel biçimde olușan konut alanlar için bașta alglanan en büyük sorun, bu
alanlarn yasa dș niteliği idi. Ancak bu alanlar yasallașma süreci sonucunda daha
da niteliksiz hale gelmiș, yap yoğunluklar ve dolaysyla alanda yașayan nüfus
artmș, gerekli donat alanlar, altyap ve ulașm olanaklar yetersiz kalmștr.
Yasa dș alanlarn gelișimi, ardnda yatan sosyal ve ekonomik yeniden dağtm
süreçlerinin ișleyișindeki bozuk yap alglanmadan sonuca baklarak “ öteki ”, “
yağma sürec i”, “ talan ” ve buna benzer terimlerle; çözüm üretmek yerine,
sorunu katmerlendiren bir bakș açsndan değerlendirilmișlerdir. Bugün ise konu,
sosyal ve ekonomik yeniden dağtm süreçlerinin irdelenmesi ile çözüme yönelik
olarak değerlendirilebilmektedir. Sonuçta bugün içinde bulunduğumuz, sosyal,

ekonomik ve çevresel açdan sürdürülebilir ve yașanabilir olmayan kentler, yasal,
ekonomik ve siyasi süreçlerle biçimlenmiștir [27]. 22.5.1986 tarihinde 3290 sayl
kanunla uygulamalarn örnek teșkil etmesinin önü açlmștr. Bu kanunla " zorunlu

hallerde ve süratle gecekondulașma ve kaçak yaplașma istidad gösteren
alanlarda slah imar plan niteliğinde, o bölgedeki yaplașmann șekil ve șartlarn
gösteren planlara göre uygulama yaplabilir. Bu planlarda imar kanunun plan
yapma șart ve standartlar aranmaz. Ancak h:12.50 m.yi așamaz " hükmü

getirilmiștir. Böylece “ ruhsatsz yaplar ” hakkndaki 2981 sayl kanun, 3290 sayl
kanunun getirdiği değișikliklerle yeni bir kentleșme modeli yaratmștr. Bugün
İstanbul’da 2981/3290 sayl kanun çerçevesinde onaylanan Islah İmar Planlar’nn
toplam alan 30.000 hektara yakndr [28].

İl snrlar ile mücavir alan snr arasnda kalan, planlama-yönetim ve denetim
yetkisi bakmndan boșluklar içeren yakn krsal alanlar bașta su toplama
havzalar, ormanlar vb. son derece zengin doğal kaynaklar içermektedir. İlde su
kaynaklarnn zenginliğine bağl olarak çok zengin bir ekosistem yaps
bulunmaktadr. İstanbul’un yaklașk olarak % 47,7’ü orman alanlarndan
olușmaktadr. Orman alanlar 6831 Sayl Orman Kanunu'nun 2B maddesi ile “
orman olma vasfn kaybettiği ” gerekçesi ile orman arazisi olmaktan
çkartlabilmektedir. İstanbul orman alanlar mevzuattaki eksiklikler ve boșluklar
nedeniyle kentsel gelișmeler karșsnda yitirilmektedir. Günümüzde orman
alanlarnn büyük bölümü yerleșmelerle iç içe bulunmaktadr. İlde kentin stresli
ortamndan kaçarak doğa ile iç içe yașamak arzusu içinde olan, genellikle yüksek
gelir grubu kimselerin orman alanlarna yakn alanlar tercih ettiği görülmektedir.
Bu talep doğrultusunda orman köylerinin hemen yaknnda, çevresinden
tamamen soyut, duvarlarla snrlandrlmș lüks " kapal siteler " çok hzl bir
süreçte inșa edilerek kr-kent aras ikili yapnn olușmasna neden olmuștur. Bu
durum doğal yapnn olduğu kadar sosyo-kültürel ve ekonomik yapnn da
değișmesine neden olarak, beraberinde yeni sorunlar da getirmiștir. İlde deprem
riski gerçeği göz ard edilmiș, 1999 ylnda yașanan Marmara Depremi’nde ilin
özellikle güney sahillerinde ac kayplar yașanmștr. Yașanan bu ac deneyim
planlama disiplininin kendini revize etmesini gerektiği bilincini arttrmș, deprem
odakl çalșmalar bașlatlmștr. Depremden sonra ilde depreme daha dayankl
zemine sahip olan ve ayn zamanda orman ve su havzalarn barndran kuzey
alanlara yönelik yerleșme talebi daha da artmștr.
1950li yllardan itibaren kentsel gelișme sürecinde ilin sahip olduğu doğal yaps
bütünleșik planlama kararlarnn olmamasndan dolay korunamamștr. 2004
ylnn Temmuz aynda 5216 Sayl Büyükșehir Belediye Kanunu ile İstanbul
Büyükșehir Belediyesi snrlarnn il mülki snrlar olarak belirlenmesi sonucunda,
İstanbul ilindeki 32 ilçenin tümü ilk defa Büyükșehir yetki alan içerisine girmiștir.
Bütünsel bir ele alș amaçlayan 1/100 000 Çevre Düzeni Plan Mart 2008
tarihinde iptal edilmiștir. İstanbul Büyükșehir Belediyesi Șehir Planlama
Müdürlüğü tarafndan revize edilerek 13.02.2009 tarihinde İstanbul Büyükșehir
Belediye Meclisi tarafndan oyçokluğuyla onaylanan plan için Șubat 2010
tarihinde tekrar durdurma karar alnmștr.

5. İstanbul Kentsel Bölgesinin Sürdürülebilir Gelișmesine Yönelik
Planlama-Yönetim Yaklașm Üzerine Düșünceler
Gelișmekte olan bir ülke olarak küresel gelișmeleri çok hzl yașamakta ve
mekânlar tüketmekteyiz. Küresel sisteme eklemlenme yarș içinde olan
İstanbul’un ekonomik anlamda büyüme hrs, bașta ekolojik değerler üzerinde
olumsuz etki yapmakla beraber sosyo-kültürel yapda da değișimlere neden
olmakta, sürdürülebilirlik eșiklerini tehdit etmektedir. Hzla büyüyen ve alansal
olarak idari snrlarnn ötesinde gelișen İstanbul kentsel bölgesinin planlanmas
ve yönetilmesinde bir ölçek sorunu yașanmaktadr. İl bütününe yönelik geçerli bir
plan olmamakla beraber, halen ülke genelinde olduğu üzere klasik planlama
yaklașm ile fiziki mekâna dair, genellikle kentsel gelișmeyi öngören, mevzii imar
plan tekniği ile, parçacl planlar üretilerek sorunlar çözülmeye çalșlmakta, ancak
bu planlar çoğu kez hazrlanma așamasnda hzl gelișen kentsel dinamiklerin
gerisinde kalmaktadr. Çağn gerektirdiği gelișme süreçlerini göz önünde
bulundurmayan planlama ve yönetim sistemimiz içindeki yasal-yönetsel
boșluklardan ve yetki karmașasndan dolay, bu devingen yap içinde çözüm
üretmede yetersiz kalnmakta, bu süreçte kr-kent dengesi bozulmakta ve doğal
kaynaklarmz yitirilmektedir. Kamu yönetimimizin genel yaps itibariyle birçok
merkezi ve yerel kurum ve kurulușlar, kendi yetki alanlar içerisinde hareket
etmektedir. Bu durum hiyerarșik düzende kurulu olan planlama sistemimizde
ülke ve bölge planlarnn yeterince olușturulmadğ, sosyo-ekonomik planlarn
fiziki planlarla ilișkilendirilmediği, yerel düzlemde geliștirilen planlarn üst
ölçeklerle ve düșey ve yatay düzlemlerle olan ilișkilerinin yeterince
kurulamadğndan kaynaklanmaktadr. Dolaysyla planlama kademeleri arasnda
kopukluk bulunmaktadr. İstanbul’un sürdürülebilir gelișmesinin sağlanmasna
yönelik sorunlara yaratc çözümler üretme ve potansiyelleri çağdaș biçimde
değerlendirme koșullarndan yoksun mevcut bir planlama sistemimiz
bulunmaktadr.
2004 ylnn Temmuz aynda 5216 Sayl Büyükșehir Belediye Kanunu ile İstanbul
Büyükșehir Belediyesince 1/100 000 Çevre Düzeni Plan hazrlanmaya
bașlanmas ve plann revizyon așamalarnda 1/100.000 Trakya Alt Bölgesi Ergene
Havzas Çevre Düzeni Planlar’nn uyumlaștrma çalșmalarna yönelik snr ötesi
ișbirliğine girilmesi bölgesel ele elșta son derece önemli ve olumlu bir admdr.
Ancak komșu illerle kaynașan yapda bir gelișme gösteren İstanbul kentsel
bölgesinin sürdürülebilir gelișmesinin sağlanmasna yönelik planlanmasnda
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Çevre Düzeni Plan yetersiz kalacaktr. Çevre Düzeni Plan’n besleyecek nitelikte
ülke ve bölge planlarna gereksinim bulunmaktadr. Ayn zamanda bu planlar ülke
bütününde dengeli gelișme ve sosyal adaletin sağlanmas hedefinde
bölgeleraras gelișmișlik farknn azaltlmasna, krdaki nüfusun yerinde tutularak
büyük kentlerimizde yğlmalarn önüne geçilmesine, kentsel sistemlerin
sürdürülebilirliğine yönelik sosyo-kültürel, ekonomik ve mekânsal politikalarla
desteklenmelidir.
Planlama mevzuatmza " kentsel bölge " kavramnn girmesi gerekmektedir.
İstanbul kentsel bölgesini idari snrlarnn ötesinde etki alanyla birlikte ele alan,
sürdürülebilir gelișmesine yönelik ana çerçeveyi ortaya koyan, üst (hatta
ulusötesi) ve alt ölçeki çalșmalarla tutarl klan, ülke-bölgesel politikalar yerelle
ilișkilendirebilen, planlama ve yönetim çalșmalarna yön verebilen, ișbirlikçi
süreçlerde hazrlanan, konsept baznda, yol haritas niteliğinde, daha esnek
yaklașml
stratejik
planlara
gereksinim
bulunmaktadr.

Șekil 1: Türk Mevzuatnda Plan Türleri, Planlar Sradüzeni ve Planlamada YetkiKentsel Bölge Stratejik Plan
Kaynak: [29] ; aktaran [30] ‘den güncellenerek geliștirilmiștir.
Bu bağlamda " İstanbul kentsel bölgesi ölçeğinde stratejik plan " n olușturulmas
gerekmektedir. Böylelikle sosyo-ekonomik planlarla fiziki planlarn
ilișkilendirilmesi, üst ve alt ölçekli çalșmalar arasnda bağlant kurulmas
sağlanabilecektir. 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Belediye, İl Özel
İdaresi ve Büyükșehir Belediyesi Kanunlar ile nüfusu 50.000’in üzerinde olan
belediyeler, tüm il özel idareleri ve 5018 sayl kanunla kamu idarelerine stratejik
planlama yükümlülüğü getirilmiș olmas genel çerçeveyi çizen, kavramsal ve yol
gösterici nitelikte planlarn hazrlanmasnn önünü açmaktadr. Sosyo-ekonomik
ve fiziki plan kararlarn bütünleșik ele alnmasna yönelik kentsel bölge ölçeğinde
hazrlanacak stratejik planlar, Devlet Planlama Teșkilat, ilgili Belediyeler, İl Özel
İdareleri ve Büyükșehir Belediyeleri önderliğinde olmak üzere toplumun tüm
kesimine açk, șeffaf, paydașlarla (STK’lar, Kalknma Ajanslar, halk vb.) ișbirlikçi
ortamlarda ve müzakere süreçlerinde üretilebilir. Bu planlama sürecini
destekleyecek yönetișim yapsnn sağlanmasna yönelik mevcut yasal ve
yönetsel yap mutlaka revize edilerek, bu bağlamda kurumlarn yeniden
yaplanmas sağlanmaldr. Anayasamzn 126. maddesi birden fazla ili içine alan
merkezi idare teșkilat kurulabileceğini öngörerek, " Bölge İdareleri " nin
kurulabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda yasa geliștirilerek " İstanbul
Kentsel Bölge İdaresi ve Planlama Birliği " kurulabilir, planlama, yönetim ve
hizmet çalșmalarnda ișbirliği içerisine girilebilir.
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Özet
Ekosistemi ve insan sağlğn olumsuz yönde etkileyen faaliyetleri barndran
ve çevre sorunlarna neden olan kentler, ayn zamanda ekosistem ve insan
sağlğnn korunmasnda önemli rol oynamaktadr. Kentlerde gerçekleșen
faaliyetlerin yarattğ çevre sorunlarnn giderilmesi yada etkilerinin azaltlmas
konusunda yerel yönetimlere çeșitli görev ve sorumluluklar verilmiștir.
Belediyeler çevre koruma hizmetleri kapsamnda, kentlerde atk sularn ve kat
atklarn toplanmas, artlmas ve ortadan kaldrlmas hizmetlerini
gerçekleștirmektedir.
Bu bildiride, çevre koruma hizmetleri kapsamnda belediyelerin sunduklar
hizmetlerin değerlendirilmesi amaçlanmș ve bu kapsamda, (1)giriș
(2)belediyeler tarafndan sunulmas gereken çevre koruma hizmetlerinin
uluslararas çalșmalar șğnda tanmlanmas, (3)Türkiye’de belediyelerin çevre
koruma hizmetleri kapsamnda sunduklar kat atk ve atk su hizmetlerinin
genel düzeyinin ve ilgili yasal çerçevenin belirlenmesi, (4)orta ölçekli olarak
tanmlanan kentlerde bu hizmetlere ilișkin verilerin alan çalșmas yaplarak
toplanmas, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi ile (5)araștrma sonuçlarnn
tartșlarak ile yașanabilir kentler ve sürdürülebilir çevre için önerilerin
geliștirilmesi, așamalarndan olușan bir yöntem izlenmiștir.
Anahtar kelimeler: sürdürülebilir gelișme, yașanabilirlik, belediye hizmetleri,
kat atk, atk su
Abstract
Cities involve activities causing harmful effects both on the ecosystem and
human health. Cities also play a vital role in the protection of ecosystem and
human health. Local governments perform various duties and responsibilities
to eliminate or minimize the effects of environmental problems, arising from
urban activities. Municipalities actualize duties such as collecting, treating and
exterminating wastewater and solid waste as environmental protection
services.
The aim of this study is to evaluate the municipal services in the scope of
environmental protection. In this scope, the method of the study pursues the
following stages: (1) introduction, (2) determining the environmental protection
services, with the assistance of documents and approaches of international
agencies, (3) introducing the legal framework and general level of
municipalities’ environmental protection services related to wastewater and
solid waste in Turkey, (4) collecting, analysing and evaluating the data related
to environment protection services, by the case study executed in medium
sized cities, (5) discussing results of the case study and developing
suggestions for liveable cities and sustainable environment.

sorunlar yerelde olușmakta, bu nedenle sorunu olușmadan ya da olușur
olușmaz önlemek ya da zararlarn en aza indirgemek yerelde önlemler almak
ile mümkün olmaktadr [1]. Bu noktada, sorunlarn kaynağnda yer alan yerel
yönetimler, sorunlarn önlenmesinde ve çözülmesinde en önemli aktörler
olarak görülmektedir [2]. Etkili bir yerel yönetim birimi olan belediyeler, çevre
kirliliğini olușturan faaliyetleri kontrol ederek, çevrenin korunmasn
sağlamakla görevlidirler. Belediyelerin sunduklar kat atk ve atk su
hizmetleri, çevre koruma konusundaki en önemli görevlerdendir.
Bu kapsamda bildirinin amac, çevre koruma hizmetleri kapsamnda Türkiye’de
belediyelerin sunduklar hizmetleri değerlendirmektir. Belediyeler tarafndan
sunulan çevre koruma hizmetlerinin değerlendirilmesi için, belediyeler
tarafndan sunulmas gereken çevre koruma hizmetlerinin belirlenmesi,
Türkiye’deki mevcut durumun ortaya konmas, çevre koruma hizmetlerine
ilișkin verilerin alan çalșmas yaplarak toplanmas, analiz edilmesi ve
değerlendirilmesi așamalarndan olușan bir yöntem izlenmiștir.
Bu kapsamda çalșmada giriș bölümünün ardndan ikinci olarak;
sürdürülebilirlik ve yașanabilirlik ana ilkeleri doğrultusunda yerel yönetimlerin
görev ve sorumluluklarn tanmlayan uluslararas düzeyde kabul görmüș
belgeler ile uluslararas kurulușlarn çalșmalar taranmș ve bunlardan yola
çkarak kentlerin daha sürdürülebilir ve yașanabilir olmas için belediyeler
tarafndan sunulmas gereken bașta kat atk ve atk su olmak üzere çevre
koruma hizmetleri tanmlanmștr.
Üçüncü olarak, Türkiye’de halka en yakn yerel yönetim birimi olan
belediyelerin, çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynaklarn korunmasn
sağlamak amacyla sunduklar kat atk ve atk su hizmetlerini belirleyen yasal
çerçeve tanmlanarak, belediyelerin sunduklar kat atk ve atk sularn
toplanmas, artlmas ve ortadan kaldrlmasna ilișkin hizmetlerin genel
durumu ortaya konmuștur.
Dördüncü olarak, orta ölçekli olarak tanmlanan 22 adet il merkezi
belediyesinde alan çalșmas yaplmș ve belediyelerin fen ișleri, temizlik ve
çevre koruma ve kontrol müdürlüklerinden kat atk ve atk su hizmetlerine
ilișkin veriler elde edilmiștir. Verilere ilișkin tanmlayc istatistiki bilgiler
verilmiș, maksimize etme tekniği kullanlarak kentlerde belediyeler tarafndan
sunulan çevre koruma hizmetlerinin birbirlerine göreli olarak durumlar
tanmlanmș ve örümcek ağ șemas ile ifade edilmiștir. Böylelikle çevre
koruma hizmetleri açsndan alan çalșmasnn gerçekleștirildiği kentlerde
belediyelerin hizmet sunma düzeyleri değerlendirilmiștir.
Son olarak ise, belediyelerin sunduklar çevre koruma hizmetleri kapsamnda
kentlerin ve çevrenin sürdürülebilirliği değerlendirilmiș ve öneriler tartșlmștr.
2. Uluslararas Düzeyde Çevre Koruma Hizmetleri ve Belediyeler

Keywords: sustainable development, liveability, municipal services, solid
waste, waste water
1. Giriș
Ekosistemin ve ekosistemin bir parças olan insann sağlğnn korunmasnda
önemli rolü olan kentler, ekosistemi ve insan sağlğn olumsuz yönde
etkileyen faaliyetleri barndrmakta ve çevre sorunlarna neden olmaktadr.
Kentlerde gerçekleșen faaliyetlerin yarattğ çevre sorunlarnn giderilmesi
yada etkilerinin azaltlmas konusunda merkezi ve yerel yönetimlere çeșitli
görev ve sorumluluklar verilmiștir.
Çevre sorunlarnn boyutlarnn snrlar așan nitelikte olmas nedeniyle; su,
toprak ve hava kalitesini koruma ve kirliliğini önlemeye ilișkin genel
politikalarn geliștirilmesinde uluslararas kurulușlar, genel uygulamalarn
yaplmasnda ise merkezi yönetimler sorumluluk almaktadr. Ancak çevre

Günümüzde, tüm Dünya’da yerel yönetimlerin öncelik listelerinin en bașnda,
çevreye ilișkin konular yeralmaktadr. Bunun iki temel nedeni vardr [3]
bunlardan ilki, karșlașlan sorunlarn büyüklüğü diğeri ise, uluslararas
kurulușlardan, hükümetlerden ve toplumdan yerel çevrenin sürdürülebilirlik
ilkesi doğrultusunda yönetilmesi konusunda gelen taleplerdir.
Bu kapsamda belediyelerin çevre koruma hizmetlerine ilișkin yaklașmlarn
olușturmalarnda [4], (1) toplumda çevre duyarllğn yaratmak, (2) belediyenin
çevre sağlğ performansn gözden geçirmek, (3) belediyenin çevre sağlğ
politikasn gözden geçirmek, (4) durum analizi yapmak, (5) toplum katlm
sağlamak, (6) öncelikleri belirlemek, (7) eylem plan olușturmak, (8) ișbirliği ve
ortaklk geliștirmek, konular önem kazanmaktadr.
Çalșmann bu bölümünde sürdürülebilirlik ve yașanabilirlik ana ilkeleri
doğrultusunda yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarn tanmlayan
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uluslararas düzeyde kabul görmüș belgeler ile uluslararas kurulușlarn
çalșmalar ele alnmș ve bunlardan yola çkarak kentlerin daha sürdürülebilir
ve yașanabilir olmas için belediyeler tarafndan sunulmas gereken bașta kat
atk ve atk su olmak üzere çevre koruma hizmetleri tanmlanmștr. Böylelikle
belediyelerin durum analizi yaparak, çevre sağlğ performans ve politikalarn
gözden geçirmeleri ve bu doğrultuda eylem plan olușturarak, çevre
duyarllğn yarattklar toplumun katlm sağlamalar için ișbirliği ve ortaklk
geliștirmelerinin temeli, uluslararas çalșmalara dayanarak belirlenmiștir.
2.1. Uluslararas Yaklașmlarda Çevre Koruma Hizmetleri
Kentlerde yașanabilirliğin ve sürdürülebilirliğin artrlmasna yönelik olarak
çeșitli uluslararas kurulușlar toplantlar gerçekleștirerek, uluslararas düzeyde
kabul görmüș belgeler yaynlamșlardr. Uluslararas kurulușlar tarafndan
hazrlanan belgelerden en önemlileri; Avrupa Konseyi tarafndan hazrlanan
Avrupa Kentsel Șart ile Birleșmiș Milletler tarafndan hazrlanan Habitat
Gündemi ve Yerel Gündem 21’dir.
Avrupa Konseyi : Avrupa Kentsel Șart
Kentli haklarnn uluslararas düzeyde ele alnmas 1980-1982 yllar arasnda
Avrupa Konseyi’nce düzenlenen ve “Yerleșmelerde Daha İyi Yașam” slogann
benimseyen “Kentsel Rönesans İçin Avrupa Kampanyas” ile bașlamștr. Bu
kampanya kapsamnda geliștirilen kentsel politikalarn bir sonucu olarak
Avrupa Kentsel Șart hazrlanmștr.
Avrupa Konseyi tarafndan 1992 ylnda kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel
Șart, kentli haklar alanndaki en önemli belgedir. Avrupa Kentsel Șart; Avrupa
Konseyi’nin temel hak ve özgürlüklerin korunmas çağrlarna paralel olarak,
kentsel gelișmenin niteliksel özellikleri ve yașam kalitesiyle doğrudan ilgilidir.
20 maddelik bir deklarasyon ve 13 maddelik șart ilkelerinden olușan Șart,
Avrupa’da hemen her ülkeye uygulanabilecek bir dizi yol gösterici evrensel ilke
tanmlamaktadr [5].
Bu șart; șiddetten, her tür kirlilikten, bozuk ve çarpk kent çevrelerinden
arnma hakk; yașadğ kent çevresini demokratik koșullarda kontrol edebilme
hakk; insanca konut edinme, sağlk, kültür hizmetlerinden yararlanma, dolașm
özgürlüğü gibi temel kentli haklarnn olduğu inancn esas kabul eder. Bu
nedenle, yerel ve merkezi yönetimlerin önemli bir sorumluluğu da söz konusu
kentli haklarn korumak ve böylelikle kentlerde yașanabilirliği artrmaktr.
Avrupa Kentsel Șart’nn kabulünden beri geçen zaman içinde sosyal, ekonomik
ve kültürel alanlarda meydana gelen değișiklikler, kentler üzerinde yeni etkiler
yaratmștr. Avrupa Konseyi, Avrupa Kentsel Șart’nn baz ilkelerini yeniden
tanmlamak ve güncellemek için, Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto isimli 2.
Avrupa Kentsel Șart’n 29 Mays 2008 tarihinde kabul etmiștir.
Avrupa Konseyi, Avrupa Kentsel Șart-2 ile, kentlerin ve kasabalarn kentsel
toplumlarn günümüzdeki sorunlar ile baședebilmesini olanakl klacak bir dizi
ortak ilke ve kavram olușturmay ve kentsel kalknmann temel aktörleri ve
Avrupa’nn kent halklar için, yeni bir kentsel yașam șeklinin çerçevesini
çizmeyi, diğer bir deyișle, yeni bir ortak yașam tarz ve kent yașamna yeni bir
yaklașm sunmay amaçlamaktadr.
Avrupa Kentsel Șart’nn kentlerde çevre ve doğa bașlkl 2. ilkesi’nde, yerel
yönetimlerin doğal kaynaklar idareli kullanma, kirliliğe karș politikalar
uygulama, doğay ve yeșil alanlar koruma sorumluluğu [5] ve benzeri konular
üzerinde durulmuștur.
Kentli Haklar Deklarasyonu’nun [5] ise üç maddesi çevre koruma ile ilgilidir.
Bunlar; kirletilmemiș, sağlkl bir çevre bașlkl 2., sürdürülebilir kalknma bașlkl
14. ve doğal zenginlikler ve kaynaklar bașlkl 16. maddelerdir. Bu maddelere
göre; Avrupa yerleșimlerinde yașayanlar; hava, gürültü, su ve toprak kirliliği
olmayan, doğas ve doğal kaynaklar korunan bir çevre, yerel yönetimlerce
ekonomik kalknma ile çevrenin korunmas arasnda uzlașmann sağlanmas ve
yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, aklc, dikkatli, verimli ve
adil bir biçimde, beldede yașayanlarn yarar gözetilerek, korunmas ve idaresi
haklarna sahiptir.
Birleșmiș Milletler : Habitat Gündemi ve Yerel Gündem 21
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Birleșmiș Milletler tarafndan 1987 ylnda yaynlanan “Ortak Geleceğimiz” adl
rapor ile sürdürülebilirlik kavram önem kazanmș ve 1992 ylnda toplanan
Birleșmiș Milletler Rio Zirvesi’nde yașam kalitesi için çevresel göstergeler
belirlenmiștir. 1996 ylnda düzenlenen Habitat II toplantsnda ise yașanabilirlik
ilkesine yönelik ölçütler belirlenmiș; sürdürülebilir insan yerleșmeleri ve
hakçalk ilkeleri üzerinde durulmuștur.
Habitat Gündemi, Birleșmiș Milletler’e üye ülkeler tarafndan kabul edilen ve
Birleșmiș Milletler’in ‘İnsan Yerleșimleri’ konulu İkinci Konferans’nda (Habitat
II), tüm uluslararas topluluklarca desteklenen bir belgedir. İstanbul
Deklarasyonu ve Habitat Gündemi; dünyann șehir, kasaba ve köylerindeki
insan yerleșimlerinin șartlarn geliștirmeye yönelik yeni bir sosyal sözleșmeyi
olușturmaktadr. Habitat Gündemi, bir taraftan kullanm güvencesi, mülk
haklar, kredi alm haklar, teknolojiler ve standartlar ile yeterli ve gelișen,
barnma hakkna bağl olarak ‘Herkes için Yeterli Barnak’, diğer taraftan uygun
planlama yöntemleri; kaynaklarn yönetimi, temel hizmetlere erișim, çevresel
koruma, ulașm, enerji ve genel olarak sosyal ve ekonomik gelișme için daha
iyi frsatlara bağl olarak ‘Kentleșen Dünyada Sürdürülebilir İnsan Yerleșimleri
Gelișimi’ konular üzerine yönelerek, insan yerleșimleri ile ilgili iki temel
konuyu gündeme getirmektedir.
Gelecek yüzyla açlan yolda ‘sürdürülebilir gelișme’ konulu Gündem 21'in çkș
noktas, Haziran 1992'de Rio de Janeiro'da yaplan ve ‘Yeryüzü Zirvesi’ olarak
adlandrlan Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Konferans'dr. Gündem 21,
kalknma ve çevre arasnda denge kurulmasn hedefleyen sürdürülebilir
gelișme kavramnn yașama geçirilmesine yönelik, küresel uzlașmann ve
politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem plandr. İnsanlğn
temel gereksinimlerinin karșlanmasn, yașam standartlarnn iyileștirilmesini,
ekosistemlerin daha iyi korunmasn ve yönetilmesini amaçlamaktadr.
Habitat II kapsamnda hazrlanan İstanbul Deklarasyonu’nda insan yerleșimleri
içinde yașanabilirliğin geliștirilmesi için; çevresel bozulma, mücadele edilmesi
gereken konulardan biri olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda insan
yerleșimlerinin kalitesini artrmak üzere kirlilikten korunma ve ekolojik
dengeyi koruma gerekliliği belirtilmektedir. Özellikle yeterli miktarda sağlkl su
temini ile etkin atk yönetimi olușturularak sağlkl yașam çevrelerinin
yaratlmasnn mümkün olacağ vurgulanmaktadr.
Gündem 21’in kalknma için kaynaklarn korunmas ve yönetimi bașlkl ikinci
ksmda; atmosferin korunmas, her türlü denizin ve ky alanlarnn korunmas,
zehirli, tehlikeli ve radyoaktif atklarn çevresel açdan sağlkl bir șekilde
yönetimi ile kat atklarn ve atk sularn çevresel açdan sağlkl bir șekilde
yönetimine ilișkin program alanlar ve hedefler belirlenmiștir.
2.2. Uluslararas Kurulușlarn Çalșmalarnda Çevre Koruma Hizmetleri
Avrupa Konseyi (EC), Ekonomik Kalknma ve İșbirliği Örgütü (OECD), Birleșmiș
Milletler (UN), Dünya Bankas (WB), Dünya Sağlk Örgütü (WHO) ve benzeri çok
sayda ulusüstü kuruluș kentlerin yașanabilirliğinin ve çevrenin
sürdürülebilirliğinin sağlanmas ile ilgili araștrmalar yapmaktadr. Ulusüstü
kurulușlarn yașanabilirlik ve sürdürülebilirlik konularnda yaptklar
çalșmalardan en önemlileri; Dünya Sağlk Örgütü’nün Sağlkl Kentler Projesi
(Healthy Cities Project), Birleșmiș Milletler’in Kentsel Göstergeler Program
(Urban Indicators Programme) ve Avrupa Konseyi’nin Kentsel Denetim (Urban
Audit) çalșmalardr.
Dünya Sağlk Örgütü : Sağlkl Kentler Projesi
Dünya Sağlk Örgütü tarafndan geliștirilen ve herkes için sağlk stratejisinin
prensiplerinin ve sağlğn güçlendirilmesi ile ilgili Ottowa Șart’nn
yerleștirilmesi için temel olușturan “Sağlkl Kentler Projesi” 1986 ylnda ortaya
çkmștr. Sağlkl bir kent, devaml olarak fiziksel ve sosyal çevre yaratan ve
geliștiren, maksimum potansiyellerini geliștirerek ve hayatn tüm
fonksiyonlarn yerine getirerek insanlarn birbirlerini karșlkl desteklemesine
imkan verecek toplum kaynaklarn geliștiren, yașam koșullarnn sağlk ve
yașam kalitesini yükselttiği kenttir. Diğer bir değișle, kentte yașayan ve
çalșan insanlarn fiziki, psikolojik ve çevresel refahn ve kentlerin yașam
kalitelerini geliștirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalknma projesidir.
Nitelikli konut, temiz, güvenli ve yüksek kalitede fiziksel çevre, dengeli ve
sürdürülebilir ekolojik sistem, dayanșma içinde güçlü toplum, toplumun

kararlara katlm ve etkisi, kentte yașayan tüm bireylerin gda, su, barnak,
gelir, güvenlik, iș vb. temel gereksinimlerinin karșlanmas, katlm ve iletișim
yoluyla çeșitli kaynak ve deneyimlere ulașma, yenilikçi ve canl bir kent
ekonomisi, kentte yașayanlarn kültürel ve biyolojik mirasna sahip çkmas,
diğer grup ve bireylere bağllğn desteklenmesi, herkese ulașabilen en uygun
düzeyde halk sağlğ ve sağlk bakm hizmeti ve yüksek sağlk düzeyi; sağlkl
kentin temel hedefleri olarak belirlenmiștir.
Bu kapsamda sağlkl kentler için 4 ana bașlk (sağlk, sağlk hizmetleri, çevre
ve sosyo-ekonomik) altnda 32 adet gösterge tanmlanmștr [6]. Dünya Sağlk
Örgütü tarafndan geliștirilen Sağlkl Kentler Projesi kapsamnda; sağlkl
kentin göstergelerinden biri, kalc olan ve uzun vadede devam edebilecek bir
ekolojik sistem olarak belirlenmiștir. Hava kirliliği, su kalitesi, su kirleticilerinin
toplam atk sudan arndrlmas yüzdesi, evsel kat atk toplama kalitesi ve
evsel kat atk artm kalite indeksi sağlkl kent ölçütleri olarak belirlenmiștir.
Birleșmiș Milletler : Kentsel Göstergeler Program
Birleșmiș Milletler tarafndan Habitat kapsamnda yürütülen Kentsel
Göstergeler Program uluslararas düzeyde kentsel yașam kalitesinin
belirlenmesi amacyla yaplan çalșmalarn bașnda gelmekte ve ulusal düzeyde
yaplan çalșmalarn itici gücünü olușturmaktadr [7].
Kentsel Göstergeler Program [8,9], kentsel sorunlarn azaltlmas ve kentsel
yașamn iyileștirilmesi için geliștirilecek politikalar ve alnacak kararlara
dayanak olușturacak nitelikte kentsel veri ve bilginin üretilmesini sağlamak
amacyla ortaya çkmștr. Habitat II Konferansndan sonra kurulan Küresel
Kentsel Takip Birimi (Global Urban Observatory - GUO) Habitat Gündemi’nin
uygulanmasn ve ilerlemesini küresel düzeyde izlemek için kentsel
göstergeler sistemi geliștirmiștir. Son olarak 2000 ylnda Birleșmiș Milletlere
üye ülkeler tarafndan kabul edilen Milenyum Kalknma Hedefleri kapsamnda
göstergeler seti yenilenmiș ve 5 veri kümesi ve 20 anahtar kentsel
göstergeden olușan göstergeler seti belirlenmiștir. Bu sette yer alan veri
kümelerinden biri çevre yönetimi bașlğn tașmaktadr.
(I)Herhangi bir düzeyde (birincil, ikincil yada üçüncül) artmadan geçirilerek
salverilen atk suyun oran, (II)kat atklar içinde; a) shhi bir biçimde araziye
gömülenlerin b) yaklanlarn c) açk araziye yğlanlarn d) geri dönüșüme tabi
tutulanlarn e) diğerlerinin oranlar ve (III)haftalk olarak çöpleri toplanan hane
halklarnn oran, Birleșmiș Milletler tarafndan geliștirilen Kentsel Göstergeler
Program [UN, 2004] kapsamnda çevre koruma hizmetleri ile ilgili olarak
belirlenen göstergelerdir.
Avrupa Konseyi : Kentsel Denetim Çalșmas
Avrupa Konseyi [10], Avrupa nüfusunun büyük bölümünün yașadğ kentlerde,
kentlerin mevcut durumlarn, eğilimlerini ve sorularn belirleyerek yașam
kalitesini ölçmek amacyla Kentsel Denetim çalșmasn gerçekleștirmektedir.
Çalșmann bir diğer amac ise politika geliștirme süreçlerinde yararlanmak
açsndan, Avrupa’nn seçilmiș kentlerine ilișkin güvenilir ve karșlaștrlabilir
bilgi sağlamak olarak belirlenmiștir. Çalșmada yukarda belirtilen amaçlara
ulașmak için belirlenen temel alan, alt alan ve gösterge saylar zaman içinde
farkllașmaktadr. Yaplan son çalșmada, 9 temel alan ve 25 alt alan altnda
toplanan 336 gösterge kullanlmș ve seçilmiș Avrupa kentlerinde bilgi
toplanarak yașam kalitesi değerlendirilmiștir.
Avrupa Konseyi tarafndan gerçekleștirilen Kentsel Denetim çalșmasnda
Çevre bașlkl temel alan altnda iklim ve coğrafya, hava kalitesi ve gürültü, su,
atk yönetimi, arazi kullanm ve enerji kullanm olmak üzere 6 alt alan yer
almaktadr. (I)Toprağa gömülen kat atk oran, (II)yaklan kat atk oran, (III)geri
dönüșümü yaplan kat atk oran, (IV)diğer yöntemlere tabi tutulan kat atk
oran ve (V)kiși baș yllk toksin içeren atk miktar, Avrupa Konseyi tarafndan
geliștirilen Kentsel Denetim Çalșmas [10] kapsamnda çevre koruma
hizmetleri ile ilgili olarak belirlenen göstergelerdir.
Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarn tanmlayan uluslararas düzeyde
kabul görmüș belgeler ve uluslararas kurulușlarn çalșmalar
değerlendirildiğinde, yerel yönetimlerin kentlerde yașanabilirliğin ve çevrenin
sürdürülebilirliğinin sağlanmas konusundaki sorumluluğunun özellikle
vurgulandğ ve gerçekleștirilen araștrmalarda konu ile ilgili çeșitli
göstergelerin tanmlandğ görülmektedir.

3. Türkiye’de Çevre Koruma Hizmetleri ve Belediyeler
Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunlarnn en önemli nedeni
kentleșmedir, bu nedenle sorunlar kentlerde yoğun olarak yașanmakta,
kentleri ve kentlerde yașayanlar doğrudan etkilemektedir. Çevre sorunlarnn
önlenmesine ilișkin politikalarn geliștirilmesi ve uygulamalarn yaplmas
merkezi yönetimin sorumluluğundadr. Çevre kirliliğini olușturan faaliyetleri
kontrol ederek, doğal kaynaklarn korunmasn sağlamak ve sağlkl bir çevre
sunmak ise, halka en yakn yerel yönetim birimi olan belediyelerin temel
görevidir. Bu kapsamda atk sularn ve kat atklarn toplanmas, artlmas ve
ortadan
kaldrlmas
hizmetleri
yerel
yönetimler
tarafndan
gerçekleștirilmektedir.
3.1. Yasal Düzenlemeler
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasas’nn Sağlk Hizmetleri ve Çevrenin
Korunmas bașlkl 56. maddesinin ilk iki fkrasnda “Herkes sağlkl ve dengeli
bir çevrede yașama hakkna sahiptir. Çevreyi geliștirmek, çevre sağlğn
korumak ve çevre kirliliğini önlemek, devletin ve vatandașlarn ödevidir."
denmektedir. Böylelikle Anayasa ile çevre hakk tannmș ve çevre korumann
gerekliliği vurgulanmștr.
Çevrenin korunmas konusunda genel esaslarn belirlendiği çerçeve kanun ise
2872 sayl Çevre Kanunu’dur. Kanun’un amac, bütün canllarn ortak varlğ
olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalknma ilkeleri
doğrultusunda korunmasn sağlamaktr. Çevrenin korunmasndaki ayrntl
düzenlemeler ise ilgili konulara ilișkin olarak çkarlan tüzük ve yönetmelikler
ile tanmlanmștr.
Yasal ve kurumsal düzenlemelerde uluslararas antlașmalarn ve bağlayc
düzenlemeler yapan ulusüstü kurulușlarn etkisi izlenmektedir. Üye ve aday
ülkelerin mevzuatlarn etkileyen ulusüstü kurulușlarn en önemlilerinden biri
Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği, çevreye ilișkin düzenlemeler yaparak,
standartlar belirlemekte ve üye ve aday ülkelerin mevzuatlarn bu doğrultuda
düzenlemelerini beklemektedir [11]. Bu kapsamda aday ülke olan Türkiye’de de,
son yllarda Avrupa Birliği çevre mevzuatnn etkisi görülmektedir.
Türkiye’de belediyelere çevre hizmetleri konusunda yetki veren mevzuat, çok
sayda yasa, tüzük ve yönetmeliği içermektedir. Bu düzenlemelerin bir ksm
belediyelere doğrudan yetki verirken, bir ksm dolayl yetkiler sağlamaktadr
[1]. 5393 sayl Belediye Kanunu ile, belediyelerin çevre koruma hizmetleri ile
ilgili görev ve sorumluluklar tanmlanmș ve belediyelere doğrudan yetki
verilmiștir. 5393 sayl Belediye Kanunu’nun belediyelerin görev ve
sorumluluklarn belirleyen 14. maddesinin a fkras’nda belediyelerin, su ve
kanalizasyon, çevre ve çevre sağlğ, temizlik ve kat atk, hizmetlerinden
sorumlu olduğu belirtilmiștir. Genel olarak belediyeler; içme ve kullanma suyu
ile atk su ve yağmur suyu hizmetlerini yapmak; kat atklarn toplanmas,
tașnmas, ayrșmas, geri kazanm, ortadan kaldrlmas ve depolanmasn
sağlamak ve çevre kirliliği olușmamas için tedbirler almak ile görevlidir.
5393 sayl Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri uyarnca, belediyelerde
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri olușturulmuștur. Müdürlükler, çevrenin
korunmas, kirliliğinin önlenmesi ile yașanabilir ve sürüdürülebilir bir çevre
olușturmak ile görevlendirilmișlerdir. Bu kapsamda çevre koruma ve
kontrol müdürlükleri, doğal kaynaklarn en uygun șekilde kullanlmas ve
korunmas, su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, insanlarn sağlk ve yașam
kalitelerinin geliștirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yetkilidir.
Hava ve gürültü kirliliği olușturan kaynaklarn kontrolleri, kullanlmș lastiklerin
ve akümülatörlerin, atk yağ ve pillerin toplanmas ve geri kazanm vb. ile ilgili
çalșmalar da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri’nin görevleri arasndadr.
Ancak bu çalșmada, yalnzca belediyelerin kat atklar ve atk sularla ilgili
olarak sunduklar genel hizmetler değerlendirmeye alnmș, gürültü ve hava
kirliliği ve farkl nitelikteki kat atklar ile ilgili olarak sunduklar hizmetler
değerlendirmeye alnmamștr.
3.2. Genel Durum
Türkiye İstatistik Kurumu tarafndan elde edilen Belediye Atksu Temel
Gösterge Sonuçlar’na göre [12]; 2001 ylnda, belediyelerin %62’sinde ve
belediye nüfusunun %81’ine, kanalizasyon șebekesi ile hizmet verilmekte iken
2006 ylnda belediyelerin %72’sinde ve belediye nüfusunun %87’sine
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kanalizasyon șebekesi ile hizmet verilmektedir. 2001 ylnda 238 olan atk su
artma tesisi ile hizmet verilen belediye says, 2006 ylnda 362’ye, 2008
ylnda ise 436’ya ulașmștr.
Nüfusu 100.000’in üzerinde olan yerleșim yerlerinin büyük oranda atk su
artma tesisi hizmetinden yararlandğ görülmektedir. 2001 ylnda belediye
nüfusunun %35’i atk su artma tesisine bağl iken, 2006 ylnda bu oran %51’e,
2008 ylnda ise %65’e yükselmiștir [12].
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Türkiye İstatistik Kurumu, 1994 ylndan beri belediyelerdeki kat atk hizmeti
ve kat atk tesislerinin mevcut durumu ile ilgili verileri toplamaktadr. Bu
verilere göre [13], 2004 ylnda kat atk hizmeti veren belediyelerce 24,2
milyon ton kat atk toplanmș, bu atklarn yalnzca %31’i ilgili mevzuata göre
düzenli depolama ve kompostlaștrma gibi yöntemlerle ortadan kaldrlmștr.
2007 ylnda ise mevzuata göre ortadan kaldrlan atklarn oran %45’e, düzenli
depolama tesislerinden faydalanan nüfusun oran ise % 43’e ulașmștr.
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Türkiye’de belediyelerin çevre koruma hizmetleri kapsamnda sunduklar kat
atk ve atk su hizmetlerinde yllar itibariyle gelișmelerin olduğu istatistiki
olarak izlenmektedir. Ancak belediyeler tarafndan sunulan bu hizmetlerin,
halen ihtiyaçlarn tamamn karșlayacak nicelik ve nitelikte olmadğ ve çevre
kirliliğinin önlenerek çevrenin korunmasnn sağlanmas bakmndan istenen
düzeye ulașmadğ görülmektedir.
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Türkiye’de kat atklarn büyük bir ksm; idari, mali ve teknik nedenlerle
mevzuata uygun șekilde ortadan kaldrlmamaktadr. Yllk atk miktarnn
%43’ü 32 adet düzenli depolama tesisinde depolanmakta, yalnzca %1’i ise 4
adet kompost tesisinde ișlenmektedir [13].

4. Türkiye’de Belediyelerin Sunduklar Çevre Koruma Hizmetlerinin
Değerlendirilmesi
Türkiye’de belediyelerin sunduklar çevre koruma hizmetleri, uluslararas
kurulușlarn yașanabilirlik ve sürdürülebilirlik konularnda yaptklar
çalșmalarda (Avrupa Konseyi tarafndan hazrlanan Avrupa Kentsel Șart,
Birleșmiș Milletler tarafndan hazrlanan Habitat Gündemi ve Yerel Gündem 21,
Dünya Sağlk Örgütü Sağlkl Kentler Projesi, Birleșmiș Milletler Kentsel
Göstergeler Program, Avrupa Konseyi Kentsel Denetim çalșmas) yer alan ve
çevre koruma hizmetleri kapsamnda belediyelerin görevlerini tanmlayan
yasal düzenlemelerde (5393 sayl Belediye Kanunu) vurgulanan kat atk ve
atk su hizmetleri kapsamnda değerlendirilmiștir.
Bu kapsamda çalșmann bu bölümünde, gerçekleștirilen alan çalșmasnn
yöntemine ve bulgularna yer verilmiștir.
4.1. Yöntem
Alan çalșmasnn yöntemi üç temel konuyu içermektedir. Bunlardan ilki, alan
çalșmasnn gerçekleștirildiği kentlerin belirlenmesidir. İkincisi, belediyelerin
sunduklar çevre koruma hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanlan verilerin
elde edilme süreci ve veri kaynaklardr. Son konu ise, çevre koruma hizmetleri
kapsamnda belediyelerin sunduklar hizmetlerin değerlendirilmesinde
kullanlan yöntemdir.
Çevrenin korunarak yașanabilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmas açsndan
küçük ve büyük kentlere göre daha avantajl olan orta ölçekli kentler, alan
çalșmasnn yaplacağ kentler olarak belirlenmiștir. Bu kapsamda, nüfusu 50
000 – 99 999 aralğnda olan 22 adet il merkezi belediyesinde (Ağr, Amasya,
Bingöl, Burdur, Çanakkale, Çankr, Düzce, Giresun, Hakkari, Iğdr, Kars,
Kastamonu, Krklareli, Krșehir, Kilis, Mardin, Muș, Nevșehir, Șrnak, Rize, Yalova
ve Yozgat) alan çalșmas gerçekleștirilmiștir.
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Türkiye’de atk su artma yöntemleri olarak uygulanmakta olan ön, mekanik
(birincil), biyolojik (ikincil) ve ileri artma yöntemlerinden en yaygn olan
biyolojik artmadr. 2001 ylnda, atk sulara fiziksel ve biyolojik olarak artma
yöntemi uygulayan 123 atk su artma tesisi bulunmakta iken, bu say 2006
ylnda 184’e ulașmștr. 2006 yl verilerine göre; atk su artma tesislerinin
26’s (%14) fiziksel, 135’i (%73) biyolojik, 23’ü (%13) ise ileri artm yöntemleri ile
artm yapmaktadr [12].
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Belediyelerin sunduklar çevre koruma hizmetlerinin değerlendirilmesinde, kat
günlük
geri
düzenli
düzenli

Rize

atk hizmetleri için günlük toplanan kat atk oran, geri kazanlan kat atk
oran, düzenli depolama tesisinin durumu, kat atklarn düzenli depolanma
oran, atk su hizmetleri için atk su artma tesisinin durumu, atk su artma
tesisinin kapasitesi, ve kanalizasyon bağlants olan konutlarn oran
değișkenlerinden [14] yararlanlmștr. Orta ölçekli olarak tanmlanan 22 adet il
merkezi belediyesinde alan çalșmas yaplmș ve belediyelerin fen ișleri,
temizlik ve çevre koruma ve kontrol müdürlüklerinden kat atk ve atk su
hizmetlerine ilișkin 2008 ylna ait veriler elde edilmiștir.
Çevre koruma hizmetleri kapsamnda belediyelerin sunduklar hizmetlerin
toplanan veriler kapsamnda değerlendirilmesi așamasnda ise ilk olarak
verilere ilișkin tanmlayc istatistiki bilgiler verilmiștir. Daha sonra maksimize
etme tekniği (her ölçüt için elde edilen maksimum değere göre diğer
değerlerin yüzdesel olarak ifade edilmesi) kullanlarak kentlerde belediyeler
tarafndan sunulan çevre koruma hizmetlerinin birbirlerine göreli olarak
durumlar tanmlanmș ve örümcek ağ șemas (değișkenlere yatay, dikey ve
ara yönlerde yer verildiği ve değerlendirmelerin radyal çizgilerle birleștirildiği
șematik bir gösterim) ile ifade edilmiștir. Böylelikle çevre koruma hizmetleri

Çizelge 1. Belediyelerin kat atk hizmetlerine
ilișkin veriler (2008)

açsndan alan çalșmasnn gerçekleștirildiği kentlerde belediye hizmetlerinin
düzeyi değerlendirilmiștir.
4.2. Veri ve Değerlendirme
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Belediyelerin sunduklar çevre koruma hizmetlerinin değerlendirilmesinde
yararlanlan, kat atk hizmetleri ile ilgili değișkenlere (günlük toplanan kat atk
oran, geri kazanlan kat atk oran, düzenli depolama tesisinin durumu, kat
atklarn düzenli depolanma oran) ait veriler [14] Çizelge 1’de, atk su hizmetler
ile ilgili değișkenlere (atk su artma tesisinin durumu, atk su artma tesisinin
kapasitesi, kanalizasyon bağlants olan konutlarn oran) ait veriler [14] ise
Çizelge 2’de verilmektedir.
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Günlük olarak toplanan kat atk oran değerlendirildiğinde (Çizelge 1), kentlerin
%63,6’snda (14 kent) kat atklarn tamamnn (%100) günlük olarak toplandğ,
buna karșlk kentlerin %18,2’sinde (4 kent) kat atklarn günlük olarak yaklașk
%75’inin ve kentlerin %18,2’sinde kat atklarn günlük olarak yaklașk %90’nn
toplanmakta olduğu görülmektedir. Kat atklarn günlük olarak %75’inin
toplandğ kentler; Ağr, Iğdr, Krșehir ve Rize (4 kent) dir.
Geri kazanlan kat atk oran değerlendirildiğinde, kentlerin %68,2’sinde (15
kent) kat atklarn geri kazanlmadğ görülmektedir. Kat atklarn geri
kazanldğ 7 kent (%31,8) geri kazanlan kat atk oranna göre sralandğnda,
geri kazanlan kat atk orannn en fazla (%2) olduğu kentlerin Yalova ve
Kastamonu, sonrasnda (%1) Giresun ve en az (%0,2) olduğu kentlerin
Çanakkale, Çankr, Krklareli ve Nevșehir olduğu görülmektedir.
Düzenli depolama tesisleri değerlendirildiğinde, kentlerin %45,5’inde (10 kent)
proje, %13,6’snda (3 kent) ihale, %13,6’snda (3 kent) inșaat așamasnda düzenli
depolama tesisleri olduğu, %22,7’sinde (5 kent) ise depolama tesisinin
faaliyette olduğu görülmektedir. Düzenli depolama tesisi için herhangi bir
girișimde bulunmamș olan tek kent Muș’dur.
Kat atklarn düzenli depolanma oranlar değerlendirildiğinde, kentlerin
%77,3’ünde (17 kent) düzenli depolama tesisi olmadğ için kat atklarn vahși
depolandğ, buna karșlk kentlerin %22,7’sinde (5 kent) düzenli depolama
tesisi olduğu için kat atklarn tamamnn (%100) düzenli depolandğ
görülmektedir. Kat atklarn tamamnn düzenli depolandğ kentler, Ağr,
Krklareli, Rize, Yalova ve Yozgat’t
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Atk su artma tesisleri değerlendirildiğinde (Çizelge 2), kentlerin %18,2’sinde (4
kent) atk su artma tesisi olduğu, bununla birlikte %22,7’sinde (5 kent) proje,
%9,1’inde (2 kent) ihale, %22,7’sinde (5 kent) ise inșaat așamasnda atk su
artma tesislerinin olduğu görülmektedir. Atk su artma tesisi için herhangi bir
girișimde bulunmamș olan kentler, Ağr, Çankr, Iğdr, Kilis, Mardin ve Rize (6
kent) dir.
Atk su artma tesisi kapasiteleri değerlendirildiğinde, atk su artma tesisi olan
4 kentin atk su artma tesisi ortalama kapasitesi 26 500 lt/sn olup, kapasitesi
en düșük (15 000 lt/sn) atk su artma tesisi Burdur’da, kapasitesi en yüksek
(50 000 lt/sn) atk su artma tesisi ise Yalova’dadr.
Kanalizasyon bağlants olan konutlarn oran değerlendirildiğinde, kentlerin
%31,8’inde (7 kent) konutlarn neredeyse tamamnda (%99) kanalizasyon
bağlants olduğu görülmektedir. Kanalizasyon bağlants olan konutlarn
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orannn ortalamas alndğnda, kanalizasyon bağlants olan konut orannn
%92,14 olduğu ve Burdur, Hakkari, Iğdr, Kars, Krșehir, Mardin, Rize ve
Yozgat’ta (8 kent) kanalizasyon bağlants olan konut orannn bu ortalamann
altnda olduğu görülmektedir. Kanalizasyon bağlants olan konutlarn oranna
göre kentler sralandğnda, kanalizasyon bağlants olan konut orannn en az
(%67) olduğu kent Mardin’dir.

Yalova, en düșük düzeyde sunulduğu kentin ise Mardin olduğu görülmektedir.

Çizelge 2. Belediyelerin atk su hizmetlerine
ilișkin veriler (2008)
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Belediyelerin sunduklar çevre koruma hizmetler birarada değerlendirildiğinde
(Șekil 1); çevre koruma hizmetlerinin en yüksek düzeyde sunulduğu kentin

Șekil 1. Çevre koruma açsndan belediyelerin
hizmet düzeyleri (2009)
Kentler çevre koruma hizmetlerini sunma düzeyleri açsndan, birbirlerine
göreli olarak değerlendirildiğinde, çevre koruma hizmetleri kapsamnda genel
olarak orta düzeyde hizmet sunduklar söylenebilir. Bu kapsamda, çevre
koruma hizmetleri açsndan Yalova en yüksek hizmet düzeyinde, Kastamonu,
Krklareli, Ağr, Burdur, Rize, Nevșehir ve Yozgat yüksek hizmet düzeyinde,
Giresun, Çanakkale, Bingöl, Düzce, Krșehir, Șrnak, Amasya, Muș, Kilis, Çankr,
Kars, Hakkari, Iğdr ve Mardin ise orta hizmet düzeyinde bulunmaktadr.
5. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde çevre sorunlar, tüm Dünya’da yerel yönetimlerin en önemli
politika ve uygulama konularndan biridir. Türkiye’de de kentleșmenin neden
olduğu çevre sorunlar, kentleri ve kentlerde yașayanlar olumsuz yönde
etkilemektedir. Çevre kirliliğini olușturan faaliyetleri kontrol ederek, doğal
kaynaklarn korunmasn sağlamak ve sağlkl bir çevre sunmak yerel
yönetimlerin temel görevidir. 5393 sayl Belediye Kanunu ile, belediyelerin
çevre koruma hizmetleri ile ilgili görev ve sorumluluklar tanmlanmș ve
belediyelere doğrudan yetki verilmiștir. Bu kapsamda atk sularn ve kat
atklarn toplanmas, artlmas ve ortadan kaldrlmas hizmetleri belediyeler
tarafndan gerçekleștirilmektedir.
Çalșmada, çevre koruma hizmetleri kapsamnda Türkiye’de belediyelerin
sunduklar kat atk ve atk su hizmetleri değerlendirilmiștir. Bu kapsamda,
belediyeler tarafndan sunulmas gereken çevre koruma hizmetleri uluslararas
çalșmalar șğnda tanmlanmș, Türkiye’de belediyelerin çevre koruma
hizmetleri kapsamnda sunduklar kat atk ve atk su hizmetlerinin genel
düzeyi ve ilgili yasal çerçeve belirlenmiș, orta ölçekli olarak tanmlanan
kentlerde alan çalșmas yaplarak bu hizmetlere ilișkin veriler toplanmș, analiz
edilmiș ve değerlendirilmiștir.
Uluslararas kurulușlar tarafndan yaynlanan belgeler ve yaplan araștrmalar
değerlendirildiğinde, yerel yönetimlerin çevre koruma konusundaki görev ve
sorumluluklarnn uluslararas düzeyde vurgulandğ ve konu ile ilgili olarak
göstergelerin tanmlandğ; Türkiye’de belediyelerin çevre koruma hizmetleri
kapsamnda sunduklar kat atk ve atk su hizmetlerine ilișkin mevcut durum
değerlendirildiğinde ise, yasalarla tanmlanan bu hizmetler açsndan
belediyelerin hizmet sunma kapasitelerini geliștirdikleri ancak yeterli düzeye
ulașamadklar ortaya konmuștur.
Alan çalșmas kapsamnda ele alnan 22 kentte, atk su ve kat atk hizmetleri
açsndan kentlerin durumu birbirlerine göreli olarak değerlendirildiğinde, çevre
koruma hizmetleri kapsamnda genel olarak orta düzeyde hizmet sunduklar
görülmüștür. Alan çalșmasnn gerçekleștirildiği kentlerden yalnzca birinin
çevre koruma hizmetleri açsndan yüksek hizmet düzeyinde, yedisinin yüksek
hizmet düzeyinde, ondörtünün ise orta hizmet düzeyinde olduğu tespit
edilmiștir.
Yukarda yaplan genel değerlendirmeler șğnda, belediyelerin sunduklar
çevre koruma hizmetlerinin durumlar ve bu kentlerin bölgelere göre dağlm
ile ilgili iki önemli sonuca ulașlmștr. Ulașlan sonuçlardan ilki, orta ölçekli

346

kentlerde çevre koruma hizmetlerinin genel olarak orta düzeyde sunulduğu ve
yeterli düzeyde olmadğ; kentler arasnda hizmetlerin sunulmas ve bu
kapsamda çevrenin korunmas açsndan önemli dengesizliklerin olduğu ve
kentlilerin çevre koruma hizmetlerinden eșit düzeyde yararlanamadğdr.
Ulașlan diğer sonuç ise, belediyeler tarafndan sunulan çevre koruma
hizmetlerinin düzeylerinin, bölgeler arasnda (Șekil 2) var olan ekonomik ve
sosyal dengesizliğin bir yansmas olarak ortaya çktğdr.

kapsaml, güncel, güvenilir istatistiki veri toplamalar sağlanmaldr. Bu konuda
İç İșleri Bakanlğ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafndan ‘Yerel Yönetimler
Bilgi Taban Projesi’ (yerel bilgi projesi) ve ‘Belediyelerde Performans Ölçümü
Projesi’ (BEPER Projesi) adl çalșmalarn sürekliliğinin sağlanmas ve Bayndrlk
ve İskan Bakanlğ Teknik Araștrma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafndan
hazrlanan ancak henüz uygulamas yaplmayan ‘Kentsel Göstergeler
Çalșmas’nn uygulamaya geçmesi öncü rol oynayabilir.
Çevre koruma ile ilgili hizmetlerin yalnzca belediyelerin yetkisinde olduğu
düșünülmemeli, ilgili tüm kurumlarn ve sivil toplumun birlikte çevrenin
korunarak yașanabilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmas konusunda ortak
hareket etmeleri gerektiği göz önünde tutulmal, ancak yol gösterici ve
uygulayc rolün yerel yönetimler tarafndan gerçekleștirilmesi beklenmelidir.
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Bu çalșmann gerçekleștirilmesi srasnda belediyelerde veri toplama
sürecinde, konu ile ilgili sistematik veri bulunmamas konusunda çeșitli
sorunlarla karșlașlmștr. Bu sorunlarn giderilmesi konusunda çeșitli
düzenlemelerin yaplarak, belediyelerin yerel bilgi sistemi olușturmalar ve
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Özet
Günümüzde doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanlmas ve çevrenin
korunmasna ilișkin sorunlarla birlikte, dünya nüfusunun yarsndan fazlasnn
krsal alanlarda yașyor olmas “sürdürülebilir krsal kalknma” kavramn
gündeme getirmiștir. Bu kapsamda krsal yerleșimlerde sürdürülebilirlik konusu
da giderek önem kazanan bir konu halini almștr.
Krsal yerleșimlerde yöresel mimari özellikler sosyal, ekonomik ve kültürel
gelișmelerle șekillenmektedir. Krsal mimariye biçim veren yerleșmenin coğrafi
içeriği, kültürel düzeyi, yerel gelenekleri, yașam biçimi ve niteliklerinin
karșmdr [1]. Geçmiște krsal yaplar, yap malzemeleri, yapm sistemleri,
iklimsel, çevresel ve kültürel faktörler göz önünde bulundurularak, ihtiyaçlar
doğrultusunda inșa edilmiștir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik çerçevesinde,
krsal mimariye yön veren ve yöreye göre değișkenlik gösteren unsurlarnn
belirlenmesi, krsal alandaki yeni yaplașmalarn olușumu açsndan da önem
kazanmștr.
Bu tespitler doğrultusunda, bildiride Edirne ili krsal mimarisini olușturan krsal
konutlarn karakteristik plan özellikleri, cephe düzeni, çat biçimi ve yapm
tekniklerinin olușmasna etki eden iklim, topografik yap, sosyo-kültürel ve
tarihi etkenler sürdürülebilirlik çerçevesine irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Krsal Mimari, sürdürülebilirlik, krsal kalknma

Abstract
At the present day, with the sustainable use of the natural sources and the
problems regarding the protection of the environment, that more than the half
of the world population live in rural area has brought up the concept of
“sustainable rural development”. In this context, the subject of sustainability in
the rural area has become increasingly important.
In rural settlements, local architectural features are shaped by social,
economic and cultural developments. Geographical content of the settlement
that shapes the rural architecture is a mixture of the cultural level, local
traditions, life style and qualities (Çorapçoğlu, vd., 2008). Rural constructions
in the past were built considering the building supplies, construction systems,
climatic, environmental and cultural factor as and in line with the needs. At
this scope, in the frame of sustainability, the determination of the elements
that shape the rural architecture and change according to the region have
gained importance in terms of the formation of the new constructions in the
rural area .
In the light of these findings, in this proceeding, Edirne will be studied within
the frame of the sustainability from the aspects of characteristic planning
features forming the rural architecture, and face design, roof style and
climatic, topographic, structural, socio-cultural and historical factors that affect
the construction techniques.
Keywords: Rural Architecture, Sustainable, Rural Development

1. Giriș
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Üretim etkinliklerinin tarma dayal olduğu, krsal nüfusun çalștğ ve yașadğ
yerler “krsal alan” olarak tanmlanr. Türkiye’de genel olarak krsal alanlar il ve
ilçe merkezleri dșndaki üretime kaynak teșkil eden alanlardr ve nüfusun
yaklașk % 35'i krsal alanlarda yașamaktadr.
Krsal alanlarda yașam ve ekonomik faaliyetler önemli ölçüde doğal
kaynaklarn doğrudan kullanm ve değerlendirilmesine bağldr. Gelișme süreci
nispeten yavaș ișlemektedir. Geleneksel yașam biçimi etkindir. Teknolojik
gelișme yavaștr.
Kr yaplar; toplumun temel ihtiyaçlarn esas alarak, geleneksel, toplum ve
iklim șartlarlarna göre șekillenmiș, basit araç, gereç ve o topografyada
bulunan malzemeler yardmyla yaplmș yaplardr [2]. Krsal konut inșa
edilirken krsal yașamn bir gereği olarak, her zaman çevresi ile birlikte
düșünülmektedir. Krsal mimaride yaplar, kullanlan yap malzemeleri ve
yapm sistemleri, iklim, çevre ve kültür faktörleri göz önünde bulundurularak,
ihtiyaçlar doğrultusunda inșa edilmekte ya da biçim veya ișlev
değiștirmektedir.
Krsal kalknma; krsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanmn esas
alarak, bir taraftan krsal kesimin gelir düzeyinin ve yașam kalitesinin
yükseltilmesi yoluyla gelișmișlik farklarnn azaltlmas amacna yönelen, diğer
taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasn ve geliștirilmesini
gözeten, yerelde farkllașan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçlar,
potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklașmla planlanan
faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir [3]
Çorapçoğlu ve d. ‘e göre krsal ve bölgesel kalknma plan politikalarna yön
veren temel ilkeler;
-Yașam kalitesinin iyileștirilmesi,
-Sosyal ve ekonomik dengeler,
-Kültürel çeșitlilik ve frsat eșitliğinin sağlanmas,
-Sosyal, ekonomik ve siyasal katlmclğn sağlanmas,
-Sürdürülebilirlik, olarak belirlenmiștir [1]

2. Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalknma ve Sürdürülebilir Yaplar
Sürdürülebilirlik, devingen (dinamik) bir süreçtir [4]. Sürdürülebilirlik, “her șeye
rağmen” değil, “her șeyi dikkate alarak” yașam sürdürme çabasdr [5].
Sürdürülebilirlik, kendi içinde; zaman, süreklilik, koruma ve değișimle
yașayabilme kavramlarn barndrr [6].
“Sürdürülebilir kalknma” ibaresi, resmi olarak ilk kez 1987’de Gro Harlem
Brundtland tarafndan, Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu için hazrlanan
“Ortak Geleceğimiz” raporunda tanmlanmștr. Bu rapora göre, sürdürülebilir
kalknma kavram: “bugünün ihtiyaçlarn, gelecek nesillerin ihtiyaçlarn
karșlama kabiliyetinden ödün vermeden karșlayan kalknmadr” [7].

Sürdürülebilir kalknmann boyutlarn I.Sachs sosyal, ekonomik, ekolojik,
mekansal ve kültürel sürdürülebilirlik olarak tanmlamaktadr [8].
Sürdürülebilirlik kavram içerisinde en büyük etken șüphesiz ki ekolojik
sürdürülebilirliktir. Ekolojik sürdürülebilirlik kendi içerisinde kaynaklarn ve
ekosistemin korunmasn hedef alr. Ekolojik sürdürülebilirlik için krsal
kalknmann kaynağa ihtiyac vardr. Bu kaynaklar da tarm ve hayvanclktr.
Dolaysyla krsal alanda yașayan halk kaynaklarn doğadan alr. Bu nedenle
sürdürülebilirlikte ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik
öncelikle ekolojik sürdürülebilirliğe bağldr. Ekosistem kirletilmez, tahrip
edilmez ve korunursa kaynaklar da korunmuș olur. Bu da beraberinde
ekonomik sürdürülebilirliği getirir. Kaynaklarn verimli kullanlmas, enerjinin
yenilenebilir kaynaklardan seçilmesi hem maliyetleri düșürecek hem de
çevresel kirliliğe engel olacaktr. Böylelikle sosyal ve kültürel değerler
korunmuș beraberinde yașam konforu sağlanarak sosyal ve kültürel
sürdürülebilirlik desteklenmiș olacaktr.

3. Sürdürülebilir Yap Kavram

elverișli olmas bu malzemenin konut yapmda seçilmesinde önemli bir
etkendir. Ayrca; konut yapmnda kerpiç malzemenin seçilmesinin temel
nedeni bölgenin taș ya da ahșap malzemenin temini anlamnda yeterli
kaynağa sahip olmamasdr. Kerpiç malzeme kolay elde edilebilmesi, kolay
șekil verilebilmesi, hzl kurumas ve yapda hemen kullanlan bir malzeme
olmas sebebiyle tercih edilmiștir. Ayn zamanda bu bölgeye göçler sebebiyle
gelerek yerleșen halkn braktklar konutlarnn da kerpiç olmas yöredeki
konutlarda da kerpiç malzeme seçilmesinin bir nedeni olarak görülebilir.
Konutlar inșa edilirken sundurma girișli ve hayat girișli olarak iki șekilde
yaplmștr. Baz konutlarda mevsim etkilerinden dolay açk sundurmalar farkl
șekillerde kapatlarak kullanlmaya devam edilmiștir.
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Sundurma Girișli Konutlar
Hayat Girișli Konutlar

Sundurma Girișli Konutlar: Bu tip konutlar iki ya da üç oda olarak inșa
edilmișlerdir. Oda kaplar doğrudan sundurmaya açlmaktadr.

Sürdürülebilir yap, sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir kalknmann yap
sektörüne yansmas olarak özetlenebilir. Sürdürülebilir binalarda üç alt
sürdürülebilirlik göstergesi öne çkmaktadr. Bunlar; ekolojik sürdürülebilirlik,
ekonomik sürdürülebilirlik ve sosyal/kültürel sürdürülebilirliktir [9]. Kibert;
sürdürülebilir yapmn amacn; “kaynaklarn etkin kullanmn ve ekolojik
tasarm temel alarak sağlkl çevrelerin yaratlmas ve yönetilmesi” olarak
tanmlamștr [10].
Bu tanmlardan yola çkarak bir yapnn sürdürülebilir olabilmesi için öncelikle
yapda kullanlacak malzemelerin sürdürülebilir olmas gerekmektedir. Bir yap
malzemesinin sürdürülebilir olmas için öncelikle doğal kaynaklardan elde
edilmesi gerekmektedir. Çünkü doğal kaynaklardan elde edilen malzemelerin,
üretim ve ișlenmesi srasnda çok fazla enerji tüketilmez. Ayrca bakm ve
onarm maliyetleri de düșüktür. Doğal kaynaklardan elde edilen malzemeler,
sentetik malzemelere oranla zararsz olduğundan çevre ve insan sağlğna
uygundur.

Șekil 1. İki Odal Sundurma Girișli Konut

Bulunduğu topografyada bölge, çevre ve iklim özelliklerine göre șekillenmiș
olan krsal konutta kullanlan malzemelerin doğadan elde edilmesi ve doğaya
dönüșebilir olmas, yapm, bakm ve onarm așamalarnda kolay bulunabilirlik
ve az enerji kullanm gibi özellikleri dikkate alndğnda krsal konutlar
sürdürülebilir olarak değerlendirmek yanlș olmaz.

4. Ekolojik Sürdürülebilirlikte Edirne İli Krsal Konutlar4.1. Edirne İli
Krsalnn Kültürel ve Fiziksel Yaps
Edirne İli Marmara Bölgesi’nin Trakya ksmnda yer alan ve Türkiye’nin bat
ucunda, kuzeyde Bulgaristan ve kuzeybat’da Yunanistan ile komșu olan bir
snr șehridir. Ayn zamanda Balkan yarmadasnda yer alr.

Șekil 3. İki Odal Sundurma Girișli Konut Plan

Edirne ili topografyas kuzey ve kuzey doğu kesiminde farkl yükseltiler
gösteren tepe ve dağlar, güney ve güney doğuda ise ova ve platolardan
olușmaktadr. Edirne ili krsalnda çok önemli değere sahip olan Ergene nehri
de bu ovadan geçer ve bölgenin can damar olan tarma hayat verir.
Marmara bölgesi iklimi ve iç kesimlerde karasal iklimin etkilerini görülmektedir.
Kș mevsimi Akdeniz iklim tipinin etkili olduğu ksmlar lk ve yağșl, karasal
iklimin etkisinde kalan ksmlar ise oldukça sert ve yağșl geçmektedir.
Trakya’nn Karadeniz’e kys olan bölgelerinde ise Karadeniz iklimi etkisini
göstermekte ve bol yağș görülmektedir.
Edirne de nüfusun büyük çoğunluğunu, çeșitli zaman aralklarnda Yunanistan
ve Bulgaristan’n farkl bölgelerinden savaș ve mübadele sebebiyle göç ederek
gelip bu bölgeye yerleșen halk olușturur. Bu nedenle yerleșmelerin fiziksel
yapsn ekonomik ve iklimsel koșullarlar belirlerken, kültürel yapsnda balkan
kültürünün izlerini görmek mümkündür.

Șekil 3. Üç Odal Sundurma Girișli Konut

4.2. Edirne İli Krsal Konutlarnn Genel Özellikleri
4.2.1. Yapm Sistemi
Bölgedeki en belirgin yap özelliği krsal konutlarn kerpiç yğma olarak inșa
edilmiș olmasdr. Yerleșim yerinin ve iklimsel özelliklerin de kerpiç yapm için
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Șekil 4. Üç Odal Sundurma Girișli Konut Plan
Hayat Girișli Konutlar: Bu konut tipinde konut giriși “hayat” olarak adlandrlan
mekâna açlr ve odalara dağlm buradan sağlanmaktadr. Bu konutlarda iki, üç
ya da dört odal olarak inșa edilmișlerdir.

Șekil 8. Üç Odal Hayat Girișli Konut Plan
4.3. Edirne İli Krsal Konutlarnda Kullanlan Ekolojik Yap Malzemeleri
Sürdürülebilirlik kavramnn ilk șart “enerji ve doğal kaynaklarn korunumudur”.
Bu nedenle birșeyin sürdürülebilir olmas için doğa ile uyumlu olmas da
gerekir. Krsal konutlarn sürdürülebilir özellikte olmalarnn temel nedeni
ekolojik yap malzemeleri kullanlarak yaplmș olmalardr.
Edirne ili krsal konutlar öncelikle malzeme ve yapm sistemleri açsndan
sürdürülebilirdir. Tasarmlar ve plan özellikleri ihtiyaçlar doğrultusunda
șekillenmiștir. Bu yaplarda kullanlan ekolojik yap malzemleri ise șunlardr:
4.3.1. Doğal Taș; Yerel ocaklardan elde edilerek, büyük tesislere ihtiyaç
duyulmadan yontularak șekillendirildiğinden üretiminde yüksek enerjiye ihtiyaç
duyulmamaktadr. Bununla birlikte yerel olan taș malzemenin nakliyesine de
gerek olmadğndan enerji ihtiyac azalr. Edirne ili krsal konutlarnda temeller
küfeki tașndan yaplmștr.

Șekil 5. İki Odal Hayat Girișli Konut

4.3.2. Toprak; Edirne ili krsalndaki konutlarda toprak malzeme neredeyse
konutun tamamnda kullanlr. Bölgedeki toprağn kerpiç yapmna uygunluğu
ve iklimin kerpiç yap için uygun olmas kerpiç yap malzemesini konut
inșasnda kullanm etkin klmștr. Toprak ve samann su ile karștrlp çamur
haline geldikten sonra kalplara dökülerek șekil verilerek günește kurutulup
kerpiç yaplr. Kerpiçler konutun duvarlarnda kullanlr. Kerpiç duvar yine
toprak, saman ve suyun karșmndan elde edilen çamur harç ile svanarak
duvar dș etkenlerden korunur. Ayn șekilde konutlarn zemin döșemeleri
topraklar katmanlarnn skștrlmas ile olușturulur.
Üretim maliyetlerinin çok düșük olmas, kerpiç yapm için gerekli malzemenin
kolay bulunabilir ve kolay șekil verilebilir niteliği, tamamen geri
dönüștürülebilen bir malzeme olmas, krsal konutlarn yapmnda yaygn
olarak tercih edilmiștir.

Șekil 6. Hayat Girișli Konut Plan

4.3.3. Ahșap; Edirne ili krsal konutunda ahșap malzeme kullanm etkin
değildir. Ahșap sadece konutun dș çevre ile bağlantsn sağlayan kap ve
pencerelerde kullanlmștr. Bunun dșnda; ahșab duvarlarda da destek eleman
ve hatl olarak kullanlmștr.
Konutta kullanlan ahșap malzeme bölgedeki ağaçlardan elde edilebilmektedir.
Ahșap malzeme geri dönüșüm așamasnda yapay ahșap malzemelerin
üretiminde kullanlabilir.
4.3.4. Saz; Edirne ili krsal konutlarnda saz malzemenin çatda örtü alt
malzemesi olarak kullanm yaygndr. Konutlarn bulunduğu bölgeden elde
edildiği için üretiminde yada konutta kullanlabilir hale getirilmesinde yüksek
enerji kullanm gerektirmez. Yeniden kullanm mümkün değildir ancak organik
olan bu yap malzemesi doğada tamamen geri dönüșebilir. Atk brakmaz.

Șekil 7. Üç Odal Hayat Girișli Konut
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4.3.5. Buğday Sap (Islama) ve Ayçiçeği Sap; Edirne ili krsalnda yașayan
halk geçimini çoğunlukla çiftçilik ile sağlamaktadr. Buğday ve ayçiçeği ekimi
bölgede yoğun olarak yapldğndan bu malzemelerin üretilmesi ya da elde
edilmesi için çok büyük bir enerjiye ihtiyaç yoktur. Malzemeler doğadan elde
edildiği biçimde yapda kullanlabilir. Konutlarda; tavan yapmnda kullanlr.
Organik bir yap malzemesidir bu nedenle doğaya zararszdr ve geri
dönüșümü sağlanr, atk brakmaz.

Șekil 11. Kerpiç Yğma Duvar

4.4. Edirne İli Krsal Konutlar Olușturan Yap Elemanlar
4.4.1. Temeller
Kerpiç yapda temel yapm için taș kullanlr. Edirne ili krsalndaki konutlarda
da bölgedeki taș ocaklarn çkarlp getirilmiș “küfeki taș” kullanlmștr.
Temellerde bağlayc olarak topraktan elde edilen harç kullanlr.

4.4.3. Çatlar
Edirne ili krsal konutlarnda çoğunlukla eğimli krma çat olarak inșa edilmiștir.
Çatlar günümüzde ahșap üzerine alaturka kiremit örtülerek kapatlmștr.
Ancak pek çok konutta ahșap çat konstrüksiyonu (Așk ve mertekler) ve
alaturka kiremit örtüsü arasnda kalan ksmlar, ağaç dallar ya da saz
malzeme üzerine “slama” denen buğday ya da arpa sap doldurulmuștur.
Kullanlan bu teknikle s ve su yaltm sağlanmak istenmiștir. Ayrca; belli bir
ölçü tekrar olmakszn, ahșap dikmeler üzerine yerleștirilmiș așk görevi gören
tașyclar üzerine doğrudan saz malzeme dizilmiș ve bağlayc olarak da
toprak kullanlmștr.

Șekil 9. Krsal Konutta Taș Temel
4.4.2. Duvarlar
Edirne ili krsal konutlarnda duvar yapmnda kullanlan en yaygn yap
malzemesi kerpiçtir. Kerpiç konutlarn bazlarnn duvarlarnda çok az sayda
ahșap hatl olduğu gözlenmiștir. Konutlarda kullanlan ortalama kerpiç
boyutlar ise 28x12x10 cm.’dir. Duvarlar, bir sra düșey bir sra yatay doğrultuda
ve her bir sra birbirini 90 derece açyla kesecek șekilde örülmüștür.

Șekil 12. Buğday Sap ve Ağaç Dallaryla Yaplan Kiremit Alt Örtüsü

Yap dș duvarlar kș aylarnda dșardan yapy etkileyen ve iç mekânda s
kaybna neden olacak soğuk havann içeri girmesini engeller, yaz aylarnda ise
tam tersi biçimde scak havann içeri girmesini engelleyerek iç mekân scak
havadan korur.

Șekil 13. Saz Malzemenin Kiremit Alt Örtüsü Olarak Kullanlmas
4.4.4. Tavan

Șekil 10. Kerpiç Yğma Duvar

Krsal konutu ssal etkenlerden korumann bașka bir biçimi de konutlarda çat
örtüsünün altnda bir tavan olușturulmasdr. Çatnn yapm için kullanlan saz
malzeme konutun içinde tavan yapmnda da kullanlmștr. Saz malzemenin
yan sra bölgede bolca yetișen ayçiçeği saplarnn da tavan yapmnda
kullanldğ görülmektedir.

Șekil 14. Saz Malzemenin Tavan Yapmnda Kullanlmas
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Șekil 15. Ayçiçeği Sapnn Tavan Yapmnda Kullanlmas
Șekil 18. Dört Bölmeli Çift Açlan Kanatl Pencere

4.4.5. Kaplar ve Pencereler
Konutlarda s kaybna yada kazanmna neden olan en büyük etkenler kap ve
pencerelerdir. Kap ve pencere boșluklarnn büyük olușu snn korunumunu
zorlaștrmaktadr. Bu nedenle Edirne ili krsalndaki konutlarda kap ve
pencereler büyük yaplmamștr. Kș aylarnda hakim rüzgarn konutu
etkilememesi amacyla kuzey cepheye pencere ya da kap doğramalar
yaplmamștr.

Șekil 19. Krsal Konutta Kap ve Pencere

5. Sonuç
Șekil 16. Krsal Konutta Giyotin Pencere

Ekolojik sürdürülebilirlikte “enerji etkin yap tasarm” en önemli kavramdr. Bir
yapnn enerji etkin olabilmesi için; basit planl ve küçük ölçekli kompakt yap
formunda, uygun hacim organizasyonuna sahip, ssal performans yüksek yap
kabuğuna sahip olmas, yapnn en uygun biçimde (optimum) yönlendirilmesi
ve yapnn inșas için en uygun arazi parças, eğimi ve yönü seçilmelisi
gerekmektedir.
Edirne ili krsal konutlar kare ya da dikdörtgen planldr. Oda saysna göre
konutlarn ölçekleri değișiklik göstermekle birlikte çoğunlukla küçük ölçekli
konutlardr. Küçük ölçekli olduğundan yapda enerji korunumu
sağlanabilmektedir.
Doğal malzemelerin ssal performansnn yüksek olmas sebebiyle krsal
konutun yap kabuğunu olușturan duvar, döșeme ve çaty olușturan
malzemeler yüksek oranda s tasarrufu sağlayabilir. Ayrca yap dș kabuğunda
s kaybna neden olan kap ve pencere boșluklarnn krsal konutlarda küçük
açklkl olmas da yapda s tasarrufu ve ssal konfor șartlarn sağlayabilmek
için önemlidir

Șekil 17. Krsal Konutta Çift Açlan Kanatl Pencere

Krsal konutlarn yapm așamasnda giriș cephelerinin kuzey yönüne
yaplmamas, aydnlatma ve havalandrma için kullanlan pencerelerin de bu
cepheye yaplmamas konutun iklimsel koșullara göre yönlendirilmiș olduğunun
bir göstergesidir.

Krsal konutlarn yap malzemeleri doğal malzemelerden elde edilmiștir.
Sürdürülebilirlikte doğal kaynaklarn korunumu ve kullanm esastr. Bu nedenle
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krsal alanda konut inșasnda kullanlan malzemelerin devam için üretiminin
yaplmas gerekmektedir. Bu da krsal kalknmann devam için gereklidir.
Krsal konutlar yerel ustalar ve temel birkaç basit inșaat aleti kullanlarak inșa
edilebilirler. Bu sayede çok sayda iș gücü ve ileri teknolojili iș makinesi
kullanmna ihtiyaç duyulmaz.
İhtiyaç dahilinde inșa edilen yaplar yine ihtiyaç dahiline değiștirilip
geliștirilebilmektedir. Kullanlan malzemeler büyük çoğunlukla doğal
malzemeler olduğundan çevreyle uyumludur.
Ekolojik malzemeler kullanlarak ve krsal ihtiyaçlar doğrultusunda inșa edilen
yaplarn yan sra korunan doğal ortam sayesinde krsal kalknma da
desteklenmiș olacaktr. Krsal sürdürülebilirlik ancak krsal kalknma varsa
mümkün olacaktr. Kalknma sağlayamayan krsal yașam er ya da geç göce
zorlanacaktr.
Krsal konutlar sürdürülebilir krsal kalknmaya destek olacak biçimde
yașatmak gerekmektedir.
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Özet
Bu çalșmada, șehirlerin fiziki yap ve çevresinin, sosyal ve kültürel yaplarnn,
doğal güzellik ve kaynaklarnn planlara ve sürdürülebilirliğe olan etkileri ele
alnmștr. Ușak ili için hazrlanan üst ve alt ölçekli planlar ile bu planlar
arasndaki ilișki açklanmștr. Ușak’ta konut alanlarnn sosyal ve ekonomik
yönden nasl ayrldğn ve bunun șehir merkezine yansmalar incelenmiș ve
șehrin bugünkü görüntüsü çizilmiștir. Ayrca, Ușak’ta sürdürebilme imkânna
sahip ve planlara katks olabileceği düșüncesi ile șehir merkezinde,
yenilenebilir kaynak kullanmnda, doğal güzelliklerde ve tarihi-kültürel
yaplarda mevcut durum ortaya konularak baz önerilerde bulunulmuștur.
Anahtar kelimeler: Planlama, Sürdürülebilir Planlama, Uygulama İmar Planlar,
Ușak, Fiziki Çevre

Abstract
In this study, the physical structure of cities and environment, social and
cultural structures, natural beauty and resources, sustainability plans and the
effects were investigated. Prepared fort he upper and lower Ușak province
plans to scale the relationship between these plans are explained. Social and
economic aspects of the residential areas in Ușak is divided and how the
reflections from the city center has been examined and drawn image of the
city today. Also, in Ușak have the opportunity of continuing and plans may be
contributing to the idea, in the city center, in the use of renewable resources,
natural beauty and historical-cultural structure, the current situation can be
put forward some suggestions have been found.
Keywords: Planning, Sustainable Planning, Implementation Plan, Ușak,
Physical Environment

1. Giriș
Ușak kenti; tarihin bilinen zengin ve kutsal yerleșimlerinden birisidir. Antik
dönemdeki ad “Temenothyrea” olan Ușak, İç Ege bölgesinde Bat ve Orta
Anadolu’yu birbirine bağlamaktadr. Ege Bölgesi’nin İç Bat Anadolu bölümünde
yer almakta olup, 38°12’ ve 38°56’ kuzey enlemleri ile 28°48’ ve 29°57’ doğu
boylamlar arasnda yer alan Ușak 15 Temmuz 1953 ylnda Kütahya ilinden
ayrlarak il statüsüne kavușmuștur. Ankara–İzmir karayolu ve Afyon-İzmir
demiryolu Ușak ili üzerinden geçmektedir. İlde ilk belediye teșkilat 1896 ylnda
kurulmuș olup, șu anda 19 adet mahallesi bulunmaktadr [1-2]. Ușak ve komșu
illeri haritas Șekil 1’de verilmiștir.
Düșman ișgalinden 1 Eylül 1922 tarihinde kurtulan kent, Kütahya iline bağl bir
ilçeyken, 15 Temmuz 1953 ylnda çkarlan 6129 sayl kanunla İl statüsüne
kavușmuștur [3]. 2008 yl itibaryla toplam nüfusu Toplam șehir nüfusu 334
111’dir [4]. Ușak İli’nin kentleșme hznn gerek Ege Bölgesinden gerekse Türkiye
genelinden geride olduğu görülmektedir [1].
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Șekil 1. Ușak ve Komșu İlleri Haritas
Bölge ve yakn çevresindeki jeolojik etütlerin temeli metamorfik kayaçlar
olușturur. Bu birimlerin üzerine kireçtașlar ve geniș alanda da büyük ölçüde
așnmș olmasndan dolay çoğu yerde daha genç birimlerle örtülmektedir.
Ușak ili ve çevresi Türkiye Deprem Bölgeleri haritasnda ikinci derecede
tehlikeli deprem bölgesinde bulunmakta, civarda meydana gelen depremlerden
etkilenmektedir [5].
Ușak kenti, kendine özgü pek çok tarihsel ve kültürel mirasa, doğal güzelliklere
ve bir takm ticari ürün potansiyeline sahiptir. Ancak, ayn zamanda bu
kaynaklarn tantmnda ve pazarlamasnda yetersiz de kalnan bir kenttir. Bu
nedenle Ușak kentinin çalșmaya konu teșkil etmesinin ana nedeni var olan
tarihi ve kültürel mirasn yok olmamas için tarihi doğal güzelliklerin ve
kaynaklarn tantm ve pazarlanmasnda sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesi ile
kent plan senaryolarnn olușturulabilmesi için ilk admlarn atlmasna
yardmc olunabileceği düșüncesidir.

2. İmar Planlar ve Sürdürülebilirlik
İnsanlar binalar da yașar, binalar sokaklar olușturur; sokaklar, mahalleleri;
mahalleler, semtleri; semtler kentleri olușturur ve kentler medeniyetlerin
göstergesi olur. Bu cümleden hareketle, kent demek, aslnda insan demektir
ve kentler insanlarn aynas gibidir. İnsanoğlu yașamn sürdürdükçe kentlerde
varlğn iyi ya da kötü sürdürecektir. Yani kent; en yaln haliyle, insann tabiata
verdiği șekildir.

Yașayan bir organizma olan kentlerin var olabilmeleri için kent fonksiyonlarnn
sürekliliğinin olmas gerekmektedir. İște planlama tam bu anda devreye
girerek bu fonksiyonlarn sürdürülebileceği gerekli teknik-sosyal alt yapnn
fiziki çevrede nasl, nerede, ne kadar, ne zaman olmal sorularn
cevaplamakta, kenti geleceğe hazrlayarak, yönlendirmektedir.
Planlama; genel anlam ile yașamn ya da yașam ortamnn ve ilișkilerinin
planlanmasdr. Șehir ve bölge planlama ise toplumsal ve ekonomik
gereksinimleri göz önünde bulundurarak kentlerin ve bölgelerin gelișmelerinin
biçimlenmesine yön vermekle ilgili sorunlarla uğrașan bir bilim daldr.
Planlama ancak, ekonomik, toplumsal, politik bir karar olarak belli hedefleri
kapsadğnda amacna ulașabilir [6-7]. İmar planlar ise, belli bir hiyerarșiye
uygun olarak düzenlenir.
Planlamann bugünkü hedefi, yerel kaynak ve değerlerin korunarak geçmișten
geleceğe tașndğ, sürdürülebilir kentleșme doğrultusunda bir çalșma
çerçevesi olușturmaktr [8].
Tüm dünyada yașanmakta olan çevresel sorunlar, 1980’lerin sonunda
sürdürülebilir gelișme kavramnn ortaya çkșn sağlamș ve planlama bu
dönemde kurgusunu sosyal ve ekolojik çerçevede olușturmaya bașlamștr.
1980’li yllardan sonra, sürdürülebilirlik kavramnn kent planlamaya etkisinin,
Ortak Geleceğimiz Raporu (1987), Yerel Gündem 21 (1992), Kyoto Protokolü
(1997) gibi, devletlerin birbirine verdiği taahhütler çerçevesinde olușturulmuștur
[9].
21. Yüzyla girilen bu zaman eșiğinde, kentlerin, denetimsiz büyümenin
getirdiği sorunlara ve bu çerçevede bireylerin ve toplumun gereksinmelerine
nasl yant vereceği konusu, en temel sorunlardan birini olușturmaktadr.
Bugün dünya nüfusunun yarsnn kentlerde yașadğ düșünülürse, bu sorunun
doğru yantlarnn arandğ bir kent planlama sisteminin önemi daha da
artmaktadr [8]
Sürdürülebilir planlamann ana hedefi bugün ve gelecek kușaklar için afetlerin
etkilerinden korunmuș veya afet zararlar azaltlmș, yașam kalitesi yüksek,
sağlkl ve güvenli yașam çevreleri olușturmaktr [10]. Bu çerçevede, çok hzl
ilerleyen küreselleșme ve teknoloji ile birlikte koruma, dönüșüm, geri
dönüșümü de amaçlayarak çevreye daha çok duyarl kent planlama ve bilinci
üzerinde durulmaktadr.
21. Yüzylda artk çok daha bütüncül ve demokratik, toplumdaki insanlar
birbirine yaknlaștran, ayn zamanda mekânsal olarak kompakt bir kent resmi
çizilmektedir. Bu bağlamda, otomobile olan bağmllğ en aza indiren, yaya
hareketini ve bisiklet kullanmn artran, hava kirliliğini ve enerji harcamalarn
en aza indiren gelișmiș bir toplu ulașm modeli ile kolay erișilebilir, her șeyi bir
araya getiren, endüstriyi değil ama konutu ve çalșma yerlerini, alșveriș
alanlarn, toplumsal, rekreatif ve eğitimle ilgili ișlevleri yaknlaștran çözümler
beklenmektedir. Ne var ki, kentsel yoğunluk ile ilgili kararlar alnrken, doğaya
ve yeșile olan gereksinme göz ard edilmemelidir. Doğa ile bütünleșme,
ekolojik sürdürülebilirliğin en önemli bileșenidir [8].
Türkiye’de mekânsal planlama konusundaki esaslar, ilkeler yetkiler ile temel
kavramlar, 3194 sayl İmar Kanunu’nda tanmlanmștr [11]. Söz konusu
Kanunun planlama kademeleri ile ilgili 6. Maddesinde planlar, kapsadklar alan
ve amaçlar açsndan “Bölge Planlar” ve “İmar Planlar”, imar planlarn ise,
“Nazm İmar Planlar” ve “Uygulama İmar Planlar” olarak kademelendirilmiștir
[6-7].

3. Ușak Fiziki Çevre ve Sosyal Yapsnn Mekâna Olan Etkileri
Ușak kent plann belirleyen kale, șehrin gelișip büyümesinde önemli bir rol
oynamș, yerleșim kale çevresinden bașlayarak gelișme göstermiștir. Yani, kale
kentin fiziki yapsnn temel öğesidir. Kent plann belirleyen unsurlardan birisi
de kent merkezinde, çarș-pazar yannda, Ulu Camiidir. Kentin ekonomik
faaliyetlerinin geçtiği bu çarș ve pazarlarn yaknnda bulunan ve çeșitli mal ve
hizmet üreten esnaf gruplar da ticari yașam hareketlendirmektedir. Kale
merkezi ve çevresinde bașlayan yerleșim 15. ve 16. yy’da, bu merkez etrafnda
kurulan mahallelerle gelișmiștir [12].
Mahalleler, șehrin hem fiziki hem de sosyal unsuru olarak gelișme göstermiștir.
Böylece kent, mahallelerden olușan bir iskân yeri olarak karșmza çkmaktadr.
Mahalle “birbirlerini tantan, bir ölçüde birbirlerini davranș alanlarndan

sorumlu, sosyal dayanșma içinde olan kișilerden olușmuș bir topluluğun
yașadğ yer” ve “ayn mescidde ibadet eden cemaatin aileleri ile birlikte
ikamet ettikleri șehir kesimi” olarak tanmlanabilir. Bu tanm, sosyal, ekonomik
ve idari organizasyonla mescid ve caminin rolü ön plana çkarmaktadr.
Nitekim, Ușak kentindeki mahaller de bir mescit ve cami etrafnda kümelenen
evlerden olușmuștur. Böylece mahallelerin gerek tașdklar isimleri ile gerekse
dinsel ve sosyal yaplaryla mescit veya cami ile özdeșleștikleri görülür [12].
Vital Cuinet, ‘1880’ler de Ușaktaki evlerin çoğunluğunun pișmemiș tuğladan
yapldğn, 1890’larda ise hem daha sağlam, hem de daha zarif olan ahșap
evlerin yeğlendiğini’ yazmaktadr. Yine Cuinet’e göre ‘belediyenin özen ve
çabasyla Ușak merkezindeki yollar genișletilmiș ve bir düzene sokulmuștur’
[13].
Halkn en büyük geçim kaynağ olarak hal dokumaclğ bașta gelirken, Ușak ve
köylerinde palamut, maz, pamuk, buğday, arpa, susam, hașhaș mahsulleri;
üzüm armut, elma, șeftali yetiștiriliyordu. Ușak yöresinin dș alm da șeker,
kahve, baharat ve petrolden olușuyordu. Canl bir ticaret potansiyeline sahip
olan Ușak șehri 1894 yl Ağustos aynn son günü tarihinin en büyük afetiyle
karșlașt. ‘Koca Yangn’ olarak bilinen yangnda Ușak büyük ölçüde yok
olmuștur [13].
3.1. Konut Alanlarnn İncelenmesi
Ușak’a tepeden baktğmzda bir merkez etrafnda gelișmesi nedeniyle yağ
lekesi șeklinde büyümeye sahip olduğu görülmektedir. Kentin yeni konut
alanlar, mevcut konut yerleșiminin çevresinde olmakla birlikte, ağrlkl olarak
güney ve güney doğu yönündedir. Merkezde bitișik nizam olan imar, yeni
açlan bölgelerde ise ayrk nizamdr. Șu anda kullanlan çevre yolu yaplmadan
önce güneye gelișme söz konusu değil iken Ankara-İzmir çevre yolunun
yapmyla șehir güneye doğru ciddi anlamda kaymaya bașlamștr. Özellikle üst
gelir gruplarnn daha çok tercih ettiği ve arazi fiyatlarnn daha yüksek olduğu
güney bölgeleri, imara yeni açldğ için yollar daha geniș planlanmștr. Site
tarz yerleșmelerin bulunduğu bu alanlardaki konutlar ayn zamanda dikey
gelișme göstererek kat adetleri 10 kata kadar yükselmiștir. Yani orta ve üst
gelir grubu merkezin bir ksm ile güneyde yer seçmiștir.
Ușak merkezinde kat adetleri çok yüksek değildir. Yllar öncesine ait resimlere
baktğmzda hala bugün kullanlan binalar görmemiz mümkündür. Bunun bir
sebebi merkezde bulunan Ulu Caminin etrafnn Koruma Amaçl İmar Planna
sahip olmasdr.
Buna karșlk 40 ve 50 metrelik caddelerin etrafndaki yeni konut adalarnda
bina yüksekliği 10 kata kadar çkmaktadr. Șeref Caddesi, Ankara-İzmir yolu
boyunca ve Üniversite yolunda (güney) kurulan sitelerde yüksek katl
yaplașma vardr. İlde en yüksek binalar da buralarda bulunmaktadr. Kat
yüksekliklerinin artmasyla gelir seviyesi de yükselmektedir. Yani bu bölgeler
Ușak’n üst gelir grubu tarafndan tercih edilmektedir.
Yoğunlașmann dikeyde az, yatayda geniș yer kapladğ alanlar, birçok evin
kaçak olduğu Ușak’n kuzey yamaçlarnda Aybey, Bozkurt, Elmaldere,
Karaağaç, Mehmet Akif Ersoy, Dikilitaș, Ișk, Sarayalt mahallelerinde
bulunmaktadr. Yine kat yüksekliğinin düșmesiyle gelir seviyesi de düșmüștür.
Göç aldğ sürece doğudan ve çevre köylerden gelerek șehrin kuzeyine
yerleșen halk ise Ușak’n alt gelir grubunu olușturmaktadr. Birbirine çok yakn
bitișik nizamda olușturulan bu bölge için donat alanlar eksik ve alt yaps
yetersizdir. Șehrin kuzeyi dağlk bir bölge olup mahallelerin bitiminde ormanlk
alan bașlamaktadr. Burada suç oran yüksek ve dșa açlm çok fazla yoktur.
Kat yükseklikleri tek, iki ve üç kattr.
Orta gelir grubu ise Fatih, Atatürk, Fevzi Çakmak, Ünalan, Kurtuluș, Durak,
mahallerinde yer almaktadr. Buralarda kat says üç ve alt arasnda
değișmektedir.
Șekil 2 ve 3’de görüldüğü gibi șehir, merkezden itibaren adeta ikiye bölünmüș
durumdadr. Kuzey tarafta alt gelir grubu, güneyde ise orta ve üst gelir
gruplar yer seçmiștir. Zaten șehrin tarihsel gelișimine de baktğmzda ilk
yerleșmenin Ulu Cami ve kuzey yönünde olduğunu görmekteyiz.
Șekil 3‘de ise Ankara-İzmir yolu ve Șeref Caddesinde kat yükseklikleri
artarken, merkez civarnda 4-6 kat, kuzey kesimde 1-3 kata kadar düștüğünü
görmekteyiz. Buna karșn șehrin güneyinde, yüksek gelirli mahallelerde zaman
zaman karșmza iki katl villalar da çkmaktadr.
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Günümüzde Osmanl yap izlerini tașyan Ușak evlerinin çok az bir ksm
kalmștr. Cumhuriyetin ilk yllarnda yaplmș olan ve Osmanl mimari
özelliklerini tașyan bu evlere Aybey, Ișk, Karaağaç ve Kurtuluș mahallelerinde
rastlamak mümkündür [1]. Ușak’n merkezinde rastladğmz tarihi evlerin bir
ksm kullanldğ halde bir ksm da kullanlmayarak bakmsz kaldğ için
yklma durumuna gelmiștir.
Ușak’ta planlamay, dolaysyla yerleșmeyi etkileyen unsurlardan biri de
merkeze çok yakn bulunan ‘ Höyük Alanlar’dr. Bu alanlar bir kaç yerde
uygulama imar planlarnda, plan dș braklarak imara açlmamștr. Bu durum,
planlama da Ușak’a ait özel bir durum olup planlamay kesen bir dș etken
olmuștur.

Buna göre de kent beș ayr dilimden olușan bir organizma haline döner.
Merkezde yer alan bölge, özeksel iș ve ticaret bölgesidir. İkinci dilimde,
toptanclk ve hafif sanayi kurulușlar bulunur. Bu dilim, kentin yüksek ölçünlü
oturma alanlarnn tam karșt olan ucuna rastlar. Üçüncü dilim, alt snf
konutlar bölgesidir. Buras sanayi bölgesine yakndr. Eskiden zengin kesim
otururken, șimdi onlarn terk ettiği, geçiș halindeki alanlarda da, alt snf
konutlarna rastlanabilir. Dördüncü ve beșinci dilimler ise, srasyla, orta halli
snf ve katmanlarla, yüksek gelirli snflarn oturmalarna ayrlmș durumdadr
[15].
Dilimler Kuramn Ușak’a uyarladğmzda așağda verilen Șekil 4‘deki gibi bir
görüntüyü ortaya çkmaktadr. Merkezin (1) hemen yannda kilim, battaniye,
kuruyemiș, bakliyat gibi ürünlerin olduğu toptan satș alanlarnn (2) olduğu
görülmektedir. Bunun hemen arkasnda orta (4) ve alt (3) gelir gruplarna ait
bölgeler yer alr. Birçok șehirde olduğu gibi üst gelir gruplar șehrin dș
çeperlerinde yeni imara açlan alanlarda yer almaktadr.
Dilim Kuram

Șekil 2. Gelir Gruplarna Göre Konut Alanlar
2000 ylna gelindiğinde, kent, güneyde Çanl Köprüye dayanmștr.
Güneybatda, 1970’lerde bile yaznn (krn) ortasnda görünen İstasyon binalar
kent içi olmuștur. Batda ise, 1966’da Devlet Karayolu boyunca yaplan binalar
artmș, kuzeydoğuda ise, ünlü mesire yeri olan Akse Çamlğna ulașlmștr.

No

Açklama

1

Merkezi İș Bölgesi

2

Toptan Satș-Hafif İmalat Bölgesi

3

Alt Snf Konutlar Bölgesi

4

Orta Snf Konutlar Bölgesi

5

Yüksek Standartl Konut Alanlar

Șekil 4. Dilimler Kuram [15]

Kent, son elli ylda genișleyip büyümüștür. Ama șehircilik yönünden bir gelișme
var m? Gelenler șehre ayak uydurabilmiș midir.? Dr. Celalettin Vatandaș’n
2000 ylnda yaptğ çalșmada șehirde oturanlarn üçte biri kendini kentli
saymamaktadr. Yardmlașmalar da akrabalklara dayandğ görülmektedir. Sivil
toplum kurulușlarna üyelik çok azdr. Bu son iki olgu, șehirleșmenin
zayfladğn göstermektedir. Kentlere özgü tavr ve davranșlarn
benimsenmesi ancak zaman içinde gelișecektir [14].

Șekil 5. Ușak Kent Uydu Görüntüsüne Dilimler Kuramnn Uygulanmas
3.3. Ușak İçin Hazrlanan Planlar ve Sürdürülebilirlik
3.3.1. 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan

Șekil 3. Kat Adetlerine Göre Konut Alanlar
3.2. Kent Merkezinin İncelenmesi
Kentler temel olarak “Ortak Özekli Çemberler Kuram”, “Dilimler Kuram”
ve/veya “Birden Çok Özekli Büyüme Kuram” olmak üzere üç çeșit büyüme
gösterebilir. Bu kuramlarn esaslarna göre Ușak kenti “Dilimler Kuram”na
uymaktadr. Bu kurama göre; kentlerin büyümesi, ana ulașm kanallar boyunca
ve yldz biçimindeki bir kentin olușumuna en az direnç gösteren yönlerde,
fakat yine bir çemberin özeğinden çevresine doğru uzayan dilimler biçiminde
olmaktadr. Bu dilimler, kentin türlü ișlevlerinin görülmesine ayrlmș kesimler
niteliğindedir. Kurama göre, farkl gelir dilimlerinde ve farkl snflara üye
olanlar, farkl bölgelerde oturur ve gelirlerindeki yükselmeyle, ayn kesim
içinde özekten çevreye doğru hareket ederler.
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Sürdürülebilirlik ile ilgili ana kararlar, 1/100 000, 1/25 000 gibi üst ölçekli Çevre
Düzeni Planlarnda alnr. Amaç, vizyon, ilke ve stratejiler bu ölçekte yazlr.
Ancak biz bu kararlarn uygulamalarn daha alt ölçek olan Nazm İmar,
Uygulama İmar Planlar veya Kentsel Tasarm Projelerinde görürüz.
Șekil 6’da görüldüğü gibi plan yapm amaç, vizyon ve ilkelerimizi belirlemekle
bașlar. Bu bir kent için en üst ölçektir, bazen bölge düzeyinde kararlar
alnmaldr. Daha sonra bu amaç ve ilkelerle stratejik amaç ve hedefler ortaya
konulur. Bu așama bize çeșitli senaryolar yazdrr ki bu ölçek de orta düzey
ölçek, yani yerleșme kademelerinin ve șehrin tamamn birlikte değerlendirdiği
nazm imar planlardr. En son așama da bu senaryolarn uzun, orta ve ksa alt
senaryolarn olușturur ki artk bu da uygulama așamasnda olduğumuzu
gösterir. Artk bu așamadan sonra tasarm ölçeğine geçilebilir. Bütün bu
yaplanlar ise nihayetinde bizleri amaca ulaștrmal ve bu döngü zaman
içerisinde yenilenerek tekrarlanmaldr.

Senaryolar

Ksa

Alt

Amaç

Temel

Stratejik

Vizyon

İlke

Stratejik
Hedef

Amaç
Orta

Uzun

Uyg. İmar
Planlar

Nazm İmar
Planlar

Temel

Temel

Strateji

Hedef

Alt

Alt

Strateji

Hedef

Bölge Planlar ve Çevre
Düzenleme Planlar

Șekil 6. Planlama Așamalar
Bu bağlamda; Ușak 1/1000 ölçekli hazrlanan Çevre Düzeni Plannda tespit
edilen Stratejik konular;


Kültür ve Turizm



Eğitim, Sağlk ve Spor



Tarm ve Krsal Kalknma



Alt Yap ve Kentsel Kalknma



Sanayi ve Ticaret



Kurumsal Yeniden Yaplanma bașlklardr [1].

Diğer taraftan, DPT Sekizinci Beș Yllk Kalknma Plannda, ekonomik, sosyal ve
kültürel yönleri ile bir bütün teșkil eden ülkesel gelișme sürecinde,
sürdürülebilir kalknmann sağlanmas ve ulusal birliğin güçlendirilmesi
amacyla, bölgeler aras gelișmișlik farklarnn azaltlmas hedef olarak ele
alnmș bulunmaktadr. Bu bağlamda; 2005 ylnda Ușak’n 1/100 000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan onaylanmștr. İl Çevre Düzeni Plan ile Ușak İli’nin, mevcut
verimlilik düzeyini geliștirerek refah düzeyini ve ülke ekonomisine katksn
artrmak, düzenli, yașanabilir mekânlar sistemi olușturulmas amaçlanmaktadr.
Bu temel amaçlar doğrultusunda, il için doğal, tarihsel ve kültürel
zenginliklerini koruyarak, sürdürülebilir bir gelișme sağlamasna yardmc
olacak; sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel planlarna temel olușturmas
sağlanmștr [1].

ylnda hazrlanan üçüncü İmar Plan hazrlanmștr. 2001 ylnda İller
Bankasndan ihale edilerek 1/5000 Nazm İmar plan hazrlanmștr. Bu tarihten
sonra 2001 ylna kadar mevzii olarak yaplmș planlar bulunmaktadr [1].
Yine 2001 ylnda İlave ve Revizyon İmar Plan İller Bankas’nca yaplmș, bu
planda ise 2020 yl projeksiyon nüfusu 360.000 olarak kabul edilmiș,
planlama alan yaklașk 6.300ha olarak genișlemiștir. 2004 ylnda onanan
ilave plan ile Merkez Belediyesi’nin mücavir alannn çok büyük bir kesimi
planlanmștr. İlave plan, 2020 yl projeksiyon nüfusunu 35. 000 kiși öngörmüș
ve 2020 yl toplam projeksiyon nüfusu 395.000 kiși olmuștur [1].
1994  plan çalșmasnda göz önünde bulundurulan önemli kriterler
șunlardr,


Plan, kentin gelecekteki sosyal ve demografik değișmesi ile tutarl bir
fiziksel gelișme düzeni öngörmeli ve bunun gerçekleșmesi sağlanmaldr.

Ana merkezi iș alanndan uzak kalacak bölgelerde snrl ișlevlere sahip
alt merkezler olușturulmaldr.

Araçla ve yaya olarak rahat dolașma olanak tanyan bir ulașm-dolașm
sistemi kurulmaldr.

Sosyal donat alanlarnn homojen bir biçimde dağlmasna özen
gösterilmelidir [5].
1994’te alnan plan kararlarnn üzerinden yaklașk 16 yl geçmiș ve Ușak’a
baktğmzda bu kararlarn sürdürülebilirlik çerçevesinde șu yorumlar
yapabiliriz;

1990 ylnda Ușak’n kent nüfusu 146.809, bugün ise 217.567’dir. Nüfus
yaklașk 71.000 kiși artmștr. Nüfusun artmasyla beraber yeni konut
alanlar açlmș, bu alanlarda eğitim alanlar, sağlk ocaklar da
planlanmștr. Nüfusun artmas demek daha çok otomobil, daha fazla
evsel atk, daha çok baca, demektir; buna karșlk teknik ve sosyal alt
yap ihtiyacnn da artmas demektir.

1994’de hazrlanan planda alt merkezler olușturulmas gerektiğinden
bahsedilmektedir. Ușak’ta șu anda alt merkezin olmadğ sadece alt
merkeze aday bölgelerin olduğu görülmektedir. Yeni imar bölgeleri
açlmștr ancak bu alanlarn merkeze bağllğ hala devam etmektedir.

Ușak fiziki mekân olarak küçük bir il olduğu için yeni açlan imar
bölgeleri hariç merkez yürüme mesafesindedir. Ancak Ușakta’ ki yaya
dolașm sistemli olmadğ için birbirini takip eder șekilde değildir. Yeni
imar bölgeleri ile merkez arasnda çevre yolu bulunduğu için kopukluk
olmaktadr.
Kent imar plan kullanm türlerinin alansal ve oransal dağlm Çizelge 2’de
verilmiștir. Tabloda görüldüğü gibi planlanan alanlarn içerisinde büyük
yüzölçümleriyle tarm alanlar, ağaçlandrlacak alanlar ve orman alanlar gibi
kentsel kullanmlarn dșnda alanlar da yer almaktadr (Çizelge 2) [1].
Bunlarn dșnda, Ușak’ta koruma amaçl imar plan hazrlanarak, merkezde
bulunan çarș ve tarihi Ușak evlerini içine alan bölge sit alan ilan edilmiștir.
Alan içerisinde; korunmas gerekli kültür varlklar, antsal yaplar, tescilli
binalar, tescilli sokaklar gibi korunmas gereken kültür varllar bulunmaktadr.
Söz konusu planla birlikte alanda ‘Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Bölge
Kurulu’ndan izin alnmadan herhangi bir inșaat, yap tamir ve tadilatlarna izin
verilemez hükmü de getirilmiștir [3]. Koruma Amaçl İmar Plan ile Uygulama
İmar Plan iç içe olduğu için denetimlerin sk sk yaplmas gerekmektedir.

Buna göre; 1/100 000 ölçekli Ușak İli Çevre Düzeni Plan’nn amac, il snrlar
içinde:


Sürdürülebilir kalknmay sağlamak üzere kentsel ve krsal gelișmeleri
değerlendirmek,

Sanayi, tarm, turizm, ulașm gibi sektörel gelișmeleri değerlendirmek,

Çevreyi sürdürebilir klma bağlamnda stratejik kararlar ve arazi
kullanm kararlarn içermek,

Koruma–kullanma dengesini kurmak,

Planlama snrlar içinde alt ölçekli planlara temel olușturmak, biçiminde
ifade edilebilir [1].
3.3.2. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan
Ușak’ta ilk imar plan, 1953’te yaplmș, snrl ölçüde uygulanabilen bu plan
yetersiz kalmș, 1972’de İller Bankas’nca yeniden İmar Plan’nn yapm
çalșmalarnda bașarsz olununca ikinci İmar Plan 1986 ylnda yaplmștr.
Yaplan planlamann projeksiyon nüfusu 200000 kabul edilmiș, planlama alan
da yaklașk 2.300 ha olmuștur. Nüfusun ve ihtiyaçlarn artmas ile birlikte 1994
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Çizelge 2. Merkez Belediyesi 1/1000 Uygulama İmar Plan Kullanm Türlerinin
Alansal ve Oransal Dağlm [1]
Kullanm Alannn Türü

Oran

(Ha.)

(%)

Meskûn Konut Alan

1270,86

Gelișme Konut Alan

2920,13

9,37
21,54

5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayl Özel İdare
Kanunu gereği Ușak İl Özel İdaresi tarafndan 2010-2014 yllar için Stratejik
Plan hazrlanmștr. Bu planda, șehrin güçlü ve zayf yönleri ile frsatlar ve
tehditlerinin belirtildiği SWOT analizi tespiti yaplarak güçlü yönlerin ve
frsatlarn sağladğ imkânlarla, tehditlerin bertaraf edilmesi ve zayf yönlerin
ortadan kaldrlmas esas alnarak stratejik konular belirlenmiștir (Çizelge 3)
[16].
Çizelge 3 . Ușak SWOT Analizi [16]
Ulașm Kolaylğ
Pazara Yaknlk
Yenilikleri Kabullenme
Çevre Düzeni Plannn Olmas
Nüfus ve Arazi Bakmndan Küçük Olduğu İçin Pilot İl
Olarak Kullanlmas
Altn Madeninin Bulunmas
Hizmet İçi Eğitim Programlarnn Zayf Olmas
Kamu Kurumlar Açsndan Organizasyon Eksiklikleri
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Geçilememesi
Sosyal Projelerin Olmamas,
Proje Geliștirmede Yetersizlik
Șehir Kimliğinin Olmamas,
Yeșil Alan Yetersizliği
Tantm Eksikliği ve Turizm İmkânlarnn
Kullanlamamas
Karun Hazineleri,
Ulubey Kanyonlar
Sokak Çocuklarnn Bulunmamas
Üniversitenin Bulunmas
Uygun Coğrafi Yap
Tarihi ve Doğal Güzelliklerinin Varlğ
Yeralt Zenginlilerinin Fazla Olmas
Büyük Șehirlerin Ortasnda Kalmas
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Yetersiz Olmas
Plansz Politik Yatrmlar
Kaçak Yaplașma ve İmarsz Yerleșim
Çevre Yolunun Șehir İçinden Geçmesi
Tarihi, Kültürel ve Turistik Anlamda Tantm Eksikliği,
Markalașamama
Çevre Kirliliği
Turizm ve Termalde Çevre İllerin Daha İleri Olmas

224,7

1,66

Alt Merkez

213,04

1,57

Kamu Kurum Alanlar

229,26

1,69

Eğitim Tesisleri

47,34

0,35

Sağlk Tesisleri

33,49

0,25

Üniversite Kampus Alan

66,52

0,49

Organize Sanayi Alanlar

796,44

5,88

Sanayi Alan

263,73

1,95

Konut Dș Kentsel Çalșma Alan

236,74

1,75

Küçük Sanayi Sitesi

141,84

1,05

Depolama Alan

44,9

0,33

Akaryakt İstasyonu

11,55

0,09

Turizm Tesis Alan

8,96

0,07

Terminal

33,13

0,24

Fuar Ve Festival Alan

36,38

0,27

Büyük Kentsel Yeșil Alanlar

421,42

3,11

Spor Alanlar

97,88

0,72

Askeri Güvenlik Bölgesi

406,72

3,00

Havaalan

373,27

2,75

Demiryolu İstasyonu

11,87

0,09

Artma Tesisi

11,85

0,09

3.4. Ușak’ta Sürdürülebilirlik

1. Derece Arkeolojik Sit Alan

6,20

0,05

3.4.1. Ușak’ta Merkeze Erișilebilirliği Geliștirmek veya

Mesire Alan

166,38

1,23

Gölet

14,73

0,11

Dere Yatağ

18,93

0,14

Orman Alan

1372,02

10,12

Ağaçlandrlacak Alanlar

382,58

2,82

Mezarlk

10,31

0,08

3652,96

Tehditler

Frsatlar

Zayf Yönleri

Güçlü Yönleri

Ticaret

Tarmsal Nit. Kor. Tarm Alan
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Alan

3.3.3. 2010-2014 Ylna Ait Stratejik Plan’da Yer Alan Swot (GZFT) Analizi
































Merkeze Bağmllğ Azaltmak
Yönetim, sosyo-kültürel ve toplumsal hizmetler ve ticaret gibi temel
aktivitelerin yer aldğ kent merkezlerine erișim kentsel yașam kalitesinin
artrlmasndaki temel öğelerden biridir. Nüfusun dengeli dağlm ve
sürdürülebilirlik politikalaryla bağlantl olarak çok merkezli bir yap içerisinde
farkl kademelerde hizmet verecek merkezlerin gelecekte yüklenecekleri
ișlevlere göre daha geniș bir bölgeye, belirli iș kollarnda uzmanlașarak hizmet
vermesi ön plana çkmaktadr. Çok merkezlilik hizmetlere sosyal ve mekânsal
olarak eșit erișimin sağlanmasna, konut ișyeri ulașmn da en aza indirerek
sağlkl yașam çevrelerinin olușturulmasna katkda bulunmaktadr [17].

26,95

Tar. Nit. Kor. Özel Mahsul Alanlar

12,47

0,09

Kumsal

12,52

0,09

TOPLAM

13555,85

100,00

Örneğin; ulașmda sürdürülebilirlik için; otomobil kullanmn azaltmak ve bunun
için toplu tașmay özendirme politikalar geliștirmek, yaya ulașm kolaylğn
sağlayan planlar yapmak, belki bisiklet kullanmn özendirmek gerekmektedir.
Ușak küçük bir kent olduğu için birçok insan yürümeyi tercih ediyor, zorunlu
olan ya da yüksek gelir düzeyine sahip olanlar hariç. Kent içinde çok fazla yeșil
alan ya da yaya aks olmadğ için yayalar merkeze ulașmak için araç yollarn
tercih etmek zorunda kalyor. Ușak’ta kent içinde minibüsler toplu tașma için

yeterli görülmüș. Ulașmda sürdürülebilirlik için toplu tașma özendirilmeli,
merkeze bağmllğ azaltacak planlar hazrlanmal veya yaya dolașmn iyi
tespit ederek insanlar yürümeye özendirecek politikalar geliștirilmelidir. Bu
bağlamda; Ușak için mevcutta var olan (Atatürk Kültür Park, Atatürk Ant, Ulu
Camii Meydan) ve proje halindeki Atatürk Kültür Park, Dokuzsele Kentsel
Dönüșüm Bölgesi) mekânlar kullanarak ve bu mekânlar birbirine bağlamak
için (Stadyum Dönüșüm Bölgesi, İsmet Pașa Caddesi‘de Yayalaștrma Bölgesi
olarak) Șekil 7’de yer alan öneri yaya aksnn olușmas sağlanabilir.
3.4.2. Yenilenebilir Kaynaklarn Kullanm ve
Sürdürülebilirliğinin Sağlanmas
Ușak, Ege Bölgesinde olmasna rağmen karasal bir iklime sahip olup rüzgârn
esme șiddeti ve says açsndan Çanakkale ve Dalaman kadar olmasa da belli
bir potansiyeli vardr. Murat Dağndan esen rüzgâr kullanmak için yakn
zamanda Rüzgâr Enerji Santrali için Ușak İl Özel İdaresine bașvurulmuștur. Bu,
yenilenebilir kaynaklarn sürdürülebilirliği açsndan ve büyük șehirlerin
arasnda kalan Ușak açsndan olumlu bir gelișmedir.
Ușak’n Banaz İlçesinde bulunan Hasan köy’ de jeotermal kaynak bulunan alan,
Kültür ve Turizm Bakanlğ tarafndan ‘Termal Turizm Merkezi’ olarak ilan
edilerek, 2006 ylnda 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan onaylanmș ve 1/5.000
ve 1./1.000 ölçekli alt planlar yaplmasna karar verilmiștir. Müteșebbis araclğ ile
yaplacak tesis için Ușak İl Özel İdaresinde gerekli çalșmalar yaplmaktadr [18] . Bu
kaynak için gecikmeden tesis yaplarak, gerekli tantm yaplarak kullanlabilirliği
sağlanmaldr.

Yörede oynanan cirit sporunun tantm için yerel yönetim ve gönüllü kurulușlar
eliyle somut admlar atlmal. Yine battaniye sektöründe önde gelen șehirlerden
olan Ușak burada da yln belli zamanlarnda ilçelerde yaplan festivallerle snrl
kalmaktadr.
Bunlarn sürdürülebilirliği planlara nasl yanstlabilir? Ușak, Ankara-İzmir karayolunu
üzerinde bulunmasn avantaja dönüștürememiștir. Yol üzerinde bunlarla ilgili hiçbir
tesis yoktur. Hâlbuki șehir içi yol görünümlü çevre yoluna cepheli parsellere 9-10
katl bina yapmna müsaade edileceğine bu konuya önem verilseydi eminim bu
ürünlerin tantm ve kültürel sürdürülebilirliği çok daha kolay olacakt.
4. Sonuç
Ușak nüfusu ve sosyal yap bakmndan krsal toplum özelliklerinden yeni
kurtularak, kentsel bir toplum özelliği gösterme yolunda ilerlemek için çaba
göstermektedir. Kent ekonomisi gelișirken, sosyal hayatta bu değișime paralel bir
değișim gerçekleșmemiștir. Sanayileșen kent yașantsnda hala köylerdeki kalabalk
aile modelini görebiliriz [3].
Kentleșme açsndan tek merkezli bir gelișme vardr. Kurulduğu ilk tarihten itibaren
Belediye ve Ulu Caminin bulunduğu meydan etrafnda gelișme göstermiștir.
Günümüzde de bu, geçerliliğini sürdürmektedir. Bütün iș kollar bu merkez
etrafnda toplanmștr. Bu meydann uzants olan ve mağaza, banka, ișyeri,
pastane, lokantalarn bulunduğu İsmet Pașa caddesinde insanlar hemen hemen
bütün ihtiyaçlarn karșlayabilmektedir.
Ușak halknn geleneklerine bağl bir yaps vardr. Bu nedenle halk merkezden
ayrlamadğ için kent çok fazla genișleyememektedir ve ikinci bir merkez
olușamamaktadr. Șehir bir anda bașlayp bir anda bitmektedir. Snrlar net bir
șekilde çizilmiș gibidir.
Șehirlerin en ayrt edici özelliği heterojen bir yap göstermesidir. Bu nedenle kent;
aile yaps, nüfus büyüklüğü, kültürel ve ekonomik yap olarak birbirlerinden farkl
gruplarn bir arada olușumunun ifadesidir. Bu bir arada olușum, özünde yaltlmș
yașamlara değil, kültürel zenginliğe denk düșmesini gerektirir. [19].

Șekil 7. Ușak Öneri Yaya Aks Çalșmas
Yine konutlarn ve konut çevrelerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde enerji
etkin ve iklime duyarl hale getirilmesi için șehir planlarna altlk olușturan ve analiz
paftalarndan olan güneșlenme yönü, coğrafik koșullar, rüzgâr esme yönü ve says
gibi değișkenler bölgenin iklim yapsna göre değerlendirilerek planlar çizilmeli
güneș ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklar kullanmay öğrenmeliyiz. Bina
yaltmlarnn yaplmas da yine enerji kullanmn azaltarak sürdürülebilirliği sağlar
[7-19]
3.4.3. Doğal Güzelliklerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmas
Ulubey Kanyonu, dünya ölçeğinde bir kanyon olmasna rağmen, birçok insan
tarafndan bilinmemektedir. Çevre Düzeni Plannda kanyon ile ilgili olarak baz
hedefler belirlenmiș ancak bunlar henüz kâğt üzerinde kalmann ötesine
gidememiștir. Aslnda kanyonun tantmnda Ușak’n yerel yönetimi kadar merkezi
yönetime de bir takm görevler düșmektedir. 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni
Plannda acilen 1/25 000 ölçekli alt plannn hazrlanmas gerektiği belirtilmiștir.
3.3.4. Tarihi ve Kültürel Yaplarn Sürdürülebilirliğinin Sağlanmas
Çevre tüm bileșenleri ile bir bütün olarak düșünüldüğünde, tarihi çevrenin de bu
bütün içerisinde ele alnmas kaçnlmazdr. Örneğin fiziksel çevreyi olușturan
bileșenlerden havann kirlenmesi genellikle krlgan malzemelerden ve yapm
tekniklerinden olușmuș olan kültür varlklarnn bozulma sürecini hzlandrmakta ve
giderek yok olmalarna neden olabilmektedir. Ülkemizde gerek doğal gerekse
kültürel varlklarn korunmas ile ilgili mevzuat oldukça fazladr, özellikle yaplan
parçac değișikliklerle de mevzuat karmașk hale gelmiștir. Bu dağnk yapnn
toparlanp izlenebilirliğinin rahatlatlmas ve yetki karmașasnn giderilmesinin
sağlanmas gerekmektedir [20].

Șehir bağlamnda sürdürülebilirlik, bir șehrin kentsel sisteminin temelini uzun
vadede destekleyen çevresel koșullarla beraber, nitel olarak yeni bir sosyoekonomik, demografik ve teknolojik çkt seviyesine ulașma potansiyelini tanmlar.
Sosyo-ekonomik çkarlarn çevre ve enerji ile ilgili kayglarla uyumlu hale
getirebilen șehirler, sürdürülebilir șehirlerdir. Zaten planlama sürecinin kendisi,
yerel ve küresel değișimin etkilerini önceden tahmin edebilecek ve bu etkileri
düzenleyebilecek bir ișleyișe sahiptir. Bu özelliğinden dolay planlama çevre
sermayesinin kaybnn karșlanmas ile gelișme arasnda yaplacak kaçnlmaz
tercihte neyin kritik olduğu ve neyin tazmin edilebilir olduğuna karar verebilecek
bir disiplindir [21].
Sürdürülebilirlik; ne bir iki kișinin iși ne de birkaç yln ișidir. Tek bașna yönetimin
ya da tek bașna halkn çabalar ile bir sonuç elde edilemeyebilir. Bu yüzden önce
sürdürülebilirliği bir devlet politikas olarak kabul edip halkn bu konuda
bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi hatta olumsuz sonuçlarndan dolay
uyarlmas sağlanmaldr. Çok ciddi ve geniș çapta bir program gerektirir ve bütün
meslek gruplaryla direkt veya dolayl olarak alakaldr.
Tüketim toplumu haline geldiğimiz șu yllarda kaynaklarn ve kentlerimizin altyap,
enerji kullanm, ulașm gibi teknik konularda ve mahalle, sosyal donat, kimlik ve
aidiyet gibi toplumsal konularda mutlaka sürdürülebilirlik ölçütlerini geliștirmesi ve
uygulamas ve sürdürülebilirlik ilkesinin gözetildiği enerji etkin, doğaya uyumlu
yaplașma ilke ve esaslarnn olușturulmas gerekmektedir [17].
Ușak, karasal iklimi, tarihi, sosyal yașants ile hem diğer șehirler gibi hem de diğer
șehirlerden farkl bir yaps vardr. Küreselleșmeyle birlikte, günümüzde artk
șehirler gittikçe birbirine benzemektedir (Sim Cities). Ancak yine de her șehri ayr
klan bir özelliği vardr ve bunun keșfedilmesi ile birlikte, yerelliğini kaybetmemesi
gerekmektedir. Bu da o șehrin yöneticileri ve karar vericilerinin asli görevleri
arasndadr.
Ușak’a özel olan ürünler için ticaretin daha çok gelișmesi gerekmektedir. Șuanda
esnaf bunun gayreti içerisinde değildir. Tabi burada yine yöneticiler ve onlarn
izleyecekleri yöntemler ve uygulayacaklar politikalar bu çalșmalar destekleyici
olmas da büyük önem arz etmektedir. Ulubey Kanyonu için Çevre Düzeni Plannda
da belirtildiği gibi acilen bir alt ölçekte özel plan yaplmal ve bu sadece kâğt
üzerinde kalmayp hayata geçirilmelidir.
Șehir içerisinde yer alan Tarihi Ușak Evlerinin yine bir proje kapsamnda
restorasyonu yaplmal ve halkn kullanm özendirilerek canl tutulmal, ya da
kamuya açlmaldr. Yeni yaplan binalarda da bu evlerin cephelerinin kullanlmas
gerekirse zorunlu tutulmal ve bu yerel yönetimin bir politikas olmaldr.
Ayrca her șehirde olduğu gibi; hzl kentleșmenin önüne geçilmeli, yine hzla
kirlenen fiziksel çevreye duyarl bir yaklașmla, Sürdürülebilir Kentleșmenin önemi
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kavranmaldr. Kentsel dokunun ve ișlevlerin özelliklerinin korunarak, mevcut
kullanmlarn iyileștirilmesi ve fiziksel-sosyal alt yap sağlanmas konularn içeren
‘Sağlkl ketleșme’ ile șehirlere ayna olan sağlkl birer birey görünümüne
kavușturulmaldr [19].
Bütün bunlar sağlandğ takdirde; Ușak’n içerisinde yer alan ruh, canlanarak fiziki
görünüme katkda bulunacaktr. Zaten bir șehirde ruh yoksa ya da ruhu
canlandracak istekli bir ekip yoksa fiziki anlamda bir șey görülmez. Ușak için de bu
ruhu canlandran, kymetini bilen ekip ve donanm gerekmektedir. Seminerin birinci
bölümünde bahsedilen değerlere sahip çkldğ zaman yani tarihi ve kültürel
değerleri, değerli olduğu zaman, Ușak’n fiziki görüntüsüne karar veren imar planlar
da standartlktan kurtulacak ve sadece Ușak’a özel olacaktr.
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Özet

Krsal ve kentsel alanlar arasndaki ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel
ilișkiler kentsel alanlar arasndaki bağlara oranla zayf görünse de, ekolojik ve
sürdürülebilirliğe ilișkin sorunlar ve bu sorunlarn çözümüne yönelik geliștirilen
politikalara bağl olarak değișmektedir. Krsal ve kentsel alanlarn birbirinden
keskin çizgilerle ayrldğ dönemler artk sona ermiș, metropoliten kentlerin
çeperlerinde bulunan krsal özellikli alanlarla, kentsel alanlar arasnda karșlkl
ve birbirini destekleyici yeni ilișki biçimleri olușmaya bașlamștr.

kültürel ilișkiler sürekli olarak değișmektedir. Söz konusu değișim, kentlerin
yakn çevreleri ile olan ilișkileri bağlamnda değerlendirildiğinde, kent
çeperlerinin, mekânsal farkllașma, sosyal ayrșma ve çevre sorunlar ile
giderek daha da fazla hassaslașan mekânlara dönüștüğü görülmektedir.
Gelișmenin yarattğ etkiler sonuncunda kentlerin çeperlerinde var olan doğal
ve kültürel değerlerin ve zenginliklerin sürekliliğinin nasl sağlanabileceği temel
bir sorun olarak kentlerin gündeminde yer almaktadr. Bu noktada
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kent politikalarnn gerekliliği ortaya
çkmaktadr.

İstanbul metropoliten alannn merkezinde yer alan ve snrlar kuzeye
Karadeniz kysna kadar uzanan Eyüp ilçesi, içerdiği kentsel, krsal ve yar
kentsel özellikler tașyan yerleșim alanlar ile karma bir yap tașmakta ve
tarihi kent merkezi, krsal-kentsel özellikli yerleșim alanlar ve krsal özellikli
alanlar olmak üzere üç alt bölgeden olușmaktadr. Eyüp, bir yandan İstanbul
metropoliten kentinin gelișme dinamikleri basksn tașrken, diğer yandan
İstanbul metropoliten alannn orman, ky alanlar, tarm alanlar, koruma
havzalar gibi hassas ekolojik alanlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik; bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir
sistemin ișleyișinin, așr kullanmla tükenmeden ya da sistemin hayati bağ
olan ana kaynaklara
așr yüklenmeden devamllğnn sağlanmas olarak
tanmlanmaktadr.1 Ortak Geleceğimiz Raporu, “sürdürülebilir kalknma”y,
bugünün ihtiyaçlarn, gelecek kușaklarn da kendi ihtiyaçlarn karșlayabilme
olanağndan ödün vermeksizin karșlamaktr biçiminde tanmlamaktadr.[1]

Bu bildiride, krsal ve kentsel dinamikleri bir arada barndran yerleșimler için
“bütüncül” ve “sürdürülebilir” yașam alanlarnn olușturulmasna yönelik
planlama politikalar ve stratejileri tartșlacaktr. Söz konusu kuramsal ve
kavramsal tartșma, mevcut mekânsal dinamikler ve planlama yaklașmlar
bağlamnda; İstanbul metropoliten kenti içinde yer alan ve hem merkez hem
de çeper özelliklerini bir arada tașyan Eyüp ilçesi örneği üzerinden
aktarlacaktr.

Sürdürülebilirlik tanmlarnda ön plana çkan özellik; gelișme ve kalknma frsat
ve imkânlarnn bugünkü ve gelecek nesiller arasnda eșitlik ölçüleri içinde
paylașlmasdr. Ancak, bugünün ve geleceğin ihtiyaç kavramlar görelidir. Bu
nedenle sürdürülebilirliğin temelde insan merkezli bir ahlak ilkesi olduğu
yaklașm ile ele alnmas gereklidir. İnsanlarn kendi önceliklerinden
vazgeçmeden çevresel tehlikeleri göz önünde tutarak daha bilinçli
davranmalar ve uygun teknolojileri kullanmalar halinde gelișmelerini
sürdürebilecekleri tezi de öne sürülmektedir. [2]

Anahtar Kelimeler: Planlama politikalar, Kent çeperi, Sürdürülebilirlik, EyüpIstanbul.

Tüm bu tanmlamalar șğnda sürdürülebilirlik ilkelerinin amacnn; insann
insan ve doğa ile uyumunu arttrmak olduğu söylenebilir.

Abstract

İnsan ve doğa etkileșiminin en yoğun olarak yașandğ krsal alanlar, kentsel
alanlara kyasla sürdürülebilirlik bağlamnda en çok ele alnan alanlardr. Kent
alanlar dșndaki alanlar tanmlayan ‘kr’ sözcüğü, yerleșmeye konu olmamș
alanlar yannda, kr yerleșmeleri düzeninde yer alan köy alt yerleșmelerini,
köyleri ve çeșitli ölçütlere göre kent saylma așamasna gelmemiș kasabalar
da kapsamna almaktadr. Krsal’ terimi ise kra, kr sorunlarna ve
yerleșmelerine ilișkin anlamna gelmektedir ve, kendisini kapsam dșnda
brakana- yani kente göre- tanmlandğnda, ‘kentsel olmayan’ biçiminde ifade
edilebilir. Krsal ve kentsel yerleșmeler ayrmnda kullanlan ölçütlerden en
önemlileri, bașta nüfus olmak üzere ekonomik ișlevler ve doğa ile ilișkiler
olarak belirlenebilir. [3] Kr ve kent arasndaki ilișkinin kentsel bölgede aldğ
biçimler hakknda geliștirilen kavramlar2; ‘Edge city’, ‘exurbia’, ‘periurbanization’,
‘çok merkezli kentsel bölge, ‘genișlemiș metropoliten bölgeler’ ve ‘desakota’
gibi farkl tanmlamalar içinde ele alnmaktadr. [4]

The economic, social and cultural relations between the urban and the rural
areas are changing parallel with the ecologic problems, sustainability issues
and policies towards solutions. The boundaries between urban and rural are
going to be blurred while new relations are arising between rural areas at the
fringes of metropolitan cities and urban centres. The balance between
development and conservation creates a strong tension in these areas. There
is an increasing need to develop holistic planning policies which comprise
“economic development, ecologic balance and social development”, in other
words sustainability approach.
Eyüp is a district which is in the centre and also its boundaries are reaching
Blacksea on the northern part of İstanbul metropolitan city. It consists of three
sub-regions such as; Historical city centre, Peri-urbanized” areas and rural
areas with the urban, rural and ru-rban characteristics. The rural areas
including the forest villages contain delicate ecological areas such as coastal,
forests, agricultural and conservation areas. Eyüp, on the one hand feels the
pressure of development of İstanbul, on the other hand contains important
protection areas of the city.
In this article, "holistic" and "sustainable” planning policies and strategies for
peri-urbanized areas that contain rural and urban dynamics will be discussed;
Eyüp district will be examined as a case of such theoretical and conceptual
discussion within the context of existing spatial dynamics and planning
approaches.
Keywords: Planning policies, Periphery, Sustainability, Eyüp -Istanbul

1. Giriș

Bugünün kentleri, bir yandan ait olduklar coğrafya içinde fiziksel olarak
yaylrken, diğer yandan çevreleriyle kurduklar toplumsal, ekonomik ve

Krsal ve kentsel alanlar bugünün kentlerinde iç içe geçen, karșlkl ekonomik,
toplumsal ve kültürel öğeler içeren yeni bir ilișkiler bütünü olușturmaya
bașlamștr. Özellikle büyük kentlerin çeperlerinde yer alan yerleșimler bir
yandan “krsal”a özgü değerler içerirken, diğer yandan metropoliten kentin
gelișme ve büyüme basklar içinde büyük değișimler yașamakta ve giderek
1

Brundtland Raporu veya Ortak Geleceğimiz, Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu’nun
(The World Commission on Environment and Development) 1987’de hazrladğ rapordur.
Tekeli’ye göre; sürdürülebilirlik kavramnn, çevre hareketinde merkezi bir konum
kazanmas bu rapor sonrasnda olmuștur. Raporda devletlerin kalknmalarnn
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde olușturulmas gerektiği ve dünyann karșlaștğ
problemlere yönelik olarak barș, güvenlik, kalknma ve çevre konusunda ortak
yaklașmlar ortaya konmuștur.
2
Peri-urbanization, kentsel bölge ve kr-kent ilișkisi kavramlar hakknda detayl bilgi için
bkz. ÖĞDÜL, H., ÖNGEL, S., ULUÇAY, H., Kent Çevresindeki Krsal Alanlarda Değișim
Biçimleri, Yaynlanmamș TÜBİTAK Araștrma Projesi, 2007
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daha fazla kentleșmektedir. Çeperlerde yer alan bu kentsel-krsal özellikli
alanlarn sürdürülebilirliğinin sağlanmas; planlama politikalar bağlamnda,
hassas ve alana özgü koruma ve gelișme stratejileri ile ele alnmalarn
gerektirmektedir.

2. Sürdürülebilir Planlamada Temel İlkeler

Günümüzde metropolitenleșme sürecinin ilerlemiș așamasnda olan büyük
kentler, merkezden dșar doğru genișlemekte, özel araç kullanmna bağl
gelișen ulașm bağlantlar desteği ile de insanlarn kent merkezinin kirlilik,
gürültü, yoğunluk gibi olumsuz özelliklerinden kaçarak kent dșnda yașamay
tercih etmesi ve kent çeperlerinde yeni yerleșimlerin olușmas sonucunu
doğurmaktadr. Hzla genișleyen kentler de çevrelerindeki yerleșimlere fiziksel
olarak eklemlenmekte, yerleșimler arasndaki doğal alanlar ve/veya krsal
özellikli alanlar da bu kentsel alanlarn içinde erimektedir. Bu süreçle birlikte
bu kentleșme biçiminin olumsuzluklar da ağrlkl olarak çevre sorunlar ve
kentsel alann doğal çevreyi tahrip etmesi olarak șekillenmiștir.
Yerleșmelerin ve etkileșim içinde olduklar doğal ve krsal özellikli alanlarn
sürdürülebilirliğinin sağlanmas geleneksel planlama yaklașmlarnn dșnda, bu
alanlarn korunarak geliștirilmesi temelli “sürdürülebilir gelișme planlamas”
yaklașm ile ele alnmaktadr. “Sürdürülebilir Gelișme Planlamas” bağlamnda
temel ilkeler așağdaki gibi ortaya konmuștur:


Çevrenin korunmas: Doğal kaynaklarn kapasitesinin așlmamas,
biyolojik çeșitliliğin korunmas, çevrenin iyileștirilmesi ve korunmas,



Sosyal eșitlik: Demokratik, güvenli, adil, toplumu kaynaștran, ayrmclkla
savașan, eșit frsatlar yaratan bir gelișme,



Ekonomik kalknma: Bilgiye dayanan, yenilikçi, rekabeti teșvik eden,
yüksek yașam standartlar sunan, kaliteli istihdam sağlayan bir ekonomi,



Temel haklar: Temel haklarn korunmas, ayrmclğn önlenmesi,
yoksulluğun azaltlmas



Nesiller aras eșitlik: Mevcut nesillerin ihtiyaçlarnn karșlanmas
srasnda gelecek nesillerin ihtiyaçlarn karșlamalarnn engellenmemesi,



Açk ve demokratik toplum: Vatandașlarn bilgi ve yargya erișim
haklarnn güvenceye alnmas, tüm ilgi gruplarnn katlmna yönelik
mekanizmalarn geliștirilmesi,



Katlmclk: Vatandașlarn karar süreçlerine katlmnn sağlanmas,
sürdürülebilir kalknma konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri,
vatandașlarn çevre üzerindeki etkileri ve daha sürdürülebilir seçimler
konusunda bilgilendirilmesi,



Özel sektör ve diğer toplumsal paydașlarn katlm: Toplumun çeșitli
kesimleri arasnda diyalog olușturulmas, sürdürülebilir üretim ve
tüketim kalplarna yönelik olarak șirketlerin sosyal sorumluluk
programlar, kamu-özel sektör ișbirlikleri,



Yönetișim: Tüm paydașlarn sürdürülebilir kalknma politikalarnn
geliștirilmesine katlmasnn sağlanmas,



Bütünsel politikalar: Ekonomik, sosyal ve çevresel politikalarn birbiriyle
uyum içerisinde ve bütünsel olarak entegre edilmesi; yerel, bölgesel ve
ulusal faaliyetlerin sürdürülebilir kalknmaya olan bütünsel katksnn
artrlmas,



Mevcut en iyi bilgilerin kullanlmas: Politikalarn geliștirilmesinde en yeni
bilgilerin kullanlmas,



Önleyici tedbirler: Nesnel ve bilimsel olarak belirsizliklerin söz konusu
olduğu durumlarda, insan sağlğ ve çevre üzerindeki etkilere karș
tedbirlerin alnmas,



Kirleten öder: Üretim ve tüketim faaliyetlerinin gerçek maliyetlerinin
topluma yanstlmas, kirletenlerin insan sağlğ ve çevre üzerindeki
hasarlarnn ödemelerinin sağlanmas [5]

Kr-kent özelliği tașyan alanlar için tartșlan kavramlardan biri olan
‘Periurbanization’ kavram, ilk olarak metropolitenleșmenin ilk dönemlerinde
büyük kentlerin çevrelerine doğru yaylma sürecinde, kent ve hinterland
arasndaki ilișkiyi ifade eden bir kavram olarak gelișmiștir. Kent dșar doğru
yaylrken krsal arazi kullanmnn değișmesi, kentsel ve krsal kullanmlar
arasnda ortaya çkan gerilim ile tanmlanan bir kentleșme sürecidir. Gelișmiș
ülkelerde uzun bir zaman ‘periurbanization’ sürecinin, krsal alanlarn
kentleșme öncesi karș karșya kaldğ, kentsel etkilerin tek yönlü olarak
biçimlendirdiği bir süreç gibi (pre-urbanization) ele alndğ görülmektedir. [4]
‘Periurbanization’, bugün kentin çevresinde olmakla birlikte yalnz kentin
dinamikleriyle açklanamayacak süreçleri, bu alanlarn daha geniș coğrafyalarla
bölgesel ilișkilerini ve krsal yapnn değișim biçimlerini de içeren bir șekilde ele
almaktadr. Kent çevresindeki krsal alanlarn kentin bir eklentisi değil, bütün
kentsel bölgenin gelișiminin içsel bir parças olduğu kabul edilmektedir. [6]
Planlama bağlamnda, kent çeperleri için ortaya konan temel sorunlardan biri,
“yüksek yoğunluklu, karma ișlevlere sahip ve toplu tașm ağrlkl kent
merkezleri ile düșük yoğunluklu, yalnzca konut bölgeleri olarak ve özel araca
bağml gelișen çeperler arasndaki büyük ayrșma ve bu ayrșmann yarattğ
toplumsal, ekonomik ve kültürel kopukluk oluștuğu görüșüdür. Kentler ve
çeperler arasndaki bu kopușun yan sra kentsel çevrenin tahribi ve doğal
kaynaklarn kapasitelerinin dșnda kullanm sonucu ortaya çkan ekolojik
sorunlar da bir bașka temel tartșma konusu olarak karșmza çkmaktadr.
Planlama, bu bağlamda kentsel alanlarda olduğu gibi krsal-kentsel özellikler
tașyan alanlardaki bu değișimi yönlendirmek için de araçlar geliștirmektedir.
Doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik politikalarn
geliștirilmesi için, öncelikle kentsel yaylmann yarattğ tüm mekânsal,
toplumsal ve ekonomik basklarn ortaya konulmas zorunludur. Uluslararas
çevre mevzuatlarna paralel olarak Türkiye’de de çevreye duyarl planlama
politikalarnn, ekonomik gelișme ve fiziksel büyüme hedefli planlama
politikalarnn üstünde yer almas gerekmektedir.
Artan çevresel kayg, kentlerin girișimci ruhlarnn canlandrlmas gerekliliği,
çevreye duyarl sektörler yoluyla ișgücü yaratlmas, toplu tașmaclğa önem
verilmesi, hareketlilikten (mobility) çok erișilebilirliğe önem verilmesi, yașayan
komșuluk birimleri olușturulmas gibi politikalar, sürdürülebilirlik kapsamnda
öne çkmaktadr. [5]
Doğal ve krsal kaynaklar ve değerlere sahip çeperlerin, koruma-kullanma
dengelerini içeren politikalarla ve hassas planlama alanlar olarak ele
alnmasnn zorunluluğu açktr. Ancak her yerleșmenin kendi iç dinamikleri
içinde ele alnmasnn gerekliliği ve tüm çeper alanlar için tek tip planlama
araçlar ve politikalarnn geliștirilmesinin yaratacağ tehlikeler de göz önüne
alnmaldr. Bugün Türkiye’de krsal ve doğal değerler içeren alanlarda
uygulanan imar planlarnn, çevre duyarl planlama politikalarnn içindeki yeri
tartșmaya açk bir konudur.

4. İstanbul Metropoliten Kentinin Merkezi ve Çeperini Kapsayan
Eyüp İlçesi ve Krsal-Kentsel Alanlarda Sürdürülebilirlik Sorunsal
İstanbul metropoliten alannn çeperlerinde de hemen tüm metropollere
benzer süreçler yașanmaktadr. İstanbul’un üzerinde geliștiği coğrafya,
makroformun temel belirleyici etkenlerden biridir. Bu coğrafyann özellikleri
incelendiğinde, kentin doğu-bat doğrultusunda uzanan bir eksende geliștiği
görülmektedir. Kuzey kesimler büyük oranda orman alanlar, su havzalar ve
ekolojik-biyolojik öneme sahip alanlar içermekte ve güneyde sahil boyunca
gelișmiș yerleșimin yașam destek sistemleri burada yer almaktadr. Kent
içinde özellikle makroform kaynakl sorunlar olarak tanmlananlar arasnda en
önemlileri, su kaynaklar ile tarm ve orman alanlarnn korunmas sorunudur.
[7] Bu bağlamda, kentin yașam destek sistemlerini olușturan bölgeleri
üzerindeki kontrolsüz gelișim, kentin sürdürülebilir gelișmesi önünde önemli bir
engel olarak görülmektedir. Eyüp ilçesi metropoliten kentin çevresinde yer
alan ve sözü edilen basklarn yoğun olarak yașandğ bir bölgedir.
4.1. Eyüp İlçesi’nin Konumu ve Yaps

Bu bildiride, kentsel-krsal özellikli alanlara yönelik sürdürülebilirlik politikalar,
yukarda sralanan ilkelerden çevrenin korunmas ve bütünsel politikalar
bașlklar kapsamnda tartșlacaktr.

Bu bildiride, sürdürülebilirlik politikalar tartșmasnn bir alan üzerinden
yaplmas hedeflenmiștir. Alan olarak belirlenen Eyüp ilçesinin bu bağlamda
değerlendirilebilmesi için öncelikle ilçenin tanmlanmas gereklidir.

3. Kent Çeperlerinde Sürdürülebilirlik ve Planlama Politikalar

Eyüp İlçesi, İstanbul Metropoliten Alan’nn Bat Yakas’nda, Çatalca
Yarmadas’nda yer almaktadr. İlçe doğuda Saryer, Șișli, Kağthane,
güneydoğu’da Beyoğlu, güneyde Fatih, güneybatda Zeytinburnu, batda
Bayrampașa, Gaziosmanpașa, Sultangazi, Arnavutköy ilçeleri ve kuzeyde
Karadeniz ile çevrelenmektedir. İlçe, Haliç’in son bulduğu noktada bașlayp,
kuzeyde Karadeniz kylarna kadar uzanmaktadr. Haliç’e 3,8 km, Karadeniz’e
ise 13.350 m kys bulunmaktadr. (Harita 1)

Kr-kent özelliği gösteren kent çeperleri, yaplașma basklar ile doğal rezervler
arasnda yașanan yoğun çatșmalar ve çelișkiler alandr. Kr ve kent arasndaki
ilișkiyi, insan hareketleri, finans, üretim girdileri, tüketici mallar, atklar,
teknoloji ve bilgi akșlar olarak tanmlamak mümkündür. Gelișmiș ülkelerde,
örneğin Amerika’da kr ve kentin arasnda giderek benzerliğin arttğna dair
çalșmalar yannda azgelișmiș ülkelerde kr kent ilișkisinin daha karmașk
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olduğunu, farkl bir kentleșme kuram çerçevesinde ele alan çalșmalar
bulunmaktadr. [5]

İlçe içinde temelde üç farkl yerleșim biçimi bulunmaktadr. İlki; Haliç
kenarndaki tarihi çekirdek çevresinde gelișen kentsel yerleșim alanlar, ikinci
olarak; metropoliten alann kuzeyindeki orman ve havza kușağ içinde kalan
krsal yerleșmeler ve her iki bölgenin özelliklerini barndran krsal-kentsel
özellikli bölgeler. Merkez ve çevresindeki toplam 21 mahalle dșnda Eyüp ilçesi
‘nin krsal ağrlkl bölgesinde; Kemerburgaz ve Göktürk yerleșimleri ile Akpnar,
Ağaçl, Çiftalan, İhsaniye, Ișklar, Odayeri, Pirinççi olmak üzere toplam 7 köy
yer almaktadr. (Harita 1)
Doğal yap özellikleri bölgenin karakterini belirleyen faktörlerdendir. Kentsel
alan engebeli bir zemin üzerinde gelișmișken, krsal bölge daha çok tepeler ve
geniș düzlükler içermektedir. Bitki örtüsü genel olarak değerlendirildiğinde
krsal bölgenin, orman alanlar ve maki bitki topluluklarndan oluștuğu
görülmektedir. İlçe snrlar içinden Alibeyköy ve Kağthane dereleri geçerek
Haliç’e dökülmektedir. Alibey Baraj önemli bir veri olarak bölge içinde yer
almaktadr. [8]
İlçenin toplam nüfusu 2000 Yl Genel Nüfus Saymna göre 254.803 2 kișidir.
Ancak adrese
dayal nüfus kayt sistemi verilerine göre 2006 nüfusu
342.638’dir.3 2000 yl verilerine göre toplam nüfusun 233.732’si ilçe
merkezinde, 20.014’ü krsal alanda yașamaktadr. Bu verilere göre; İlçe
merkezinde yașayan nüfus, toplam nüfusun %90’ini oluștururken, geri kalan
%10 ise krsal nüfusu olușturmaktadr.

Bu iki bölge arasnda yer alan Kemerburgaz ve Göktürk yerleșimlerinin ulașm
bağlantlar da merkez bağlantlar gibi güçlüdür.
Genel olarak değerlendirildiğinde Eyüp ilçesinin İstanbul metropoliten kentinin
merkezinde yer aldğ, ancak merkez fonksiyonlarn tașmadğ söylenebilir.
İlçe merkezinde yer alan ișlevler incelendiğinde konut ve ikinci derece ticaret
fonksiyonlarnn ağrlkl olduğu görülmektedir. Krsal bölge ve kentsel bölge
arasndaki ilișki erișilebilirlik sorunu bașta olmak üzere, gelecek bölüm altnda
detayl olarak ele alnacak olan farkl nedenlerden dolay, kopuk olarak
nitelendirilebilir.
4.2. Eyüp İlçesinin Alt-bölgeleri ve Sürdürülebilirlik Sorunlar
İstanbul metropoliten alannn merkezinde yer alan Eyüp, içerdiği kentsel,
krsal ve yar kentsel özellikler tașyan yerleșim alanlar ile karma bir yap
tașmakta ve üç alt bölgeden olușmaktadr.

Tablo 2. Eyüp Merkez- Çeper Nüfusunun Dönemlere Göre Değișimi (Kaynak: DİE )
TOPLAM (kiși)

MERKEZ (kiși)

ÇEPER (kiși)

1985 NÜFUS

YIL VE DÖNEM

156.923,00

145.216,00

5.748,00

1985-90 ART.NÜF

63.136,00

54.829,00

532,00

1990 NÜFUS

220.059,00

200.045,00

6.280,00

1990-97 ART.NÜF

35.842,00

38.539,00

3.101,00

1997 NÜFUS

255.901,00

238.584,00

9.381,00

-1.098,00

-4.852,00

10.633,00

254.803,00

233.732,00

20.014,00

1997-2000 ART.NÜF
2000 NÜFUS

Eyüp’ün nüfusu sürekli artmakla birlikte İstanbul nüfusundan aldğ pay
1980’den bu yana azalmaktadr. Nüfusun Büyükșehir’e göre daha az
artmasnda İstanbul’un yeni ilçelerine olan göç hznn artmas kadar Eyüp’le
ilgili idarî kararlar da etkili olmuștur. Özellikle Bayrampașa’nn ayr bir ilçe
haline getirilmesi doğrultusundaki karar, Eyüp ilçesinin toplam nüfusunun
azalmasnda etkili olmuștur. 2008 ylnda, 5747 Sayl kanunla olușan yeni ilçe
snrlar ile Yayla Köyü Sultangazi ilçesine bağlanmș ve ilçe toplam nüfusunda
bir azalma yașanmștr.
İlçe içinde dikkat çeken hzl nüfus artș Harita 1’de II numaral bölge olan
krsal-kentsel özellikler tașyan Kemerburgaz ve Göktürk yerleșimlerinde
yașanmaktadr. Özellikle Göktürk ilçesi 1990-2000 yllar içinde yaklașk üç kat
nüfus artș yașamștr. (Tablo 2)
Tablo 2. Eyüp Merkez ve Krsal Alan Nüfusunun Dönemlere Göre Değișimi (Kaynak: D.i.E)
YERLEȘMELER

1960

1970

1980

1990

2000

GÖKTÜRK

511

579

1.054

3.068

8.693

AĞAÇLI KÖYÜ

416

386

413

1.016

652

AKPINAR KÖYÜ

395

431

1.168

1.834

1.413

ÇİFTALAN KÖYÜ

234

207

618

984

220

K.MANDIRA KÖY

297

228

508

700

839

İHSANİYE KÖYÜ

214

121

122

170

180

ODAYERİ KÖYÜ

295

104

128

318

395

PİRİNÇÇİ KÖYÜ

327

401

955

2.500

3.373

YAYLA KÖYÜ

-

-

-

3.700

5.306

KEMERBURGAZ

3059

3823

4415

5.724

6.092

EYÜP KIRSAL ALN. TOP

5.748

6.280

9.381

20.014

27.163

İlçe’nin ulașm bağlantlar incelendiğinde; TEM ve D100 otoyollarnn ilçenin
içinden geçtiği görülmektedir. İstanbul metropoliten kentinin merkezi ile
ulașm bağlarnn kuvvetli olduğu söylenebilir ancak, krsal bölge ile ilçe
merkezi arasnda ayn oranda bir ulașlabilirlikten söz etmek mümkün değildir.

3

www.tuik.gov.tr
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Harita 1. Eyüp İlçesi Arazi Kullanm3



Tarihi kent merkezi – kentsel sit alan, (I)



Krsal ve kentsel özellikli bölgeler arasnda gelișmiș olan planl ve
plansz yerleșim alanlar, (krsal-kentsel alanlar) (II)



Krsal alanlar. (III)

Harita 1’de gösterilen üç alt bölgeden de izlenebileceği gibi Tarihi kent merkezi
– kentsel sit alan, Eyüp İlçesi’nin Haliç Havzas kys ve çevresinde yer
almakta olup; önemli tarihi ve kültürel değerleri içermektedir. Eyüp İlçesi’nde
yer alan Eyüp Merkezi ve Çevresi Kentsel Sit alan büyüklüğü yaklașk 260
hektar ve nüfusu 41.673 kișidir. Sit alan
içinde 11.263 adet bina yer almakta olup; söz konusu binalarn yaklașk %9’u
(944 adet) tescilli eski eserdir. Ayrca; Sit alan içindeki yaplarn % 53’ünün
bina yapm cinsi betonarmedir. Mevcut kent merkezi makroformu

3

Harita, 2009-2010 öğretim ylnda Yrd. Doç.Dr. Dilek Erbey yürütücülüğündeki MSGSÜ,
Kentsel Koruma ve Yenileme Yüksek Lisans Atölyesi’nde hazrlanmștr.
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incelendiğinde; alann % 25’inin tarihi mezarlk,
% 25’inin Konut alan, % 10’unun
İdari Tesis Alan olduğu görülmektedir.4 [10]
Eyüp sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle önemle korunmas gerek
alanlardan biridir. Eyüp’ün planlanmasnda öncelikli olarak dikkate alnmas
gerekli kültürel öğeler bulunmaktadr. Bu nedenle Eyüp ilçesi için yaplan
planlama politikalarnn olușturulmasna yönelik sürdürülebilirlik tartșmalar
yalnzca doğal ve krsal alanlar değil ayn zamanda tarihi ve kültürel
değerlerin de sürdürülebilirliği sorunsaln içermelidir. Ancak bu bildirinin amac
kapsamnda yalnzca krsal-kentsel bölge özelliği gösteren alanlara yönelik bir
tartșma yaplacaktr.
Krsal ve kentsel özellikli bölgeler; Eyüp İlçesi’nin yeni gelișme konut alanlarn
olușturmakta olup; ilçe içinde TEM’in kuzeyinde yer almaktadr (Harita 1 - II
numaral bölge). Kemerburgaz ve Göktürk yerleșmelerinin içinde olduğu
altbölge, Eyüp Kent Çeperinin merkez yerleșmeleri olup kentsel saçaklanmann
en güçlü olduğu alandr. Kemerburgaz, fazla göç alan ve göç veren bir
yerleșme özelliği tașmaktadr. Geçmiște ağrlkl olarak tarmsal üretimin
ağrlk kazandğ yerleșme, kapal ekonomik birim olma eğilimindedir.
Kemerburgaz‘da; krsal üretim halen sürmekle birlikte, yeni konut alanlarnn
gelișimi ile birlikte üst ve orta gelir gruplarnn yeni yașam alanlarndan biri
4

Eyüp İlçesi Kentsel Sit Alan Koruma Amaçl Nazm İmar Plan (EKARNİP), İBB
tarafndan olușturulmuștur ve onay așamasnda bulunmaktadr.

olmuș, sosyal yap, kentsel alanlarn özelliklerini tașmaya bașlamștr. Bölgede
rantn giderek artș içinde olmas ve yaplașma basklar tarmsal alanlarn
ișlevinin azalmasna neden olmaktadr. 2009 onay tarihli 1.100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Plan, bu bölge için konut ve tarmsal özellikli alan karar
olușturmakta ancak bölgede değișen toplumsal ve ekonomik yap özellikleri
tarm alanlarndaki üretim ișlevinin sürekliliği üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktadr.
Göktürk, yerleșmesinin sosyo-ekonomik yaps Kemerburgaz’n yapsna
benzemekle beraber, son yllarda yaplan lüks konut yeni yerleșmeleri ile
değișmeye bașlamștr. 1980 ylndan itibaren çok belirgin bir biçimde nüfus
artș görülmekte,1990 yl sonras ise; nüfus artș hzlanmștr. 1980 yl nüfusu
1.054 iken, 1990’da 3.063, 2000’de ise 8.963 olmuștur. Bu durum mevcut nüfus
dșnda dșardan büyük bir nüfus göçü olduğunu göstermektedir. Yerleșme
içinde iki farkl yapda sosyal grup olușmaya bașlamștr. Bu iki grubu ayran
temel özellikler sosyo -ekonomik ve mekansal farklklardr. Göktürk içinde;
belde olmadan önce var olan köy yerleșmesi ksm, genel yapsn ksmen
yenileyerek korurken, yerleșmenin Kemerburgaz girișinin kuzey doğusunda
kurulan Kemercountry üst-snf konut yerleșmesi ,köy yerleșmesinden çok
farkl bir özellik göstermektedir. Kemercountry gibi gelișen diğer lüks konut
yerleșmeleri, alann krsal niteliklerinin azalmasna neden olmuștur. [9] 2010
yl itibari ile Göktürk’ün krsal nitelikli yerleșme özelliği yok denecek kadar
azalmștr. Bunun sebebi köy etrafndaki tüm alanlarda yeni konut alanlarnn
olușmasdr. Göktürk’ün Eyüp Kent Çeperindeki yerleșmeler içinde öne çkan
özelliği; yerleșmenin köy olmaktan çkarak İstanbul Metropoliten Alannn, üst
gelir grubuna yönelik bir konut alan haline gelmesidir. Göktürk gelișim hz
açsndan Kemerburgaz‘n gelișmesinden çok farkl bir süreç izlemiștir. Göktürk
belde olduktan sonra çok büyük bir hzla gelișmiș, belde belediyelerinin
Büyükșehir Belediyesinden bağmsz plan üretme ve onama yetkilerine dayal
olarak yaplașma yoğunluğu ve nüfus miktar hzla artmștr. Harita 1’den de
izlenebileceği gibi Göktürk yerleșmesi orman alan içinde 2B alanlar ile
giderek yaylmakta ve doğal alanlar üzerinde büyük bir bask yaratmaktadr.

Fotoğraf 1. Göktürk yerleșmesi (Kaynak:İstanbul Büyükșehir Belediyesi Șehir Planlama
Müdürlüğü)

İlçe içindeki krsal alanlar ise; orman köyü yerleșimlerini de barndran ve krsal
alan niteliklerini koruyan alanlardr. Krsal nitelikteki bölge; ky alanlar, orman
alanlar, tarm alanlar, koruma havzalar ve krsal köy yerleșmeleri gibi hassas
ekolojik alanlar içermektedir. Eyüp, bir yandan İstanbul metropoliten kentinin
gelișme dinamikleri basksn tașrken, diğer yandan sahip olduğu doğal ve
krsal değerlerle İstanbul metropoliten alannn önemli koruma alanlarna
sahiptir.
İlçe snrlar içinde bulunan toplam 7 köy yerleșmesinin ekonomisi temelde
tarm ve hayvanclğa dayanmaktadr. Köylerin Eyüp merkezi ile ekonomik,
sosyal ve kültürel ilișkisi Kemerburgaz ve Göktürk yerleșmelerinin gelișimi ile
birlikte giderek azalmaktadr. İstanbul metropoliten alan çeperi içinde yer alan
köylerin, Eyüp ilçesine erișebilirliğinin zayf olmas, ilçe merkezinden çok
İstanbul’un diğer ilçeleri ile bağnn kuvvetlenmesi sonucunu yaratmaktadr.

Harita 1’de de izlenebileceği gibi, III numaral bölge içinde yer alan maden
alanlar, doğann tahribat bağlamnda önemli sorun alanlar yaratmaktadr.
Büyük hafriyat alanlar hem kyda hem de iç kesimlerde “doğann
restorasyonu”nu zorunlu hale getirmiștir.
Eyüp kent merkezi ile çeper alanlar arasndaki toplu tașm bağlantlarnn
yetersizliği, ișlevsel ve toplumsal bağlamda da kopmalara neden olmaktadr.
İlçe merkezi ile çeper arasnda idari snrlar içinde kalmas dșnda kent-kr
ilișkisi görülmemektedir. Krsal alanlarn, kentsel – krsal özellikler gösteren
alanlara oranla ilçe merkeziyle ilișkileri kopuk olmasna rağmen,
sürdürülebilirlik bağlamnda ayn kriterler içinde ele alnmas gereklidir.
Eyüp İlçesi’nin sahip olduğu doğal alanlar ve kaynaklar;

Tarm alanlar

Karadeniz kylar

Haliç kylar

Orman alan

Alibey su toplama havzas
bașlklar altnda değerlendirilebilir.
Bölgenin kuzeyinde, Karadeniz sahillerinde faal maden ocaklar ile çöp
depolama alanlar bulunmakta olup; bu ocaklardan kazlarla çkarlan
topraklarn denize doldurulmas ky çizgisinin değișmesine ve doğal
kaynaklarn tahribine neden olmaktadr. Ky alannda yaratlan tahribat ayn
zamanda bugün alann turizm amaçl kullanlmasn da engellemekte, ky
alannn ekonomik ve kültürel olarak İstanbul metropoliten alanndan
kopmasna neden olmaktadr. 1/100.000 Çevre Düzeni Plan ky alan için
günübirlik rekreasyon alan fonksiyonu önermektedir. Ancak kynn öncelikle
bir doğal değer olarak rehabilitasyonu gerekmektedir.
Eyüp İlçesi’nin sahip olduğu diğer bir ky alan olan Haliç kylar ise; Haliç’in
kültür koyu olma vizyonu içinde özellikle eski sanayi alanlarnn dönüșümü,
tarihi konut alanlarnn rehabilitasyonu ve ky alanlar düzenleme projeleri ile
birlikte hzl bir dönüșüm süreci içindedir. Haliç ky alanlarnn dönüșüm süreci,
açk kamusal alanlardaki değișimi ve kültür ve eğitim odakl projeleri
kapsamaktadr. 1980’lerden bugüne, Haliç’in temizlenmesi operasyonlar ile
bașlayan çevre koruma yaklașmlarndan Eyüp’ün haliç kylar da etkilenmiștir.
İlçe snr içindeki orman alanlar ekolojik bağlamda değerlendirildiğinde,
özellikle “orman alan olma özelliğini yitiren alan statüsü” içinde gelișen 2B
alanlarnn yarattğ yaplașma basks önemli bir tehdit olușturmaktadr. Eyüp
ilçesi içinde özellikle Göktürk çevresinde yer alan 2B gelișme alanlar, krsal –
kentsel özellikler tașyan alanlardan farkl olarak, orman alan içinde yeni
yerleșimlerin olușmasna potansiyel olușturmaktadr.
Ekolojik sürdürülebilirlik açsndan ilçe içinde yer alan hassas alanlardan bir
diğeri de su toplama havzasdr. Bu alanlar, etrafnda gelișen kaçak konut
alanlarnn yarattğ çevresel kirlilik tehdidi altndadr.
Eyüp İlçesi içindeki krsal-kentsel özellikli alt-bölgeler, yașadklar kentleșmekoruma karștlğ bağlamnda değerlendirildiğinde, sürdürülebilirlik ilkeleri
açsndan sorun alanlar olarak karșmza çkmaktadr. Krsal bölgelerle kentsel
bölgeler arasndaki snr giderek belirsizleșmeye bașlamștr. Bu belirsizlik
planlama politikalar açsndan değerlendirildiğinde ise; mevcut plan
yaklașmlarnn sorunun çözümünde yetersiz olduğu görülmektedir.

5. Kentsel-Krsal Özellikli Bölgelere Özgü Sürdürülebilirlik
Politikalar Geliștirilebilir mi?
İstanbul Metropoliten Alan kentsel makro form olușum süreci
değerlendirildiğinde; kentin plan kararlar ile ya da plan kararlarndan bağmsz
gelișiminin hassas alanlara doğru yayldğ görülmektedir. Yerleșilmemesi
gereken bu alanlarn bașnda orman alanlar, su toplama havzalar ve jeolojik
bakmdan sakncal alanlar gelmektedir. Her ne kadar sürdürülebilirlik kavram
literatürde çoğunlukla doğal alanlar kapsamnda tartșlsa da bu bildiri de ele
alndğ gibi krsal-kentsel özellikli alanlar da türlü nedenlerle sürdürülebilirlik
sorunu yașamaktadr.
Eyüp ilçesi alan üzerinde yaplan tartșma sonucunda genel bir değerlendirme
yaplacak olursa; hem metropoliten alan merkezinde, hem de çeperinde yer
alan yerleșmelerin merkez ve çeper yerleșmelerinin karakteristiklerinin bir
karșmna sahip olduklar görülmektedir. Yalnz kentsel gelișime konu
olmadklar ayn zamanda doğal alanlarn korunmas ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasna da konu olduklar için mevcut plan yaklașmlarnn bu alanlar için
yetersiz olduğu bir gerçektir.

Fototğraf 2. Ișklar Köyü
(Kaynak:İstanbul Büyükșehir Belediyesi Șehir Planlama Müdürlüğü)

Sürdürülebilirlik ilkeleri içinde yer alan ve bu bildiri kapsamnda ağrlkl olarak
ele alnan “çevrenin korunmas” ve “bütünsel politikalar” ilkeleri bağlamnda
değerlendirildiğinde;

Krsal-kentsel özellikli alanlarda doğal kaynaklarn kapasitelerinin
așlma tehlikesinin varlğ,

Biyolojik çeșitliliğin azaldğ,
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Çevrenin korunmas ve iyileștirilmesi yaklașmlarnn snrl
düzeyde kalmas,

Gelișmenin ekonomik boyutunun öne çktğ,

Gelișmenin toplumsal ve çevresel boyutunun göz ard edildiği,
argümanlar öne sürülebilir.
Eyüp ilçesi özelinde yaplacak genel değerlendirme sonucunda ise;
Eyüp Kent Çeperindeki gelișmenin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda
sağlanmas için öncelikle, İstanbul metropoliten alan ölçeğinde
sürdürülebilirliğin sağlanmasnn gerekliliği açktr. Eyüp Kent Çeperi krsal
alanlar, metropoliten alannn kentsel gelișme basks altna girmiș olduğundan
dolay, sahip olduğu doğal kaynaklarn yitirilmesi tehlikesi ile yüz yüze
gelmiștir.
Krsal- kentsel alanda sürdürülebilirliğin sağlanmas; doğal üretim
kaynaklarnn korunarak-geliștirilerek verimli klnmas, gelișme ile doğal
kaynak dengesinin gözetilmesi, gelișme süreçlerinde doğal ve çevresel
değerlerin korunmas, bakș açs ile Eyüp Kent Çeperi krsal alanlar ve sahip
olduğu doğal kaynaklarn korunmasn gerektirmektedir.
Eyüp krsal-kentsel özellikli bölgede temel sorun, bu alanlarn hzla
kentleșirken, bu değișimi ve çevresel ve toplumsal bağlamda olumsuz
etkilerini engelleyecek bir planlama ve düzenleyici politikann olmayșdr.
Mevcut planlar bu alanlarn korunmas ve düzenlenmesi amaçl bir yönetim
yaklașm geliștirmemișlerdir.
Bu alanlarda sürdürülebilirliğin sağlanmas için ;




Özellikle orman alan içinde yaylarak gelișen konut alanlarnn
kontrolü için, mekansal gelișme ilkelerinin bütüncül politikalar
içinde ele alnmasnn gerekliliği,
Yine orman alanlar içinde yer alan ve 2B statüsünde bulunan
alanlara yönelik etkin planlama araçlarnn geliștirilmesinin
gerekliliği,
Tașma kapasitesi, ekolojik değer, ekolojik denge, kaynak yönetimi,
ekolojik ayak izi gibi prensiplerin planlamada karar alma süreciyle
doğrudan ilișkisinin kurulmasnn gerekliliği,

en temel planlama politikalar olarak ele alnmaldr.
Yönetsel olarak ayn belediyenin uygulama alan içinde olmalar, farkl
nitelikteki alanlarn ortak bir yaklașmla ele alnmasnda bir avantaj
sağlamaktadr. Ancak yine de karar vericilerinin yenilikçi planlama yaklașmlar
geliștirmelerinin gerekliliği, önemli sonuçlar olarak karșmza çkmaktadr.
Eyüp ilçesi birbirinden çok farkl nitelikte ancak metropoliten kentin etkisi
altnda ortak sorunlar yașayan tarihi kent merkezi, krsal-kentsel alanlar ve
krsal alanlar kapsamaktadr. Bu alanlarn birbirleriyle ilișkili, birbirini
destekleyen ve tutarl bir sürdürülebilir gelișme planlamas çerçevesinde ele
alnmas gerekmektedir. Krsal ve kentsel alanlarn gelișimini yönlendiren
bütüncül planlama yaklașmlar geliștirilmekte ve bu planlama yaklașmlarnn
temelinde sürdürülebilirlik ilkeleri yer almaktadr. “Ekonomik kalknma, ekolojik
denge ve toplumsal gelișme” temel ilkelerini içeren bütüncül planlama
politikalar, krsal ve kentsel özellikleri birlikte barndran yerleșmeler için,
“gelișme” ve “koruma” yaklașmlar arasnda yer alan yeni bir yaklașmn
geliștirilmesini zorunlu klmaktadr.
Sonuç olarak; kentsel-krsal alanlarn sürdürülebilir klnmas salt kentler
açsndan değil ülkesel ve bölgesel ölçekte gelișme ve koruma açsndan da
çok önemli bir durumdur. Bu çerçevede kentlerin sürdürülebilir klnmasnn ön
koșulu; sürdürülebilir kentsel gelișme ilkeleri ile uyumlu planlama politikalarna
sahip olmalardr. Ayrca bu politikalar mekanla ilișkilendirecek etkili bir
kentsel planlama sistemi ve bunu uygulayacak güce ve etkinliğe sahip bir
yerel yönetim sistemi de gereklilikler arasndadr.
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Abstract
Rural areas have gained importance because they are increasingly seen as
key reserve areas to achieve sustainability in our world. In other words,
sustainability presupposes rural areas to be the world’s natural reserves. In
addition, innovation and entrepreneurship are seen by many organizations,
e.g. FAO, OECD and EU and also by many governments, as an important
vehicle to obtain sustainability in the development of rural areas.
Entrepreneurs as the dominant employment source in rural areas play a
crucial role, not only in the continuity of the rural economy but also in the
continuity of rural life. Therefore, their embeddedness in rural areas is critical
for rural development and sustainability. The aim of this study is first to
explore the profile of rural entrepreneurs, and second to identify the most
important factors that determine their different embeddedness levels in rural
areas. To achieve this aim, we will first use descriptive statistical techniques,
and later on one of the artificial intelligence methods, i.e. rough set data
analysis in order to investigate 255 entrepreneurs from Turkish rural areas on
the basis of the data obtained from in-depth questionnaire interviews. This
study is the first attempt to evaluate rural entrepreneurs and their place in
rural areas. Descriptive statistics on entrepreneurs show that the gender gap
and the education problem still exist in many villages, although depopulation is
somewhat limited due to the motivation of entrepreneurs. However, most
entrepreneurs want to stay in their villages: they have stated that the
continuity and the success of their entrepreneurial activity are very much
related to the social relations and their involvement in the village social life.
According to the results of our second analysis, embeddedness and
disembeddedness of entrepreneurs are strongly associated with the
remoteness of villages, the personal profile, and the use of external
information by entrepreneurs.
Keywords: Sustainable rural development, Rural Areas, Turkey, Entrepreneur,
Embeddedness

1. Sustainability and Entrepreneurship in Rural Areas
Contemporary theories have taken entrepreneurship (which is an individual
process though contributing to both the local and the national economy) into
account as the main tool to create a new equilibrium where sustainable
development will be realized.
In recent years, entrepreneurship has also been seen as the engine of rural
development, on the basis of its potential to improve rural areas as a new
node in their relations while bringing the necessities of growth such as
technology and education. In the literature, there is evidence that recent
changes in rural areas have been obtained by the contributions of
entrepreneurs and entrepreneurial activities. Entrepreneurship is the driving
force for the enhancement of the innovative capacity and growth potential of
a region [1-3]. Hence, entrepreneurship is also one of the driving forces of rural
development.

Sustainable rural development on the basis of entrepreneurship aims to
achieve the optimum use of local resources, while obtaining and maintaining
social capital. In the literature, the desired outcomes of socio-economic
development rely strongly on the contribution of social capital [4-6]. Despite
traditional and social determinants, in modern theories, social capital is
measured by social cohesion, civic and economic well-being, and the social
processes, which all contribute to highly beneficial outcomes, while also
producing social capital itself [4-5]. In other words, social capital measures
common values, explicit and tacit norms, ways, and the density and the
intensity of social interaction in a group that all together increases the group’s
capabilities and enhances socio-economic mechanisms.
Due to the conservative attitudes and reluctance in rural areas to change the
cultural heritage, traditions and values, in the literature, it is commonly
assumed that change agents of rural capital are mainly migrants and that
changes have happened by their integration into the rural areas. The
increasing attractiveness and the realization of the capacity of rural areas
have stimulated some entrepreneurs to act in and/or move into rural areas
where they became the economic change agents.
The economic changes in rural areas, where most of such changes are
dominantly dependent on social relations and social life, are due to the

embeddedness of entrepreneurs and their activities in the rural
environment. In the literature, embeddedness is a must for desired
social and economic outcomes [7]. Therefore, it also identifies the
place of entrepreneurs in the rural setting and their success. In other
words, embeddedness is the identifier of links between economic
agents and the rural physical and social environment. Not only the
embeddedness but also the continuity of the rural setting and of the
entrepreneurial activity in this setting are the key concerns for the
desired outcome.
Taking all this into account, the aim of this study is first to explore the
profile of entrepreneurs, and second to identify the most important
factors to define their different embeddedness levels in rural areas. To
achieve our aim, we first use descriptive statistical techniques, and
later an artificial intelligence method, i.e. rough set data analysis in
order to investigate 255 entrepreneurs from 17 Turkish rural areas on
the basis of the data obtained from in-depth questionnaire interviews.
17 Turkish rural areas is determined by the application of multi-stage
sampling. The multi-stage sampling is conducted first at macro level
covering NUTS 2 and NUTS 3 regions in Turkey using demographic and
physical variables. Then, at micro level, sampling has focused on NUTS
4 regions and villages on the basis of demographic, rural, economic
and physical variables. Therefore, 17 villages from mainly South West,
West and North West of Turkey are included in the analysis. This
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study is the first attempt to evaluate rural entrepreneurs and their
place in rural areas.
2. Embeddedness of Entrepreneurs in Rural Areas
‘Embeddedness’ is a notion developed by economic sociologists to
emphasize the social dimension of economic activities. The term
’embeddedness’ is widely used in the literature in relation to many
issues. The concept arose from Granovetter’s [7] interpretation and
the extension of the earlier ideas of Polanyi [8]. According to
Granovetter [7], economic activities need social relations. He assumed
that social relations have an important and significant role in terms of
generating trust for economic activities to happen. On this basis,
entrepreneurs in rural areas must achieve embeddedness in order to
start-up, survive, and succeed in their businesses. However, because
of the heavy dependence of rural inhabitants on primary group
relationships and close personal ties [9], becoming embedded is not an
easy task for entrepreneurs.
Rural areas are basically social systems where social networks and
ties are more important than any other relations. Entrepreneurship,
which is seen as a locally-based economic system, is tied to the
collective efforts of members of communities [10-12]. Therefore, the
ties between entrepreneurs and rural areas require local potential to
link production to consumption. On the other hand, business needs a
market area in order to be present and survive. On this basis, it is
plausible to say that rural entrepreneurs, depending on their
entrepreneurial characteristics, are increasingly choosing rural areas
as a living and working environment or as a resource/input of their
entrepreneurial process, while seeing the market as a must for their
business (Figure 1).
Thus, rural entrepreneurs must have ties with both areas: rural and
market. Therefore, the link between production (local resources) and
consumption (market beyond rural areas) needs to be developed. In
addition, the embeddedness of entrepreneurs creates a new rural
area which is a new socio-economic system, whole parts of which
benefit. In other words, the embeddedness of entrepreneurs in rural
areas brings: first, knowledge to rural areas about the market and
beyond, which is a new system; second, innovation to the market, as
rural areas are not very well known in the market as a resource; and,
finally, an environment to the entrepreneur who is striving, according
to his/her own needs, to have a better living.

directions of embeddedness will stimulate the success of entrepreneurs and
will definitely affect rural areas. Developed local resources and the
dependence of life on social assets in rural areas particularly emphasize the
importance and necessity of embeddedness as a mutual benefit mechanism.
In rural entrepreneurship studies, embeddedness is measured by the locality
and externality of entrepreneurs’ market and social relations, including the
involvement of rurality in the entrepreneurial process. In other words, ‘locality’
measures whether entrepreneurs have local relations in terms of production
by and for locals, while ‘external relations’ emphasize production by or for
outside rural areas. In addition, rurality shows the extent to which rural
resources, i.e. environment and labour, are added to the entrepreneurial
process in rural areas. Based on the literature in our sample, the different
dimensions of embeddedness in terms of this multidimensional structure can
be grouped into four categories:
1.

Disembeddedness: refers to entrepreneurs who have no economic or social
relations with the local environment but produce and sell outside of the rural
area;

2.

Underembeddedness: refers to entrepreneurs who have not yet gained full trust
but are trying to have the local community as their market in order to sell their
products;

3.

Embeddedness: refers to entrepreneurs who have obtained a balanced and
integrated relationship between themselves and society in the local area.

4.

Overembeddedness: refers to entrepreneurs whose innovativeness is barred by
social closure, and therefore their creativity has led them to create external
relations by protecting their embeddedness in order to expand their business.

Both rural areas and entrepreneurship can be affected negatively by the
defensive localism if the local community is not engaged in the new activities
[17]. In addition, rurality affects entrepreneurship with regard to creating,
realizing, and operating a new economic opportunity while offering a desirable
milieu [18]. This positive effect can be only realized by the creation of new
economic activities to support existing activity which is agriculture. Therefore,
bringing new economic activities can also be a threat for rural areas in terms
of the sustainability of the natural and social environment. But these new
economic activities will definitely contribute to economic growth and the
development of rural areas, depending on the success of entrepreneurs in
becoming embedded and maintaining their activities. The next section
evaluates the embeddedness of rural entrepreneurs in Turkish villages.

3. The Rural Entrepreneurs in Turkish Villages
In this study, we aim to investigate who are the entrepreneurs in rural Turkey
and what are the main factors to determine their embeddedness in rural
areas. Therefore, this section first investigates the profile of the entrepreneurs
as the prefatory remarks by descriptive statistical techniques and then
explains the methodology used to identify the most important factors of
different embeddedness levels of rural entrepreneurs in Turkey. Moreover,
this section reflects the results of the analysis of 255 entrepreneurs from 17
villages.
3.1. Prefatory remarks

Figure 1. The effect of embeddedness on rural areas

Embeddedness, broadly interpreted as the nature, depth and extent of an
agent’s ties with the environment, has more recently been conceived of as a
configuration element of the general business process [13-16]. The common
finding from all the studies is that the embeddedness of entrepreneurs in both
local and beyond local settings, i.e. the presence of other entrepreneurs and
individuals from outside their environment, is very important if entrepreneurs
are to succeed. On this basis, being embedded in rural life will create
opportunities and resources if local assets are used, while being embedded in
the outside will create a new market and more customers. Thus, both these
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The increasing attractiveness of rural areas has affected the emergence of
small firms, while influencing entrepreneurs and their behaviour [19].
Therefore, significant aspects of what entrepreneurs need for business startups in rural areas differ from those of their urban counterparts. In other
words, maleness, higher education, and entrepreneurial parents are not as
fundamental for business start-ups in rural areas as they are in urban areas
[20]. In urban settings, the entrepreneurs are heterogeneous, and have a low
involvement in social networks [21]. In contrast, in rural areas, entrepreneurs
are more homogeneous and have an involvement in social groups [22].
Entrepreneurs in rural areas are the main economic agents. To survive in
conditions of closed social localism, economic agents need to be accepted by
the social environment and to be a part of it. In the literature, the effect of
social behaviour on economic activities is called ‘embeddedness’. Therefore,
the embeddedness of entrepreneurs is very important for the continuity of
economic activity in rural areas. Moreover, rural entrepreneurship studies

.

focusing on embeddedness stress gender, the use of local resources, the
origin of entrepreneurs, and the sector in which they are operating. Early
studies have found that both the personal and the firm profile of
entrepreneurs are the indicators of the embeddedness level of an
entrepreneur. On this basis, in this section, we aim to explore the profile of
255 entrepreneurs from 17 rural areas on the basis of the data obtained from
the in-depth questionnaire interviews.
17 Turkish rural areas is determined by the application of multi-stage sampling.
The multi-stage sampling is conducted first at macro level covering NUTS 2
and NUTS 3 regions in Turkey using demographic and physical variables. Then,
at micro level, sampling has focused on NUTS 4 regions and villages on the
basis of demographic, rural, economic and physical variables. Therefore, 17
villages from mainly South West, West and North West of Turkey are included
in the analysis.
The questionnaire of entrepreneurs aimed to investigate the entrepreneurial,
personal and firm profile of the rural entrepreneurs and elicited the factors
behind their success, their impacts on the villages, and their need to continue
their entrepreneurial activities in the village.
Here, we use the term ‘firm profile’ to explain the characteristics of the
entrepreneurial activity. Thus, in our study, entrepreneurial activity/firm
profile covers the characteristics of both firms and farms. It is not easy to
distinguish firms and farms, but we can distinguish them according to sector.
The entrepreneurs who are in agricultural sector are usually the owners of a
limited amount of land and have limited agricultural production, and/or they
do small scale husbandry. These can be called ‘farmers’. These farmers
sometimes gather and sell their product under the name of a cooperative, or
sell their product by themselves to the dealer who takes the products to the
open market. Thus, farmers in Turkey have no direct relations with the
market. On the other hand, what we call ‘firms’ are those enterprises which
are in non-agricultural activities and that are again sole proprietorship firms.
Table 1 shows that 88.6 per cent of entrepreneurs in our sample are farmers
(Table 1).

the diversity of their product and their marketing are also the reasons of their
success. Thus, even entrepreneurs think that embeddedness is very important
to be successful in their economic activity.

Table 2. Satisfaction, success, and reasons for the success of entrepreneurs
Success
#

%

156

76

Diversity of product

85

42

Marketing

84

41

Social relations

161

78

Satisfaction
Reasons for success

In the literature, it is strongly stated that the success and the continuity of
economic activities depend on the involvement of locality in the economic
activity (‘institutional embeddedness’) and the involvement of economic
agents in the localism (‘social embeddedness’). Kloosterman and his
colleagues define this two-sided embeddedness as ‘mixed embeddedness’
[23]. They argue that their explanation of mixed embeddedness gives a more
comprehensive explanation than previous models. Although the mixed
embeddedness was originally generated for the immigrant entrepreneurs and
enterprises, the success of the two-sided perspective of the phenomenon has
led us to construct our analysis with respect to the mixed embeddedness
model. The next sub-section introduces the methodology of rough set data
analysis in order to clarify our study steps.
3.2. The methodology: Rough set data analysis

Table 1. Descriptive statistics of entrepreneurs

Remoteness

#

%

128

50.2

Entrepreneurial Profile

Remoteness

#

%

128

50.2

Entrepreneurial Activity (Firm profile)

Age over 60

69

27.1

Owner

234

91.8

Female

29

11.4

Agriculture sector

226

88.6

High Education

5

2.0

Local input

226

88.6

Newcomer

71

28.0

Regional output

64

25.1

Wants to stay in the village

192

75.0

According to the data obtained from our survey, entrepreneurs are equally
distributed in both remote and accessible rural areas. In other words, half of
the entrepreneurs in our sample live in remote rural areas (Table 1). With
regard to the personal profile of entrepreneurs, only 11.5 per cent are female
and 2.0 per cent have a Bachelor’s degree. Although 28.0 per cent of them
have lived abroad for more than 5 years or are newly moved to the village, 25
per cent want to leave the village (Table 1). In our study, we defined
entrepreneurs as owners or the managers, and it was found that 91.8 per cent
of them are owners and 88.6 per cent work in the agricultural sector. 88.6 per
cent of them include local input (‘local information’) in their entrepreneurial
activities, while 25.1 per cent use regional output (‘external information’).
The majority of the entrepreneurs are happy and find themselves successful
(Table 2). Of 205 successful entrepreneurs, 78 per cent of them claimed that
social relations are the most important reason for their success (Table 2). In
addition, 42 and 41 per cent of the entrepreneurs suggested, respectively, that

In principal, rough set data analysis (RSDA) is a non-parametric classification
technique [24] which has been developed as an artificial intelligence method
for the multidimensional classification of categorical data. It was introduced
by Pawlak [25] in the early 1980s and developed by Pawlak [26] and Slowinski
[27]. In recent years, RSDA has become popular in the social and economic
sciences not only because of the advantage arising from its non-parametric
character but also because of its ability to handle imprecise and qualitative
data [28-34].
RSDA serves to pinpoint regularities in classified data, in order to identify the
relative importance of some specific data attributes, and to eliminate less
relevant ones, and to discover possible cause-effect relationships by logical
deterministic inference rules [35]. The basic idea in RSDA is to describe the
data with rough sets [36]. A rough set can be characterized as a set for which
the classification of a group of certain objects is uncertain [29]. Using early
applied studies, it can be assumed that there exist a certain finite set of
objects to be classified. To perform RSDA, a modular software system Rough
Set Data Explorer (ROSE) is used in order to implement basic elements of
rough set theory and rule discovery techniques. This software was created at
the Laboratory of Intelligent Decision Support Systems of the Institute of
Computing Science in Poznan by Predki, Slowinski and Stefanowski in 1998
[34;37]. There have been also other attempts to create software for the
application of RSDA, e.g. ROSETTA, but ROSE is the most user-friendly
software to apply RSDA. In the application of RSDA, three main steps based
on rough set theory must be carried out, viz. pre-processing, attribute
reduction, and rule induction. The first step is pre-processing. This step
enables the researcher to see the quality of classification and the accuracy of
each of the categories of the decision attribute by dividing the lower
approximation by the upper approximation of each category. In other words, if
quality and accuracy of classification is lower than 1, then the chosen data and
examples in the sample are not fully unambiguous concerning their allocation
to the categories of decision attribute. This step strengthens the conclusions
made on the basis of the other steps of the rough set analysis. The second
step of RSDA – the reduction – is used to form all combinations of condition
attributes that can completely determine the variation in the decision
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attribute without needing another condition. In other words, in this step,
minimal sets of attributes are found, and these are called reducts. While
finding reducts, RSDA can also find the frequency of appearance of all
condition attributes in the reducts. If among them, one or more attributes has
a frequency of 100%, this is called the core. The third and last step is rule
induction. This provides rules which explain both the exact and the
approximate relations between the decision and the condition attributes. An
exact rule guarantees that the values of the decision attributes correspond to
the same values of the condition attributes. Therefore, only in this case is it
always possible to state with certainty whether an object belongs to a certain
class of the decision attribute. In addition, if a rule is supported by more
objects, then it is more important, for instance, in summarizing the different
single study results. This is generally considered as an “if…then…”clause. A
rule can be both deterministic and non-deterministic. A deterministic rule
guarantees correspondence of the same categories of a decision attribute
with the same condition attributes. In other words, a non-deterministic rule
offers possibilities of correspondence of the same categories of a condition
attribute with more than one decision attribute category. Another indicator
can be the strength and support of the rules by cases. If a rule is supported by
more objects, and it has a high percentage frequency, then it is more
significant and important when summarizing different study results. The
following sub-section applies the RSDA and discusses the results of the
analysis.

Table 3. Attributes used for the embeddedness analysis
Name

Explanation

Category

Gender

Gender of the entrepreneur

Dummy: 1=female; 0=male

Age

Age of the entrepreneur

Categorical: 1= 19-26; 2=26-35; 3=36-45; 4=46-55;
5=55+

Motivation

The will of the entrepreneur to
move from the village

Dummy: 1=yes; 0=no

Remote

Remoteness of the village

Dummy: 1=remote; 0=not remote

Region

NUTS3 region of the village

Categorical: 1= Antalya; 2= Aydn; 3=Bilecik;
4=Sakarya

Education

Education level
entrepreneur

Origin

Origin of the entrepreneur

Dummy: 1= newcomer; 0= local

Locality

Percentage of local information
use in the entrepreneurial
activity

Categorical: 1=0%; 2=1-49%; 3=50-99%; 4=100%

Externality

Percentage
of
outside
information use in the
entrepreneurial activity

Categorical: 1=0%; 2=1-10%; 3=11-30%; 4=31-50%;
5=51-88%

Sector

The sector in which the
entrepreneur is active

Categorical: 1= traditional; 2=non-agriculture

EL

Embeddedness
entrepreneur

Categorical: 1= disembedded; 2= underembedded;
3= embedded; 4= overembedded

3.3. The analysis: critical factors for embeddedness
To investigate the most important factors of the embeddedness, we used 10
condition attributes which reflect five dimensions, viz. personal profile; firm
profile; locality; externality; and regional characteristics, and one decision
attribute, i.e. embeddedness (Table 3). Therefore, to better understand the
important factors of embeddedness, we used RSDA. Condition attributes
related to the externality and locality include information about the local
knowledge used in the production, the customers, workers and production of
the entrepreneur: in other words, both sides of the embeddedness, viz. social
networks and institutional networks. Due to the relatively large sample (255
observations), the codification of the variables was difficult and needed
careful treatment. So, we used only four dummy condition attributes and six
categorical attributes. After the codification of the attributes, the information
table was compiled and then RSDA was applied.

level

Categorical: 1=illiterate; 2=literate no school;
3=primary; 4=secondary; 5=high school;
6=vocational school; 7=university

the

of

Table 4: Approximations for embeddedness levels
Approximations
Disembeddedness

The classification of the RSDA conducted for 255 entrepreneurs has a
relatively high significant accuracy and quality (Table 4). In other words, the
accuracy and the quality of classification can be scored 1 as the highest score,
but here they are scored 0.99. This shows that the embeddedness of two
entrepreneurs cannot be exactly approximated as they can be either
embedded or underembedded.

of

Accuracy

Upper level

Lower level

Objects

1

1

1

1

Underembeddedness

0.99

15

13

14

Embeddedness

0.87

166

164

165

1

75

75

75

Overembeddedness
Accuracy of classification

0.99

Quality of classification

0.99

According to the results of RSDA, it is possible to classify entrepreneurs in 7
reducts depending on 10 attributes (Table 5). Among these attributes, two of
them, viz. externality and age, are used in each reduct and, thus, they are the
core attributes. The attributes locality and region follow them by appearing in
six reducts, and then come four attributes, i.e. remote, education, origin and
motivation, by appearing in two reducts. The attribute gender, which appears
in one reduct, and the attribute sector, which appears in none of the reducts
are not very important factors.
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Table 6: Rules and their strengths in the embeddedness analysis

Table 5: Frequency of attributes, reducts, and core of embeddedness analysis

Strength

Frequency
Attributes

Reducts
#

%

#

Externality

7

100

{Locality, Externality, Remote, Age, Region}

Disembedded

Age

7

100

{Locality, Externality, Gender, Age, Region}

Rule 1

Locality

6

86

{Locality, Externality, Origin, Age, Education}

Underembedded

Region

6

86

{Locality, Externality, Motivation, Age, Region}

Rule 2

Remote

2

29

{Locality, Externality, Origin, Age, Region}

Embedded

Education

2

29

{Locality, Externality, Age, Education, Region}

Rule 3

Origin

2

29

{Externality, Remote, Motivation, Age, Region}

Motivation

2

29

%

(Externality = 1-10%) (Age = 36-45)

1

100

(Age = 36-45)

6

57

(Externality = 1-10%)

36

21

Rule 4

(Sector = agriculture)

33

20

Rule 5

(Age = 56+)

23

14

Rule 6

(Locality = 50-99%)(Remoteness = none)

20

12

Remoteness = Remote)

24

32

2

100

Core
Gender

1

14

Sector

0

0

Externality; Age

Overembedded
Rule 7

There are four different levels of embeddedness. Two of these levels, i.e.
overembeddedness and embeddedness, demonstrate the embedded
entrepreneurs, while the other two levels, i.e. underembeddedness and
disembeddedness, define the disembedded entrepreneurs. The results, up to
now, allow us to state that our approximation is accurate to evaluate different
embeddedness levels of entrepreneurs. But, it should be kept in mind that, in
terms of underembeddedness and embeddedness levels, the cases are not
fully discernable.
In the last step of the analysis, there are seven exact rules and one
approximate rule presented by more than 10 per cent of the related cases that
are generated as the result of RSDA. There is only one rule for each
disembeddedness and underembeddedness level, while four rules are related
to the embeddedness level, and one rule is related to the overembeddedness
level (Table 4.20). In addition, the single approximate rule shows that the level
of embeddedness of two entrepreneurs aged between 46 and 55 with a low
level of externality can be approximated as either embedded or
underembedded (Table 6).

Approximation(underembedded-embedded)
(Externality = 1-10%) (Age = 46-55)

Entrepreneurs in Turkish villages are usually embedded, although breaking
into the closeness of rural communities is not so easy especially in Turkey. In
other words, entrepreneurs in Turkish villages cannot survive nor enter the
community without being embedded. The results of the analysis show that, if
entrepreneurs are in the age 36 and 45, then they are either underembedded
or disembedded (Table 6). Entrepreneurs at this age usually live in accessible
villages and have the motivation to leave rural areas, and thus they do not
need to be integrated into the community, or they are the newcomers
pursuing quality of life, so they do not have time to be embedded. In addition,
the disembeddedness is also associated with externality, and some level of
externality can cause disembeddedness. Turkish villages still lack openness to
novelty, so they cannot accept anyone with external ties.
The results on these embedded entrepreneurs who have embeddedness or
overembeddedness levels show that the more remote the village is, the more
embedded is the entrepreneur. In addition, according to the RSDA rules, an
entrepreneur to be embedded must have a low level of externality, or be in
agricultural sector, or be older than 55, or be in an accessible village and use a
high level of local information, while to be overembedded, to be in a remote
village is enough to be stimulated to use external information combined with
local information (Table 6).

4. Conclusion
In recent years, entrepreneurship is seen as the most relevant and effective
way to obtain sustainability and sustainable rural development. In addition,
sustainable rural development can be only obtained if the involvement of rural
inhabitants is achieved. Therefore, the embeddedness of entrepreneurs has
seen as the engine of both rural development and sustainability.
Entrepreneurs are the economic change agents in rural areas, and therefore
their embeddedness levels depend on their economic goals if they are to
become a part of the rural area or not. Therefore, in this study, we aimed first
to explore the profile of entrepreneurs, and second to identify the most
important factors to define their different embeddedness levels in rural areas.
The results of the analysis on the embeddedness levels of entrepreneurs
showed that the embeddedness and the disembeddedness of entrepreneurs
are strongly associated with the remoteness of the villages, the personal
profile of entrepreneurs – especially their age, and their use of external
information. In addition, the results of the analysis on the origin of
entrepreneurs suggested that newcomer entrepreneurs are better educated
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and younger than locals and create economic diversity in rural areas by
choosing remote villages to settle in. But they are not directly responsible for
the rural changes. The results also showed that local entrepreneurs are more
likely to be male-oriented, older entrepreneurs who contribute to natural
capital.
The small number of villages under investigation prevents us from
generalizing our findings for a large number of villages. Nevertheless, the
results signal the start of a turnaround in villages, while clarifying the need for
controlled development to obtain sustainability and continuity of rural areas
and their economy. Indeed, there seems to be a turnaround, at least in the
investigated villages. Therefore, the extension of this study in order to
generalize our findings and to test them is a future research task.
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Özet
Bu bildiride amaç; Danimarka’nn Kopenhag kentinde Birleșmiș Milletler İklim
Değișikliği Sözleșmesi ve Kyoto Protokolü kapsamnda düzenlenen 15. Taraflar
Konferans’nda (COP-15) görüșülen ve tartșlan konular hakknda genel bir bilgi
vererek, bu bilgilerin planlama ile ilișkisini açklamaktr. Bildirinin birinci
bölümünde iklim değișikliğine ve iklim değișikliğine neden olan etkenlere ilișkin
ksa bir bilgi sunulacaktr. İkinci bölüm ise, Kopenhag’da yaplan toplantnn ana
temalarna ilișkin bilgi verilecektir. Bildirinin devamnda, fiziksel planlamada ve bu
planlar içinde yer alan bina kümelerinde, iklim değișikliğinin olumsuz etkilerini en
aza indirmek ve sera gaz azaltmn sağlamak için neler yaplmas gerektiğine
ilișkin önerilere yer verilecektir. Söz konusu öneriler, 13. Taraflar Konferans’nda
karar altna alnan Bali Eylem Plannn yap tașlar olan azaltm, uyum, finans,
teknoloji transferi ve kapasite geliștirme ilkeleri kapsamnda aktarlacaktr.
Bildirinin son bölümünde, Bayndrlk ve İskân Bakanlğ’nn sürdürülebilir binalar
ve yerleșmeler kapsamnda gerçekleștirmiș olduğu faaliyetlere değinilerek,
ekolojik kentlerin yaygnlașmas için öngördüğü gereksinimlere yer verilerek,
genel bir değerlendirme yaplacaktr.
Anahtar kelimeler: İklim Değișikliği, Kopenhag İklim Değișikliği Zirvesi, Binalar,
Planlama, Uyum, Azaltm

Abstract
There is a great need to handle methodologies, priorities and choices of the
policies on sustainable energy and environment. With this respect, life styles
should be formulated regarding to new earth conditions. This paper aims to
describe Climate Change and its advorce effects, giving reference to the
Conference of Parties (COP-15) hold in Kopenhagen / Danmark, to be able to
combat with it, Before concluding The Ministry of Public Works and Settlement’s
duties and resposibilities within the guidence of The United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), The Kyoto Protocol and The Bali
Action Plan’s four building blocks; Climate Change Mitigation and Adaptation
strategies will be defined for the sustainable, ecological, climate resilient and
environmentally sensitive buildings, residential units and urban planning aspects.
To be consistent with the international arena, political, institutional and
implementary requirements will be explained with respect to The 4th
Assesment Report of Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC).

Yer yüzeyinin sadece %2’sini kaplayan ve dünya kaynaklarnn 4’de 3’ünü
kullanan, özellikle yeșil sera etkisinin artran karbondioksit üretiminin çok fazla
olduğu kentlerin; iklim değișikliğine neden olan etmenler arasnda yer almas ve
dünya nüfusunun yarsn içinde barndrmas [2], kentsel planlamann önemini
ortaya çkarmaktadr. Birleșmiș Milletler “Dünya Kentleșme Beklentileri”
Raporunda göre 2008 yl sonunda kentlerde yașayanlarn toplam dünya
nüfusunun yarsna ulașacağ öngörülmekte, 2050 ylnda ise dünya nüfusunun
yaklașk %70’nin kentlerde yoğunlașacağ tahmin edilmektedir [3].
Diğer yandan; AB İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafndan Avrupa Kentlerinin en
kurak 10 kentinden 6’snn Türkiye’de olduğu ifade edilmiștir. Yine ayn kurum,
nüfus artș hznn en hzl olduğu 10 kent içinde 5 tanesinin Türkiye’de olduğunu
belirtmektedir [4]. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasnda kentsel nüfusu en fazla
artan ülke olmas ve Türkiye’de nüfusun %70,5’inin kentlerde yașamas hususlar
birlikte ele alndğnda, ülkemiz için kentsel alanlarda iklim değișikliği ile
mücadelenin önemi bir kez daha öne çkmaktadr.
Ekolojik dengeleri derinden sarsan, insanlarn olağan yașam biçimlerini ve
kalitesini derinden değiștiren bazen ise yașam yok etme tehlikesini içinde
barndran Küresel Isnma ve İklim Değișikliğine ilișkin önlemler, bu güne kadar
uygulanan yöntemlerin yeniden ele alnmasn, önceliklerin ve tercihlerin
șekillenmesini ve biçimlenmesini gerektirmiștir. Yeniden șekilleniș ve biçimleniș;
fiziksel planlama ve kentsel politika bağlamnda da ayr bir önem kazanmaktadr.

2. İklim Değișikliği Ve İklim Değișikliği İle Mücadele
2.1 İklim Değișikliği Nedir? Nasl Ele Alnr?
İklim değișikliği; belirli veya snrl bir bölge için, milyonlarca yldan beri zaman
dilimleri içinde hava koșullarnn istatistiksel dağlmnda yașanan değișim olarak
tanmlanmaktadr [5].

Keywords: Climate Change, Copenhagen Climate Change Summit, Buildings,
Planning, Adaptation, Mitigation

1.

Giriș

Enerjiden kaynaklanan sera gaz emisyonlarnn ülkemizdeki oran, 2004
yl itibari ile %76,7’dir [1]. Bu oran, ulașm ile konut ve ticari yaplardan
kaynaklanan emisyonlar da içine almaktadr.

Grafik 1. Is Değișimleri [6]
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Gezegeni çevresel, sosyal ve ekonomik olarak tehdit eden iklim değișikliği ve
iklim değișikliği ile mücadeleye ilișkin uluslararas sivil toplum örgütleri
tarafndan çok sayda çalșma yürütülmektedir
Bu örgütlerden en önde geleni; iklim değișikliği ile ilgilenen karar vericiler dahil
tüm taraflar bir araya getirmek amac ile kurulmuș bir örgüt olan ve hükümetler,
yazarlar, katlmclar, eleștirmenlerden olușan bilim kurulu ile bilim adamlarndan
olușan “Hükümetleraras İklim Değișikliği Paneli”dir (IPCC).
İklim değișikliğine neden olan faktörlere yönelik olarak; sosyo ekonomik ve
çevresel potansiyeller de dikkate alnarak, tüm karar vericiler tarafndan
farkndalğn artrlmas ve iklim değișikliğine uyum ve azatlm çalșmalarna
katlmn artrlmas amac ile kurulmuș olan IPCC; karar vericilere yol gösteren
bir yöntem izleyerek bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik bilgi sunmaktadr.
1988 ylnda çalșmalarna bașlayan IPCC tarafndan, iklim değișikliğinin; “iklim
değișikliğinin atmosferde ya da arazi kullanmnda insan kaynakl değișiklikler
nedeni ile de olabileceği” belirtilmektedir [7].

Grafik 2. 1970-2004 Yllar Arasnda Toplam Sera Gaz Emisyon Salm Değișimi [9]
2007 ylnda hazrlanan 4. Değerlendirme Raporu’nda ise; 1950 ylndan itibaren
dünya yüzey scaklğ 0.76° C arttğ, sanayileșme öncesi döneme göre 2°C’lik
artș olduğunun kesin olduğu, arazi kullanmndaki değișiklikler, fosil kaynakl
yakt tüketiminin, atmosferdeki CO2, N2O ve CH4 gaz konsantrasyonlarnn
arttğ, herhangi bir önlem alnmadğ takdirde bu yüzyln sonunda yüzey
scaklğnn 1.8-4.0°C artmas ihtimali olduğu vurgulanmș, en kötü senaryoya
göre de bu scaklk artșnn 6.4°C olacağ da ifade edilmiștir [10].

Șekil 1. Sera Gaz Etkisi [8]
IPCC tarafndan; iklim değișikliğinin ve iklim değișikliğine neden olan faktörlerin
ve belirsizliklerin incelenmesi, tespit edilmesi, ksa vadeli olarak çözüm
önerilerinin geliștirilmesi, politik kararlarn ve stratejilerin neler olabileceğinin
belirlenmesi, mevcut ve planlanan ulusal ve uluslararas politikalarn yeniden
irdelenmesi, sera gaz emisyonlar ile ilgili olabilecek tüm konularn bilimsel ve
çevresel değerlendirmelerinin ve bu değerlendirmelere yönelik sosyal, ekonomik
ve çevresel olarak, hükümet içindeki diğer ilgili kurumlar için de alnabilecek
tedbirlere yönelik programlarn olușturulmasn sağlamak amac ile
Değerlendirme Raporlar ile özel, teknik ve metodolojik raporlar hazrlanmaktadr.
Söz konusu Değerlendirme Raporlardan ilki 1990 ylnda yaymlanmș ve 1992’de
imzalanan ve 1994 ylnda yaptrm haline gelen Birleșmiș Milletler İklim
Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi’nin olușmasnda öncülük etmiștir. 1995 ylnda
hazrlanan 2. Değerlendirme Raporu ise 1997 ylnda yaymlanan Kyoto Protokolü
için anahtar bir veri teșkil etmiștir [7].
1995’de hazrlanan 2. Değerlendirme Raporunda ve 2001 ylnda hazrlanan 3.
Değerlendirme Raporunda özetle;


Sera gaz emisyonu konsantrasyonun artmaya devam ettiği,



Dünyann sndğ ve iklim sisteminin değiștiği,



Son 50 yldaki snmann nedeninin insan kaynakl faaliyetler olduğuna
dair ciddi bulgular olduğu,



Küresel s değișimleri ve deniz seviyesi yükselmesinin devam edeceği;



İklim değișikliği azatlm çabalarna yönelik olarak her ölçekte uyum
stratejilerinin gerekli olduğu,



Doğal sistemlerin iklim değișimlerine karș duyarl olduğu ve bazlarnn
geri dönüșü olmakszn zarar gördüğü,



İklim değișikliği azaltmna yönelik etkinliğin, iklim politikalarnn iklime
dayal olmayan ulusal ve sektörel politikalara entegrasyonu ile mümkün
olabileceği vurgulanmștr [7].
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Șekil 2. Yüzey Scaklklarndaki Değișim [11]
Anlan raporda; 20. yüzyln ortalarndan bu yana ortalama yüzey scaklklarnda
gözlenen artșn büyük bölümünün kuvvetli olaslkla (%90) insan kaynakl sera
gaz salmlarndaki artștan kaynaklandğ ve insan yerleșmelerinin iklim
değișikliğine neden olan sera gaz salmlarnn artmasnda büyük etken olduğu
ifade edilmiștir. İnsan yerleșmeleri, konut ve ticari amaçl yaplar ile kentsel
ulașm da içinde barndrmaktadr.
Diğer taraftan; geçtiğimiz 100 yl içerisinde deniz seviyesinin 15-20 cm yükseldiği
ve önümüzdeki yüzyl sonunda en az 50cm daha yükselmeye devam edeceği ve
bu yükselișin 1961-2003 yllarna oranla daha hzl bir oranda olacağ
belirtilmektedir [12]. 1996 da yaplan 2. Taraflar Konferansnda (COP-2) da; 2100
ylnda ortalama 50cm yükselmesi olas olan deniz seviyesinin (15-95cm)
nedeninin küresel snma olduğu, teknolojik ve politik önlemler ile bir miktar sera
gaz emisyon azaltmnn mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Grafik 4. 1961-1990 Yllar Arasnda Is, Deniz Seviyesi ve Buzul yüzey Değișimi [11]

Benzer veriler, IPCC tarafndan da desteklenmektedir.



Bulașc hastalklarn artmas



Scak hava dalgalarna bağl ölümler

olarak tanmlanmaktadr.
Sözleșmede; gelișmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve finansman açdan
yardm yapmakla yükümlü yer alan Ek-II Listesinde yer alan ülkeler ile 2000
ylna kadar sera gaz emisyonlarn 1990 yl seviyesine indirmeyi hedefleyen, EKII ülkeleri ve pazar ekonomisine geçiș sürecindeki ülkelerden olușan Ek-I Listesi
ülkeleri tanmlanmștr.

Grafik 3. Yllara Göre Küresel Deniz Seviyesi Yükselmesi [13]
IPCC tarafndan 5. Değerlendirme Raporunun tamamlanmas ile ilgili çalșmalara
devam edilmektedir. Bu doğrultuda yaplan oturumlardan 30.su 2009 ylnda
Türkiye’de gerçekleșmiștir. Söz konusu Oturumda; 5. Değerlendirme Raporunun
hazrlanmas așamasnda kapsama alnacak olan ve III nolu çalșma grubu
tarafndan hazrlanan “İnsan Yerleșmeleri, Su, Enerji ve Ulașm Altyaps-Uyum ve
Azatlm Stratejileri” bașlkl öneri özet raporu hakknda bilgilendirme yaplmștr.
Anlan raporda; kentlerin ve insan yerleșmelerinin iklim değișikliğine neden olan
etkenler arasnda ön plana çktğ, nüfus yoğunluğu ve altyap nedeni ile kentlerin
iklim değișikliğine neden olan etmenlerin bir çok çeșidini içinde barndrdğ,
altyap yatrmlarnn yakn gelecekte, kentlerin uzun dönemde nende olacaklar
sera gaz emisyon miktarlarn belirleyici rol oynadğ, 4. değerlendirme
raporunda kentsel planlamann bir çok defalar tanmlandğ ancak bu konuda
kapsaml bir araștrma yaplmadğ, halbuki kentsel planlamann uyum ve azatlm
konularnda ciddi rol oynayabileceği, kentsel alanlara ilișkin kapsaml stratejilerin
tartșlmadğ, bu nedenle uzman toplantlarnda da insan yerleșmeleri ve altyap
konularnn 5. Değerlendirme Raporunu besleyecek nitelikte daha fazla
tartșlmas gerektiği belirtilmektedir.

1992 ylnda OECD üyesi ülke olmas nedeniyle, Sözleșmenin Ek-I ve Ek-II
Listesinde yer alan Türkiye’nin Sözleșmedeki konumu; 2001 yl Aralk aynda
Fas’n Marakeș kentinde yaplan 7. Taraflar Toplantsnda alnan “Türkiye’nin
isminin Ek-II Listesinden silinmesi, özgün koșullar dikkate alnarak Ek-I Listesinde
yer alan diğer ülkelerden farkl bir konumda olmak koșulu ile Ek-I Listesinde yer
alacağ” doğrultusundaki karar ile değișmiș ve Türkiye, 24 Mays 2004 tarihinde
Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesine Ek-I ülkesi olarak taraf
olmuștur. Söz konusu karar “26CP/7” Karardr.
Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi (BMİDÇS)’e bir ek
niteliğinde olan ve 11 Aralk 1997 tarihinde imzalanan ancak 16 Șubat 2005
tarihinde yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’ne 183 ülke ve Avrupa Topluluğunun
(Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya) tamam üyedir.
Türkiye söz konusu Protokol’e 5 Șubat 2009 tarihinde resmen taraf olmuștur.

Sektörel olarak yenilenmiș insan yerleșimlerinde altyap gelișimi için yenilenmiș
politika çerçevesinin ana hatlarnn a) düșük karbon yoğunluğu, b) iklim etki delilispat-kant c) gerekli hizmetlerin tedariki konularndan oluștuğu
vurgulanmaktadr.
2.1. İklim Değișikliği İle Mücadele Kapsamnda Uluslararas Sözleșmelerin Yeri
ve Tanmlamalar
İklim değișikliğine ilișkin olarak; 1992 ylnda Rio’da yaplan Yeryüzü Zirvesi
srasnda imzaya açlan Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi
[14], 21 Mart 1994 de yürürlüğe girmiștir. Taraflarn, iklim değișikliğinin nedenlerini
önceden tahmin etmeleri, önlemeleri veya en aza indirmeleri ve zararl etkilerini
azaltmak için önleyici tedbirler almalar, söz konusu sözleșmenin öncelikli ve
temel ilkeleri arasnda yer almaktadr. Bir diğer ilke ise; taraflarn süründürülebilir
kalknmay desteklemeleridir. Taraflar, enerji, ulaștrma, tarm, ormanclk ve atk
yönetimi sektörleri dâhil tüm ilgili sektörlerde sera gaz emisyonlarn kontrol
eden, azaltan veya önleyen teknolojilerin, uygulamalarn ve ișlemlerin teșvik,
geliștirme, uygulama ve yaylmasnda ișbirliği yapmakla yükümlü klnmșlardr.
Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi Kapsamnda İklim
Değișikliğinin potansiyel etkileri;


Su kaynaklarnda azalma



Tarmsal üretkenlikteki değișkenlikler



Orman yangnlar



Kuraklk



Erozyon



Çölleșme



Ekolojik bozulmalar

� İmzalayanlar.
� İmzalayan; fakat anlașmay reddedenler.
� İmzalamayanlar.

Harita 1. Kyoto Protokolü'ne katlm [15].
İki ek listeden olușan Protokol’de önemli olan husus, Sözleșmenin Ek-I listesinde
yer alan ülkelerin sera gaz salmlarn, 2012 ylna kadar 1990 seviyesinin en az %
5 altna indirmeleri gerektiğidir. Sözleșme’nin Ek-I Listesinde yer alan Türkiye’nin,
yukarda açklanan 26CP/7 Karar gereğince, Protokol gereğince 2012 ylna kadar
sera gaz azatlm yükümlülüğü bulunmamaktadr.
Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi kapsamnda Sözleșmeye
ve Protokole taraf olan ülkeleri bir araya getirmek, Sözleșmenin yükümlülüklerini
ve İklim Değișikliği ile mücadelede izlenecek yöntemi tartșmak amac ile her yl
düzenlenen Taraflar Konferans’nn ilki (COP-1), IPCC tarafndan hazrlanan 4.
Değerlendirme Raporunun yaymlandğ 1995 ylnda yaplmștr.
2007 ylnda gerçekleșen 13. Taraflar Konferans (COP-13), iklim değișikliği ile
mücadelede önemli bir adm olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu Konferansta
tüm üye devletler tarafndan kabul edilen Bali Eylem Plan, 4 yap tașndan
olușmaktadr. Söz konusu yap tașlar, Azaltm, Uyum, Teknoloji Transferi ve
Finans olarak ele alnmaktadr.
IPCC 30. Oturumunda sunulan 5. Değerlendirme Özet Öneri Raporu’nda yer alan
ve yukarda ksaca değinilen Bali Eylem Plan yap tașlarn da içeren tanmlar
așağda verilmiștir:
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İnsan yerleșmeleri, kentsel emisyonlar (fosil kaynakl yaktlar ile
mesken ve mesken olmayan yerlerde tüketilen yaktlar, karayolu taștlar
ve elektrik üretimi esnasnda ortaya çkan dolayl emisyonlar): Kylardaki
deniz seviyesi yükselmesi, fiziksel altyap, ky ve nehir tașmalar ve
frtnalar, kentsel s adalar, iklim değișikliğinin altyap üzerindeki ileri
derecedeki etkileri, ulașm altyaps, su kaynaklar, yaplar, atk ve enerji
altyapsndan olușan tüm insan yerleșmeleri faktörleridir.
Uyum: Uyar sistemleri, kapasite geliștirmesi, toplumsal farkndalk ve
bilinç geliștirilmesi, acil durum planlamas, risk yönetimi, finans ve fiziksel
altyap için yatrm konularna yönelik ekonomik alternatif sistemlerdir.
Azatlm: Yașam biçiminin değiștirilmesi için teknik iyileștirme ve
altyapnn yenilenmesi (yaplarn, yollarn, enerjinin ve su altyapsnn),
yapsal değișimin uzun döneli politikalara ve arazi kullanm politikalardr.

Bu süreçte azaltm politikalarnn, özellikle enerji, atk, ulaștrma, binalar ve
endüstriyel üretim așamalarn içerdiğini vurgulamak gerekmektedir.
2007 Bali Eylem Plannda belirtilen Risk Azatlm Stratejilerine yönelik olarak,
2005 ylnda 2005-2015 Su Eylem Stratejisi imzalanmștr. Buna paralel olarak
IPCC tarafndan afet risk azaltmna yönelik hazrlanan özel raporda da, afet risk
azaltmnn ve iklim değișikliğinin bütünleșik olarak düșünülmesi ve ulusal
politikalara ve programlara yanstlmas anlayșna yer verilmiștir.
İklim Risk Değerlendirmesi/Yönetimi kapsamnda Sektörel Planlamaya yönelik
yaplan öneriler:


Planlara entegrasyon yerine entegre planlar,



Yerel düzeyde eylem ve faaliyet,



Tematik/çapraz (sektör baznda ama birden çok sektörü içinde alan ve
her düzeyde katlm sağlayan) sektörel yaklașm,



Birçok bakanlğ bir araya getiren ulusal iletișim, yeni eylemler ve
stratejiler,



Bu konuda șampiyonlar, liderler olușturulmas ve anlayșn ve bilginin
artrlmas,



İklim uzmanlar yerine sektör uzmanlar tarafndan risk analizlerinin
yaplmas,



Kamu ve özel sektörde farkndalğn artrlmas, kapasite geliștirilmesi ve
finansal yaplanma

olarak özetlenebilir [7].

3. (COP–15) 15. Taraflar Toplants Ve Sonras
15. Taraflar Toplantsnn genel amac; mevcut Sözleșme ve Protokol kararlar
kapsamnda, 2012 sonras İklim Değișikliği rejimine yönelik, tüm üye ülkelerin
katlm ile ortak bir anlayș ve karar doğrultusunda bir metin hazrlanmasna
yönelik çalșmalar yaplmasdr. Söz konusu çalșmalar, Bali Eylem Plan
Kapsamnda olușturulan Uzun Dönemli İșbirliği Çalșma Grubu ve Kyoto
Protokolü Çalșma Grubu rehberliğinde gerçekleșmiștir.
Ülkemizin 2004 ylnda BMİDÇS’ne taraf olmasn müteakiben 2004/13 sayl
Bașbakanlk genelgesiyle, bir üyesi Bayndrlk ve İskan Bakanlğ olan İklim
Değișikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) resmen olușturulmuștur. Söz konusu
Kurul üyeleri, İklim Değișikliği Ulusal Odak noktas olan Çevre ve Orman Bakanlğ
koordinasyonunda müzakereleri yürütmektedirler.
BMİDÇS ve Kyoto Protokolü kapsamnda gerçekleșen COP-15 Toplantsnda ulusal
amaç; bugüne kadar, bugün ve bu günden sonraki süreci de içine alacak biçimde,
müzakerelere ilișkin ortak bakș açsnn geliștirilmesi, Türkiye’nin pozisyonunun
belirlenmesi ve gerekli vurgularn müzakere süreçlerinde yaplmasdr. Diğer
amaç ise; Türkiye’nin iklim değișikliği ile mücadeledeki tutumunun; kararllk,
eșitlik, hakkaniyet, hassasiyet, duyarllk, ortak fakat farkllașmș sorumluluklar ile
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sürdürülebilirlik çerçevesinde devam ettirildiğine ve ettirileceğine ilișkin mesajlar
verilerek müzakerelerde bulunulmas olmuștur.
Kurumsal olarak ise; İklim Değișikliği Koordinasyon Kurulu üyesi olan
Bakanlğmz tarafndan söz konusu sürece katkda bulunmak, müzakerelerin
teknik boyutunda gerekli müdahalelerde bulunmak, bu doğrultuda politik
müzakere sürecine bilgi aktarm sağlamak, ayrca, süreç içinde gelișen
olaylardan ulusal ve kurumsal olarak etkilenme ihtimallerini gözeterek, bu
ihtimallere yönelik alternatif öneriler geliștirmeyi amaç edinmiștir.
Ülkemizdeki sera gaz salmlarnn oranna bakldğnda, 2007 yl itibari ile
enerjiden kaynaklanan sera gaz salm orannn %74, atklardan %8.5 ve tarm
sektöründen ise %7 civarnda olduğu Türk İstatistik Kurumu verilerinden
görülmektedir. Endüstriyel süreçler açsndan karbondioksit salmna neden olan
en büyük sektör ise, %96 ile çimento sektörüdür [16].
Türkiye’nin bu güne kadar İklim Değișikliği ile mücadele kapsamnda herhangi bir
sera gaz salm azaltmna yönelik yükümlülük almamș olmas, bundan sonraki
süreçte ve özellikle 2012 sonras İklim Değișikliği Rejiminde de sorumluluk
almayacağ anlamna gelmemektedir.
Öyle ki; 2012 sonras dönem için hazrlanacak olan İklim Değișikliği Rejiminin;
iklim değișikliğini azaltmak için ölçümleri içeren programlarn, ortak fakat
farkllașmș ulusal ve bölgesel kalknma öncelikleri, hedefleri ve șartlar
çerçevesinde özellikle Sözleșmenin Ek-I Listesinde yer alan ülkelerde, insan
kaynakl sera gaz emisyonlarnn snrlanmas için azaltm ve ulusal politikalar
üzerine kurulu bir sistem olmas öngörülmektedir. Gerçekleșen müzakere
süreçlerinden çkan sonuç; 2012 sonras İklim Değișikliği Rejiminde, küçük ada
devletleri ve az gelișmiș ülkeler hariç tüm üye devletlerden emisyon azaltm
taahhüdü beklendiği ve tüm ülkelerden enerji alannda yapabileceklerini ortaya
koymalarnn beklendiği doğrultusundadr.
Toplantnn odak konusunu olușturan ve Bali Eylem Plan Yap Tașlar arasnda
yer alan azaltm ve uyum bileșenlerinin, diğer bileșen olan teknoloji transferi ile
birlikte değerlendirilmeye devam etmiștir.
Toplant gündemi, iklim değișikliği ile mücadelede ve sürdürülebilirliğin
sağlanmasnda, ana eksen olarak kendine sera gaz azaltmn hedef alsa da, bu
gün içinde yașadğmz teknoloji çağnn etkilerini üzerinde tașmaya devam
etmiștir.
3.1. İklim Değișikliğinde Fiziksel Planlamann Yeri
IPCC`nin Türkiye senaryosuna göre, Türkiye`de yllk ortalama scaklklarn
önümüzdeki yllarda ortalama 2,5-4 derece artacağ, Ege ve Doğu Anadolu`daki
scaklk artșnn 4 dereceyi bulacağ, Türkiye`nin güneyinin ciddi kuraklk
tehdidiyle karș karșya olacağ, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu`yu kapsayan
bölgelerde kș yağșlarnn yüzde 20-50 aras azalacağ ve kuzey bölgelerde sel
riskinin artacağ öngörülmektedir [1].
Söz konusu öngörü, Türkiye’nin İklim değișikliğinin olumsuz etkilerinden en çok
etkilenecek bölgeler arasnda yer alan Akdeniz Havzasnda yer aldğ ve kuraklk,
seller, orman yangnlar, heyelan, dolu frtnalar, çğlar ve donlardan olușan bir
dizi iklim afeti ile yüz yüze olduğunu ortaya koymaktadr.
Mevcut bilimsel bulgular, uluslararas sözleșme, protokol ve diğer bağlayc
unsurlar, ülkemizde iklim değișikliği ile uyum ve mücadele, sera gaz azaltm
konular kapsamnda, enerji üretim ve tüketim alannn binalardan, planlama ve
kentleșme alanna her așamada irdelenmesi gerektiği sonucunu doğurmaktadr.
Binalarda sera gaz azaltmna yönelik olarak alnacak önlemler, ayn zamanda
bina kümeleri, yap adalar, kentsel altyap elemanlar ve fiziksel planlama
alannda da bütünleșik bir yaklașm içinde değerlendirilmesi gerektiğini ön plana
çkarmaktadr.
Planlama esaslar ise; üst ölçekli stratejik kararlarn üretildiği planlar ile alt ölçekli
planlarn birbirleri ile eșgüdüm içinde yürütülmesi, planlamann içinde yer alan
tüm aktörlerin katlmnn sağlanmas, planlanacak alan içinde yer alan çevresel
ve doğal etmenler ile sosyo-kültürel yapnn yerel özellikler de dikkate alnarak
değerlendirilmesi, konut, sanayi, ticaret, tarm, turizm, ky, ulaștrma ve enerji
politikalarnn bir arada ve birbirini tamamlar nitelikte bütüncül olarak
değerlendirilmesi ve tüm bunlarn yan sra temel olarak planlamann içinde

doğrudan etki altnda kalan insan faktörünün ve yașam alanlarnn, sağlk,
güvenlik ve refah düzeylerinin en üst düzeyde tutulmas hedeflerini içermektedir.
Nitekim 1992 Rio Çevre Konferans ve 1996 Habitat II İstanbul Konferanslarnda
gündeme gelen “sürdürülebilir kent” ve “kentsel sürdürülebilirlik” kavramlar,
sürdürülebilir arazi kullanm planlamas ve yönetiminin geliștirilmesi,
yerleșmelerde sürdürülebilir enerji ve ulașm sistemlerinin geliștirilmesi, afete
maruz bölgelerde yerleșme planlama ve yönetiminin geliștirilmesi boyutlar ile
Gündem 21’de, planlama ve tasarm, çeșitli ölçeklerde ve çevresel boyutlar da
kapsayacak biçimde, entegre edilmesini temel alan Bütüncüllük İlkesi ile OECD’ye
rehber olmuștur. Enerji etkin planlamaya ilișkin bir model ya da bir planlama
yaklașmnn, plann amaç ve hedeflerini, süreci ve nihai ürünü plan bir bütünlük
içinde ele alacak șekilde biçimlendirmiștir [17].
Enerji etkin Planlamada amaç, yenilenebilir enerji kaynaklar kullanmnn
artrlmas, yenilenemezlerin azaltlmas, kullanmdaki etkinliğin artrlmas, ve
tasarruf potansiyelinin yükseltilmesi vastasyla enerji kullanmnda çevresel
duyarllğnn artrlmas olarak tanmlanabilir. İlgili hedefler ise:



Yap nizam’dr [17].

1980’li yllarda dikkat çekmeye bașlayan iklime duyarl yap ve plan tasarmlarna
ilișkin günümüzde iyi uygulama örneklerine skça rastlanmaya bașlanmștr.
Dünyada, enerjinin etkin ve verimli kullanldğ, yenilenebilir enerjilerin üretildiği
ve kullanldğ, çevrenin korunduğu, iklim değișikliği, küresel snma, kuraklk ve
çölleșme ile mücadelede karbon emisyonlarnn sfra indirildiği yerleșmeler
olarak adlandrlaran ve master plan çerçevesinde her tür ayrntnn düșünülerek
planlandğ iyi uygulama örneklerinin; bașta Çin’de Dongtan Adas olmak üzere

ABD-San Francisco’da Calif, Estonya’da Paljassaare Yarmadas, Birleșik Arap
Emirlikleri’nde Abu Dhabi-Masdar, İngiltere’de Sherford, Victoria British Colombia,
Azerbeycan’da Zira Adas ve İsveçte Gottenburg olduğu görülmektedir. Tüm bu
yerleșmelerin ortak özelliği, karbon kaynakl yaktlardan tamamen bağmsz yeni
yașam biçimleri sunmalardr.
3.2. İklim Değișikliğinde Bayndrlk Ve İskân Bakanlğnn Rolü
180 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bayndrlk ve İskân
Bakanlğnn görevlerinden bazlar;

Kentlerde güneș enerjisinin aktif ve pasif kullanmn maksimize edecek
mekansal yaplarn geliștirilmesi,



Çeșitli özellik ve ölçekteki imar planlarnn, șehir alt yap tesislerinin ve
sğnaklarn projeye esas standartlarn hazrlamak,

Kent mekanlarn yerel enerji kaynaklarndan tam kapasite faydalanmaya
imkan verecek șekilde tasarlamak,



Konut politikas ilkelerine göre konut yapmak, yaptrmak,



Ülkenin șart ve imkânlarna göre, en gerekli ve faydal yap malzemesinin
ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanlmasn sağlayacak
tedbirleri almak, aldrmaktr.



Kent mekanlarn enerji etkinliğini, verimliliğini ve tasarruf orann artrc
tarzda tasarlamak,



Enerji etkin teknolojilerin kullanmna imkan sağlayacak mekansal
yaplarn geliștirilmesi,





İklime duyarl mekansal yaplarn tasarlanmasdr

İklime duyarl yap tasarm ilkeleri snflandrldğnda karșmza çkan tablo;

2010–2014 Bayndrlk ve İskân Bakanlğ Strateji Plannda; Bayndrlk ve İskân
Bakanlğnn Misyonu; “ülke çapnda sürdürülebilir yerleșme, kentleșme ve güvenli
yaplașmay temin etmek üzere; planlama, projelendirme ve yapm hizmetlerine
ilișkin hizmetleri teknolojik ve bilimsel gelișmelerden faydalanarak düzenleyici,
denetleyici ve katlmc bir anlayșla yapmak, yaptrmak” olarak tanmlanmștr.
Vizyonu ise, “yüksek kurumsal kapasiteyle çağdaș yerleșme, kentleșme ile
güvenli yaplașmaya yönelik politika ve stratejileri belirleyen uygulamalara yön
veren ve denetleyen bir kurum olmaktr.”



Hava, güneș, rüzgâr ve nemden olușan İklimsel faktörler,



Is ve havann davranș



Dolașm vastasyla hava hareketi

Bayndrlk ve İskân Bakanlğnda; yukarda tanmlanan görev, yetki, sorumluluk,
misyon, vizyon ve bilinç dahilinde yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarnn
kullanmnn yaygnlaștrlmas amacyla çalșmalar yürütülmektedir.



Scaklk ve materyal davranșlar

Yürütülen çalșmalarn kapsam içinde;



Scaklk ve bitki örtüsünden olușmaktadr [17].



Sürdürülebilir planlama ve yaplașmay sağlayacak olan yerleșme plan,
kentsel tasarm projeleri, vaziyet plan, mimari ve diğer projeler gibi
araçlarn nasl hazrlanp kullanlacağnn belirlenmesi ve



İklim değișikliği, yerleșmelerin ekolojik ve coğrafi yapya uyumu, enerji
etkinliğine yönelik faktörlerin tanmlanmas gibi

Enerji kullanmn etkileyen mekânsal öğeler ve tasarm özellikleri ise; (a) Yakt
kstlarna karș mekann göstereceği muhtemel tepkilerin açğa çkarlmas, (b)
Alternatif formlarn karșlaștrlmas ve (c) Çeșitli enerji tasarruf teknolojilerinin
kullanlabilmesi için gereken mekansal koșullarn tanmlanmas yaklașmlar
çerçevesinde irdelendiğinde elde edilen bilgilerin birbirleriyle örtüștüğü
görülmektedir. Söz konusu bilgiler;


Büyüklük



Yoğunluk



Form



Doku



Ulașm ağ



Konum ve yer seçim



Peyzaj



Açk mekan ve yeșil alanlar ve

Kriterlerin dikkate alnmas hususlar öncelikli olarak yer almaktadr.
3194 sayl İmar Kanununa istinaden çkarlan Plan Yapmna Ait Esaslara Dair
Yönetmelik, her tür ve ölçekteki planlarn yapmna ilișkin esaslar, Ky Kanunu
ve Yönetmelikleri, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kylar ile bu yerlerin
etkisinde olan ve devam niteliğinde olan sahil șeritlerinin doğal ve kültürel
özelliklerinin korunarak, koruma kullanma dengesinin sağlanmasn, Plansz
Alanlar İmar Yönetmeliği ise plan bulunmayan alanlarda uygulanmas gereken
usul ve esaslar kapsamaktadr.
3194 sayl İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ruhu ve uygulamas itibari ile doğrudan
iklim değișikliğini etkilemektedir. Öyle ki; konut, ticaret, sanayi, tarm, turizm,
ulaștrma, ky vb. sektörlerin planlama alan içinde yer seçimi yaplrken, sadece
ilgili kurum ve kurulușlarn görüșü alnmas yeterli görülmemekte, her sektörün
planlama alan içindeki yeri, yörenin sosyo-kültürel, doğal, coğrafi, topoğrafik,
doğal afetler, rüzgar ve iklim șartlarn da içerecek șeklilde değerlendirilmesinin
yaplmas esas alnmaktadr.
Diğer yandan; söz konusu öncelikler çerçevesinde, Enerji Verimliliği Kanununun 7.
maddesi ne dayanlarak, 05 Aralk 2008 tarihli ve 27075 sayl Resmi Gazetede
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“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” yaymlanarak yürürlüğe girmiștir.
Anlan Yönetmelikte s yaltm, mekanik tesisat yaltm, asgari hava sirkülâsyonu
ve szdrmazlk, stma ve soğutma sistemleri, havalandrma ve iklimlendirme,
scak su hazrlama, elektrik tesisat ve aydnlatma gibi konularn yan sra
yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanm ve enerji kimlik belgesine yönelik
hükümlere de yer verilmiștir.
Ayrca; Bakanlğmzca “Sürdürülebilir Kentsel Gelișme Stratejisi ve Eylem Plan
Hazrlama Projesi (KENTGES)” bașta olmak üzere, ilgili kurum ve kurulușlarn
çalșmalarna temel teșkil etmesi amacyla 27 Mays 2008 tarihinde hazrlk
toplantlar ile Kentleșme Șûras bașlatlmș, söz konusu Șûra 04-07Mays 2009
tarihlerinde düzenlenen Genel Kurul çalșmalar ile tamamlanmștr.

alnmas ve tedbirlerin de planlama așamasndan itibaren alnmaya bașlanmas
gerekmektedir.
Yeni bir planlama ve yaplașma anlayșna ve uygulamalarna geçilmesi amacyla,
yaplacak olan Planlarda, Uygulama Projelerinde ve Binalarda, öncelikli olarak
dikkate alnmas gerektiği düșünülen hususlar așağda sralanmștr:


Çok sektörlü entegre planlar hayata geçirilmelidir.



Sürdürülebilirliği ve İklim duyarllğn esas alan ekolojik ve enerji verimli
kent ve yerleșmeler, uluslararas uygulama örnekleri referans alnarak
ülkemizde de uygulamaya geçilmeli ve uygulama așamasnda bütünleșik
ve sektörler aras uyum dikkate alnmaldr.



Yerel yönetimlerle ișbirliği gerçekleșmeli, yerel düzeyde eylem ve
faaliyetler artrlmaldr.



Tüm yenilenebilir enerji kaynaklar dahil Güneș Enerjisinin etkin ve verimli
kullanm konusunda yerel idareleri yönlendirici planlama ve korumakullanm stratejileri, fiziksel planlamaya dair mevzuat ile beslenmeli ve bu
stratejiler ivedilikle uygulamaya geçmelidir.



Ayrca Bayndrlk ve İskân Bakanlğnda İklim Değișikliği ile ilgili olarak Çalșma
Grubu olușturulmuștur. Söz konusu çalșma grubu, yaklașk 30 kișilik bir ekipten
olușmaktadr. Anlan çalșma grubu tarafndan, “Bayndrlk ve İskân Bakanlğ
İklim Değișikliği Eylem Plan” hazrlk çalșmalar yürütülmektedir. Söz konusu
Eylem Plan çalșmalar; enerji verimli ve iklim duyarl yerleșme ve yaplașma
stratejilerinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi ve yerleșmelerde sera gaz
salmlarnn azaltlmasnn sağlanmasn öngören faaliyetlere yer vermektedir.

Doğann içinde var olan ve bize sunulan tüm șartlar (güneș, toprak, su,
rüzgâr, s değișimleri, hava akm), yașam kalitesinin artrlmasn sağlayc
biçimde plan ve projeler ile bütünleștirilmeli, alternatif ve yenilenebilir
enerji kaynaklarnn (güneș, jeotermal, rüzgâr, atklardan elde edilen enerji
vb.) herhangi birinden veya bir kaçndan faydalanmay sağlayan sistemler
ve teknolojik gelișmeler, plan içinde kurgulanmaldr.



Bakanlğmzca ayrca, iklim değișikliğinin olumsuz etkilerinin kentlerde,
planlamada ve binalarda en aza indirilmesini amaçlayan Bakanlk içi araștrmalar
ve incelemeler de yaplmakta, her türlü gelișme takip edilmektedir.

Yap kümelerinin yön, yükseklik, çat eğimleri ve yaplar aras mesafelere,
güneș enerjisinden en iyi derecede faydalanmay ve yașam kalitesinin
artrlmasn sağlayc doğru yönlenme, mekan organizasyonu ve pasif
tasarm öğelerine yer verilmeli, iklime ve enerji verimliliğine uyumlu
tasarm kriterleri belirlenmelidir.



Binalarda toprak ssndan, gün șğndan ve güneș enerjisinden maksimum
derecede yararlanmay sağlayc, temiz ve yenilenebilir enerji
kaynaklarnn yapnn genel sitemine entegre edici, çat ve cephe
kaplamada kullanm, yaplarda kullanlan enerjinin etkinliğinin ve
verimliliğinin yüksek düzeyde olacağ yap adalar snflandrlmal ve buna
uygun plan ve projeler üretilmelidir.



Yap malzemesi seçiminde, en çok sera gaz salmna neden olan çimento
kullanmnn yerini alabilecek yerel yap malzemesi kullanm ile özgün
yap tasarmlar ve mahalleler olușturulmaldr.



Ulașm altyaps, sürdürülebilir yerleșmelerin olușmasnda ve bu
yerleșmelerin iklime duyarl olmasnda en büyük etmenlerden biridir.
İklime duyarl kentlerde en çok göze çarpan husus, çevreye duyarl ulașm
türlerinin kullanm yoğunludur. Bu çerçevede, rayl sistemlerin
geliștirilmesi, yaya mekanlarnn artrlmas ve bisiklet kullanmnn
yaygnlaștrlmasn sağlayc planlar üretilmelidir.



İklime duyarl kentlerin en önemli özelliklerinden bir diğerinin atk su
yönetimi ve atk suyun etkin ve verimli kullanm olduğu dikkate
alndğnda, alnacak bir diğer önlemin evlerde kullanlan gri suyun yap
tesisat projeleri ile bütünleștirilerek doğaya tekrar kazandrlmas olduğu
ortaya çkmaktadr.

Șûra sonunda; çalșma komisyonlar arasnda yer alan “İklim Değișikliği, Doğal
Kaynaklar, Ekolojik Denge ve Enerji Verimliliği” konulu komisyon raporu
hazrlanmș olup, Kentleșme Șurasnn Sonuç Bildirgesinde enerji verimliliği ve
güneș enerjisi ile ilgili olarak așağda yer verilen hususlara dikkat çekilmiștir.
“Yerleșmelerde enerjinin aktif ve pasif kullanmnda etkinliğin ve verimliliğin
yükseltilmesi için yerleșme ve yap ölçeğinde plan ve projeler hazrlanmal,
yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmna ağrlk verilmelidir. Yerleșmelerin
planlanmasnda yerel enerji kaynaklar araștrlmal, enerji bütçesi yaplmal, yerel
sera gaz envanteri olușturulmal, sera gaz salnm oranlarnn azaltlmasna
yönelik eylem planlar yaplmal, kent ekolojisi ve yerel iklime uygun planlama,
tasarm ve mimari geliștirilmelidir. Güneș enerjisinin yaygn ve etkin biçimde
kullanmnn teșvik edilmesi için gerekli tedbirler alnmaldr [18].”

4. Sonuç Ve Değerlendirme
Yukarda yaplan tüm açklamalar șğnda konu bir bütün olarak
değerlendirildiğinde; tüm dünyada ve pek tabi ki ülkemizde de yenilenebilir enerji
kaynaklarna yatrm ve buna dayal ekonomilerde artș olacağ kesin olarak
değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, iklim değișikliği ile mücadele kalknma
planlarnn bir parças olacak, tüm sektörel gelișmeler, iklim değișikliği ile uyumlu
ve iklim değișikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi odaklayan bir strateji
izleyeceklerdir.
İklim değișikliği ile uyum ve mücadele, Sürdürülebilirlik kavram ile iç içe geçmiș,
bütünleșmiș, hatta Sürdürülebilirliğin vazgeçilmezi haline gelmiștir.
İklim değișikliğine ilișkin alnmas gereken önlemlerin; sosyo-kültürel, ekonomik
ve politik kararlar içermesinin yan sra, tarm, sanayi, turizm, ulaștrma gibi
sektörel yapnn mekânsal strateji çerçevesinde planlanmas ve planlarn fiziksel
mekânda uygulanmas sonucu ortaya çkan yapsal olușumlar ve bunlarn
çevreye ve doğaya etkileri kapsamnda geniș bir yelpaze içinde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Yukarda aktarlan açklamalar ve örneklemeler; sürdürülebilir bina ve
sürdürülebilir yerleșme anlayșnn yeniden biçimlendiğini, yașam biçimlerinin ve
alșkanlklarnn değișmeye bașladğn, konunun çok sektörlü, çevresel, sosyokültürel, ekonomik ve politik kararlar birlikte ele alan uygulamalarla
genișletildiğini ve uygulamalarn özelikle gelișmiș ülkelerde bütüncül bir
yaklașmla ve kent ölçeğinde ele alndğn göstermektedir.
Binalarda sürdürülebilirliğin sağlanmas için konunun sadece yap projesi ve inșas
ölçeğinde değil, krsal ve kentsel alanlarda yaplar aras ilișkinin sağlanmas,
doğal kentsel klima, nem, rüzgar, güneșlenme ve iklim özellikleri dikkate
alnarak, yap adas ve parsellerin konumlandrlmas, peyzaj alanlarnn
belirlenmesi, yol ve benzeri teknik altyap kararlarnn verilmesi, iklim
değișikliğine duyarllk ve çevreye hassasiyet anlayș içinde değerlendirmeye

Ksacas; sürdürülebilirlik, sürdürülebildiği sürece gerçek anlamn
tașmaya devam edecektir. Bunu sağlamak ise, sürdürülebilir klnmas
gereken alt bileșenlerin, etkin ve verimi kullanm ve bütüncül kavrama ile
mümkündür.
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Özet
Kent-kr ikileminin getirdiği kalknma sorunlar az gelișmiș ve gelișmekte olan
ülkelerin gündeminde yer alan önemli sorunlardan biridir. Kentsel ve krsal
politikalar arasndaki ilișkilerin yetersizliği kent ve kr arasndaki ilișkilerin hzla
değișmesine neden olmuș, bu yerleșimler arasndaki ikililik artmștr. Kentsel ve
krsal alanlar arasnda ekonomik, sosyal ve çevresel karșlkl bir dayanșma vardr.
Bu iki alan için karșlkl destekleyici sürdürülebilir bir gelișme yaklașm gereklidir.
Krsal alan ile kentsellik birbirinden farkl özellikleri “ayr ayr” ele alnmalarn
gerektiren bir durum olmaktan artk çkmștr. “Kent-kr ilișkili” gelișim modeli
Avrupa Birliği, Habitat gündeminde önemli bir yer tutarken, literatürde konuyla ilgili
yaplan çalșmalarda da gelișmekte olan ülkeler için kent-kr ilișkili gelișme
modellerinin en uygun gelișme modelleri olduğu tartșlmaktadr. Bu çalșmann
amac sürdürülebilir kalknmann gereği olan “kent- kr ilișkili” gelișme
politikalarnn günümüzde geldiği noktay ortaya koymaktr.
Anahtar kelimeler: Kent- kr ilișkisi, bütüncül mekansal gelișme, kent-kr ortaklğ,
sürdürülebilir kalknma

Abstract
Unbalanced development between the urban and rural areas and development
problems caused by urban-rural dualism are the most important problems in less
developed and developing countries’ agenda. Because of the inharmonious
relation between the urban and rural development, the urban-rural relationship is
changing rapidly and the dualism increases. There is a tendency that the
countryside is being neglected and the urban-rural gap in both income and living
conditions is increasing. Instead, a balanced and a supportive development
approach should be adopted for these closing the gap. Sustainable development
models through urban-rural relationship have important place in European Union
and Habitat agenda as well as in the researches that discussed in literature. The
aim of the study is to analyze the “urban-rural relationship” development process
which is essential for sustainable development policies.
Keywords: Urban-rural relationship, integrated spatial development, urban-rural
partnership, sustainable developmet

1. Sürdürülebilir Kalknma Kavram
Ekonomik ve teknolojik gelișmeler sonucunda yașanan çevre sorunlar
‘sürdürülebilirlilik’ kavramn gündeme getirmiștir. Kavram ilk kez, Dünya Doğay
Koruma Birliği (IUCN) tarafndan 1982 ylnda kabul edilen Dünya Doğa Șart
belgesinde yer almștr. Bu belge insanlarn yararlandğ ekosistem, organizmalar,
kara, deniz, ve atmosfer kaynaklarnn optimum sürdürülebilirliliğini sağlayabilecek
șekilde yönetilmeleri gerektiğini, ancak bunun ekosistemlerin ve türlerin
bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yaplmas gerektiğini öngörmüștür [1].
Sürdürülebilir kalknma kavramna ilișkin çalșmalar devam etmiș bu kapsamda
1987 ylnda Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu tarafndan “Ortak Geleceğimiz
(Brundtland Raporu)” adl bir rapor yaynlanmștr. Rapor sürdürülebilir kalknma
kavramn “Bugünün ihtiyaçlarn, gelecek kușaklarn da kendi ihtiyaçlarn
karșlayabilme olanağndan ödün vermeksizin karșlanmas” șeklinde
tanmlamștr. Rapor dünyadaki ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal açlardan bir
bütünün parçalar olduğunu, sürdürülebilir kalknmann ancak bütüncül anlayșn
ülkeler tarafndan kabul görmesi ile uygulanabileceği yaklașmn kabul görmüștür.
Sürdürülebilir kalknma ile ilgili diğer önemli bir çalșma 1992 ylnda Rio de
Janerio kentinde düzenlenen Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Konferans’dr.
Konferans sürdürülebilir kalknmann dünya tarafndan önemi kabul edilen temel
bir politika haline gelmesi gerektiğini gündeme getirmiștir. Rio Konferans
sürdürülebilir kalknmann uygulanabilmesinde; siyasi, ekonomik ve sosyal
düzlemde alnan kararlarda ve uygulamalarda merkezi yönetim birimlerinin
dșnda yerel yönetim birimlerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör
kurulușlarnn ve bireylerin ortak katlmnn ve girișimlerinin gerekli olduğu
anlayșn gündeme getirerek yönetișim kavramn ortaya koymuștur. Rio
konferans sonucunda kabul edilen Gündem 21 olușumu, yönetișim anlayșnn
uygulanabilmesinde önemli bir araç olarak kabul edilmiștir.
Sürdürülebilirlikle ilgili yaplan bir diğer çalșma ise 2002 ylnda Güney Afrika
Cumhuriyetinin Johannesburg kentinde yaplan Birleșmiș Milletler Dünya
Sürdürülebilir Kalknma Zirvesi’dir. Zirvede devlet bașkanlar ve hükümet
temsilcileri, yerel yönetimler, sivil toplum kurulușlar, Gündem 21’de belirtilen
diğer gruplarn temsilcilerinden olușan katlmclar yer almștr. Rio-10 olarak da
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anlan Johannesburg Zirvesinde ‘Uygulama Plan’ ve ‘Siyasi Bildirge’ olarak iki sonuç
belgesi kabul edilmiștir. Zirvede; yoksullukla mücadele, sağlk, eğitim, tarm, suya
erișim, çevrenin korunmas sorunlar öne çkmștr. Bu sorunlarn çözümünde;
zengin ve yoksullar arasndaki uçurumun artmas, biyolojik çeșitliliğin azalmas,
çevreye zarar veren tüketim ve üretim kalplar, küreselleșmenin olumsuz etkileri
ve demokratik sistemlere duyulan güvenin azalmș olmas gibi faktörler en önemli
zorluklar olarak gösterilmiștir.

2. Sürdürülebilir Kalknma ve Kentleșme
Sanayileșme ve beraberinde gelișen kentleșme olgusu insan ve doğa arasnda var
olan dengelerin bozulmasna neden olmaktadr. Bu durum çevre sorunlarnn
bașlca nedenleri olarak gösterilmekte ve sürdürülebilirlik kavram da kentleșme
ile birlikte ele alnmas gereken bir olgu olarak tartșmalarda yer almștr.
Kentleșme günümüzden 5 000 yl așkn bir süre önce Mezopotamya'da, daha
sonra Msr’da, İndus Vadisi’nde, Orta Amerikan kentlerinde ortaya çkmștr [2,3].
Ancak bu kentler krsal karakterin baskn olduğu yerleșimlerdir. Bugün anladğmz
içeriğiyle kentleșme, özellikle Sanayi Devrimi sonrasnda olușmaya bașlamștr.
Günün sanayileșmiș ve gelișmiș toplumlarnda kentleșme olgusuna ortam
hazrlayan yapsal değișimler sanayileșme devriminden önceleri mevcut olsa dahi,
somut bir șekilde kentlerin nüfus ve fiziksel mekan olarak önem kazanmas 19. yy
ve özellikle sanayi devrimiyle hz kazanmștr. Sanayileșmenin kentsel bir devrime
yol açmasyla kentler yeni ișlevler üstlenerek önce İngiltere’de sonra da Avrupa ve
Amerika’da hzla yaylmaya bașlamștr [4].
Kentleșme, sanayileșmeye ve ekonomik gelișmeye paralel olarak kent saysnn
artmas ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran toplum yapsnda artan
oranda örgütleșme, iș bölümü ve uzmanlașma doğuran insan davranș ve
ilișkilerinde kentlere özgü değișikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir. Bu
süreç özellikle sanayileșme ve nüfusun göç hareketlerine bağl olarak kentlerin
hzla büyümesine; ulașm ve iletișim teknolojilerinin gelișmesiyle birlikte kentlerin
yapsnda, genișlemesinde, çevredeki yerleșimlerle olan ilișkilerinde farkllașmalar
olușturmaya bașlatmștr.
Kentleșme düzeyi toplumlarn değișimini göstermektedir. Ancak bu değișim
sürecinin sonucunda doğada insan yașamn tehdit eden sorunlar ortaya
çkmaktadr. Günümüzde kentleșmenin iklim değișikliği ormanlarn yok olmas
deniz kirliliği, tarm topraklarnn kirlenmesi su ve beslenme sorunlar gibi
sonuçlar ağr olabilecek skntlar da yarattğ görülmektedir.
2.1. Kentleșmenin İnsan Yerleșimlerine Etkisi
İnsan topluluklarnn yașadklar yerleșimler kr ve kent șeklinde tanmlanmaktadr.
Bu yerleșimler nitelikleri açsndan birbirinden farkl özellikler tașmakta ve
özellikleri doğrultusunda tanmlanmaktadr. İnsan toplumsal bir varlktr. İnsanlarn
karșlaștklar ve tek bașlarna çözemedikleri güçlük, sorun ve imkanszlklar
toplum içinde gerçekleștirilen ilișkilerle çözümlemek ve ortadan kaldrmak isteği
onlarn bir arada yașama ihtiyacn ortaya koymuștur. İhtiyaçlarn karșlamak için
girișilen bu faaliyette yeni gereksinimlerin doğmas ve insanoğlunun bunlar
karșlamada yetersiz kalmas onu kimi sosyal ilișkileri olușturmaya itmiștir.
İnsanlarn bir arada yașama zorunluluğu yerleșim olgusunun temelini
olușturmuștur.
İlk insan topluluklar birlikte mağaralarda yașayan, avlanan ve yiyecek toplayan
25-30 kișilik göçebe gruplardan olușmuștur. Buzul çağnn sona ermesinden ve
iklim koșullarnn değișiminden sonra, bu göçebe gruplar tahl ve hayvan
ehlileștirilmesini bașarmșlar ve tarm faaliyetine geçmișlerdir. Tarm faaliyeti,
insan topluluklarnn bir yörede daha uzun kalmalarn gerektirmiș ve böylece
göçebelikten yerleșmeye geçilmiștir. Bu tarmsal ve yerleșik toplumlar nüfus ve
büyüklük olarak geliștikçe toplum düzenini sağlama gereğini duymușlar ve
bașlangçta geniș aile, klan veya kabile temelinde kurulan düzen giderek daha
karmașk dinsel birlikteliğe dönüșmüștür.
Tarmsal faaliyetlerin yoğunlașmasyla artan üretim toplumun baz üyelerinin
tarm dș faaliyetlere yönelmesine imkan sağlamștr. Yeni aletler üretme, el
sanatlar ve bunlarn değișimi gelișmiștir. Böylelikle zanaatkar ve tüccar snfnn
gelișimi gözlenmiștir. Büyük ölçekli tarm ve sulama sistemlerinin yönetimi,
ticaretin getirdiği yeni imkanlar, akrabalk bağlarnn daha yerleșik süreçlerle
değișimini sağlamștr. Geniș toplumlar kapsayan dinsel ve törensel faaliyetler,
göçebe kabilelerinin ișgaline karș korunma gereksinimi daha düzenli ve geniș
yerleșimlerin olușturmasn gerektirmiștir. Bu değișimlerin sonucunda ise kentler
olușmuștur [5].

İnsan yerleșimleri kentsel ve krsal alanlardan olușmaktadr. Ancak bu yerleșim
birimleri sahip olduklar özellikler nedeniyle birbirinden farkllașmaktadr. Kent
insanlarn bir arada yașadğ, belli bir nüfusu barndran, ekonomik hayatta sanayi
ve hizmet sektörünün ağrlğ bulunan, yönetsel örgüt birimine sahip yerleșim
yerleridir. Diğer bir ifadeyle kent; farkl sektörlerde çalșan, farkl yașam biçimlerine
sahip insan topluluklarnn yașadğ yer olarak da tanmlanabilir. Farkl arazi
kullanmlarnn olușu, geniș bir sosyal, ekonomik ve siyasi kurulușlarn kentteki
kaynaklarla ilgili faaliyetleri koordine etmesi kentin karmașk bir yap olmasna
neden olmaktadr [4]. Krsal yerleșimler ise, gerek bu alandaki yoğun insan ve
doğa ilișkileri, gerekse bu alanlarn kendine özgü toplumsal ve ekonomik yaplar
sebebiyle, karma alanlar olarak ele alnmaktadr. Bu alanlar, çoğu zaman tarm ve
ormanclğn bașat olduğu ama bunun yannda turizm küçük ve orta ölçekte
sanayinin ve el sanatlar gibi diğer iktisadi faaliyetlerin de önemli olduğu, üzerinde
insanoğlunun köy, pazar gibi ekonomik ve sosyal yaplar kurduğu, ekolojik açdan
değerli mekanlardr [6,7].
Kentsel ve krsal alanlar arasndaki ekonomik, demografik ve çevresel benzerlikler
bulunmaktadr Ancak bugüne kadar uygulanan politikalar ve kentleșme etkisiyle
olușan ekonomik ve demografik gelișmeler bu benzer yerleșimler arasndaki
farkllğ arttrmștr. Bu gelișmeler kentsel alanlar güçlendirirken, krsal alanlar
zayflatmștr. Bu da kentleșmenin kent ve kasabalarn büyümesi değil, ayn
zamanda krsal yerleșimler üzerinde de olumsuz etkilerinin görüldüğü bir süreç
olarak tanmlanabilir [8,9].
Kentleșme sürecinde, sanayileșmeyle birlikte tarm sektöründen tarm dș
sektörlere iș gücü kaymș, bu da beraberinde krsal alandaki yapsal dönüșüme ve
krdan kente göçe neden olmuștur. Tarmsal üretimde insan ve hayvan gücünün
yerine makine gücünün kullanlmas ve bunun sonucunda da ortaya çkan ișsizlik
krsal nüfusa hareketlilik kazandrmș, krn iticiliği olarak tanmlanan bu süreç
krdan kente göçü açklamștr. Ancak krn iticiliği yannda ayn zamanda
kentlerinde ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda çekiciliği, iletișim ve ulașm gibi
iletici güçlerin gelișimi de bu göçü hzlandrmștr [10,11,12].
Kentin çekiciliğini arttran özellikler kentlerin olumlu yönleri olarak gösterilmiș
ancak kentlere göçle birlikte olușan talep beraberinde kentleșmenin sorunlarn
gündeme getirmiștir. Kentlerin nüfus olarak hzla büyümesi ve bu büyüyen
nüfusun yașamnda gerekli ihtiyaçlarn (iș alanlar, konut alanlar vb.) sağlanmas
ekonomik maliyetleri ve ekolojik hasarlar da beraberinde getirmiștir. Her ne kadar
bu sorunlarn çözümüne ilișkin çabalar devam etse de yaplan çalșmalar krsal
hayattan kentsel hayata devinimin gelecek yllarda da artarak devam edeceğini
göstermektedir. Birleșmiș Milletlerin dünyadaki kent kr nüfusunun değișimine
ilișkin 2004 ylnda yaptklar çalșmada 1950-2030 yllar aras nüfus değișimlerini
incelemiștir. Bahsi geçen yllar aras kentsel ve krsal nüfus eğilimleri Șekil 1’deki
grafikte verilmiștir. Șekil 1’deki grafikten de anlașlacağ gibi, 2006 yl kentsel ve
krsal nüfus için bir dönüm noktas olmuștur. 1950’lerden sonra artan kentsel
nüfus ve bunun yannda azalan krsal nüfus 2006 ylna gelindiğinde birbirine
yaklașmștr. Çalșma, 2030 ylna gelindiğinde kentsel nüfusun krsal nüfustan
fazla olacağn, bu artșn gelișmekte olan ülkelerde daha fazla olacağn ve dünya
nüfusunun %60’nn kentlerde yașayacağn öngörmektedir [13,14].

aktiviteler güç ve etki erozyonuna maruz kalmș değișen bir krsal alan ve krsal
yașam biçimi ile karș karșya kalnmștr [15,16].
Krsal nüfus büyümesi, istihdam olanaklar ve ekonomik frsat üretimini aștğndan
beri, krsal alandan kentlere göç, gelișmekte olan ülkeler bașta olmak üzere
sürekli artș göstermektedir. Ekonomik ve demografik gelișmeler sonucunda
kentsel alanlar güçlenmekte, krsal alanlar ise zamanla zayflamaktadr. Krn
karșsnda sürekli güçlenen kentler kr-kent ikilemini arttrarak önemli kalknma
sorunlarn gündeme tașmștr. Bu durum özellikle az gelișmiș ve gelișmekte olan
ülkelerde daha belirgin bir hal almștr.
Gelișmekte olan ülkelerde hzl kalknma çabalar ve yanlș politikalar nedeniyle
nitelikli krsal alanlar yeterince değerlendirilememiș, bu da krsal alanlarda kaynak
kayplarna neden olmuștur. Doğa ve beșeri kaynak potansiyeline sahip olmakla
birlikte krsal alanlarn bu potansiyelleri değerlendirilememiș, ekonomik bakmdan
yetersiz yerleșimlere dönüștürülmüștür. Kentleșme basks ile krsal alanlarda
uygulanan hatal politikalar sonucunda tarm topraklarnda, meralarda, krsal
peyzajda kayplar olușmuș, ekolojik tahribatlarla karș karșya kalnmștr. Krsal
alanlardaki kaynak potansiyellerinin yatrma dönüștürülememesi sosyo-ekonomik
çöküntüye neden olmuș ve bu duruma paralel olarak krsal kesimden kentlere ya
da kaynaklarn daha iyi değerlendirildiği alanlara göç akmlar olușmuștur. Göçler
sonucunda ise krsal yerleșimlerin temel ögesi olan köyler terk edilmiș, gerek
kültür birikimini ve geleneksel yapsn kaybeden krsal alanlarda gerekse göç alan
kentsel alanlarda toplumsal sorunlar görülmeye, kr ve kent arasnda nüfus
dağlm açsndan dengesizlikler yașanmaya bașlamștr.

3. Sürdürülebilir Kalknma İçin Kent-Kr İlișkisi
Kentsel ve krsal politikalar arasndaki ilișkilerin yetersizliğinden ötürü kent ve kr
arasndaki ilișki hzl bir șekilde değișmiș ve aradaki ikililik artmștr. Ekonomik ve
demografik gelișmeler kentsel alanlarn lehine, krsal alann ise aleyhine
gelișmiștir. Bugün artk kent-kr ikileminin getirdiği kalknma sorunlar az gelișmiș
ve gelișmekte olan ülkelerin gündeminde yer alan önemli sorunlardan biri
olmuștur.
İhtiyaçlarn en fazla ve zorluklarn en șiddetli olduğu yerlerin dünyadaki krsal
yerleșimler olduğu dikkate alndğnda, bir ihmal döneminden sonra krsal
kalknmay sürdürülebilir kalknmann gündem merkezine koymak bir gereklilik
olmuștur. Sürdürülebilir kalknmann kr boyutu üzerine yaplan tartșmalarda krsal
üretkenliği geliștirme ve pazarlara erișim için gerekli olan fiziksel, ekonomik ve
sosyal altyap sorununun çözülmesi gerektiği sonucu ortaya çkmștr.
Kentleșmenin kaçnlmazlğ devam ederken krsal alanlarda kalan insanlara da
uygun hayat standartlar ve șartlarnn sunulmas gerekli olmuștur.
Kent ve kr, ekonomik politik sosyal ve fiziksel bağlantlar ve fonksiyonel akmlar
ile birbirine bağldrlar. Kent ve kr arasndaki bağlantlar konut, istihdam, eğitim,
ulașm, turizm ve kaynak kullanm șeklinde sralanrken; fonksiyonel akmlar ise
insan transferi (göç), madde hizmet ve enerji akm, finansal akm, bilgi (teknik ve
sosyal) akș șeklindedir [17,18].

Șekil 1. Dünyadaki kent kr nüfusunun değișimi:
1950–2030 [14]
2.2. Kentleșmenin Krsal Yerleșimlere Etkisi
Krsal yerleșimler ilk bakșta kentin dșndaki mekanlar olarak tanmlanabilirken;
bu alandaki kültürel, sosyal, demografik, ekonomik, çevresel ve mekansal
çeșitliliğin zaman içinde değișen koșullarla birlikte yeni anlamlar kazanmaya
bașlamas bu yerleșimlerin tanmlanmasnda değișikliklere neden olmuștur.
18. ve 19. yüzyllarda doğal, çevresel ve sosyal açlardan kirlenmemiș alanlar olarak
tanmlanan krsal yerleșimler, 20. yüzylda tarmsal üretimin merkezleri olarak
görülmüștür. Bu dönemde krsal yerleșimler ile ilgili gelișmeler sektörel yaklașma
(tarm sektörü) dayandrlmș ve mekansal gelișim konusunda yeterli gelișim
sağlanamamștr. Bu yaklașm ve politikalar krsal alann coğrafi konumunu üretim
merkezleri olarak görmüștür. Ancak daha sonra krsal yerleșimler ve tarmsal

Șekil 2. Kent kr ilișkileri
Kentsel ve krsal alanlar arasnda ekonomik, sosyal ve çevresel karșlkl bir
dayanșma vardr. Bu iki alan için karșlkl destekleyici sürdürülebilir bir gelișme
yaklașm gereklidir. Bugüne kadar krsallk ile kentsellik birbirinden ‘ayr ayr’ ele
alnmștr. Ancak yașanan gelișmeler bu durumun daha fazla böyle devam
etmemesi gerektiğini göstermiștir. Krsallk ve kentsellik birbirinden ‘ayr ayr’ ele
alnmalarn gerektiren bir durum olmaktan çkmștr. ‘Kent-kr ilișkili’ gelișim
modelleri Avrupa Birliği ve Habitat gündeminde önemli bir yer almș, literatürde
ise konuyla ilgili yaplan çalșmalarda da gelișmekte olan ülkeler için kent-kr ilișkili
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gelișme modellerinin en uygun gelișme modelleri olduğu tartșlmaya bașlanmștr
[4,17,18,19].
Bugüne kadar krsal yerleșimlerdeki problemlerin çözümü sektörel (tarmsal
üretim) yaklașml bakșlar ile ele alnmș ancak bu durum tek bașna yeterli
olmamștr. Krsal ekonomilerde çeșitlilik, küçük ve orta ölçekli ișletmelerin
geliștirilmesi, yeni teknolojiler, krsal turizm gibi kilit elemanlarn sürdürülebilir
gelișmede kullanlmasnn gerekliliğine dikkat çekilmiștir. Bunun yannda
hizmetlerin artș, çevrenin korunmas, dikkate alnmas gereken diğer konular
olarak ele alnmas gerekmiștir. Ayn zamanda sürdürülebilir kalknma için kent ve
kr bütünleșmesi ve kent ve kr ilișkili gelișmeler önemli olmuștur. Kent kr ilișkili
gelișmelerin ana hedefinde ise; dengeli yerleșim yaps ve gelișmiș erișilebilirlik,
kent kr yapsnda geniș bir ekonomik çeșitlilik, doğal kaynaklarn, kültürel mirasn
korunmas geliștirilmesi ve bunlarn ekonomik gelișim stratejilerinde ön planda
tutulmas yer almștr.
İnsanlarn, parann, mallarn, hizmetlerin, çalșmann, bilgi ve teknolojinin kent-kr
arasndaki tamamlayc fonksiyonlar dikkate alndğnda, kentsel gelișmeye krsal
gelișmeden ayr bir yaklașm içeren farkl yaklașmlar artk gerçekle
uyușmamaktadr. Kesin bir kent-kr politikas için herhangi bir alternatif
bulunmamaktadr. Krsal yerleșimler kentleri ekonomik gelișimin merkezleri,
kentler ise krsal yerleșimleri vazgeçilmez ve bağmsz hayat alanlar olarak
görmeli ve ihtiyaç hissetmelidirler. Her ikisi de eșit ortaklk uygulamaldr. Ancak
bugüne kadar uygulanan politikalar kentlerin lehine tek yönlü gelișimi teșvik
etmiș bu nedenle bu yerleșimler arasndaki dengeler bozulmuștur.
Bugüne kadar krsal kalknma, krdan kente göçü engelleyen politikalar üzerine
yaplandrlmș ve bu durum sorunun giderilmesinde etkisiz kalmștr. Ancak krsal
alanlar, artan tarm ve tarm dș üretkenlik ile ulusal ekonomik gelișime etkin
katk sağlayabilecek ve krsal nüfus ve krsal alanlarn ihtiyaçlarn geliștirme
üzerine yaplandrldklarnda kalknabileceği görüșü yaygnlk kazanmștr.
Geliștirilmiș bir krsal altyap, tarmsal üretimin hem kentsel alanlara hem de
ihracat pazarna artan erișimi yannda, krsal alanlardaki artan üretkenlik için de
gerekli bir koșul olarak kabul edilmiștir.
Avrupa Birliğinde sürdürülebilir kalknma için kent kr ilișkili kalknma
politikalarnn gerekliliği birliğin gündeminde yer alan en önemli konulardan biri
olmuștur. Avrupa Birliği yerleșim kademelenmesinde geri kalmș bölge
kategorisinde snflandrlan krsal alanlarn yapsal, yerel, finansal sorunlar ve
ișgücü kalitesinin yetersiz olmas gibi en önemli engeller ile karș karșya kaldğ
belirtilmiștir. Bu nedenle AB gündeminde bölgesel dengesizlikleri azaltma
çalșmalarnda krsal alann kalkndrlmasna yönelik çalșmalar önemli bir yer
tutmaktadr. AB’nin genișleme süreci ile birlikte birliğe katlan yeni ülkelerle
birlikte artan bölgeleraras dengesizlikleri ve bununla birlikte kr-kent ikileminin
getirdiği kalknma sorunlar birliğin gündeminde yer alan önemli sorunlardan
biridir. Birliğin genișleme sürecinden sonra krsal özellikteki alanlarn miktarnn
artmș olmas, bu alanlardaki altyap ve teknoloji problemleri, küreselleșme ile
gelen uluslar aras rekabetçi ortamda pazar yaratmann zorluklar ve uzun yllar
süren krdan kente göç nedeniyle krsal alanlardaki kaliteli ișgücünün çok snrl
olmas genel olarak krsal kalknmann önündeki engeller olarak görülmektedir.

Gündemde kentsel ve krsal alanlarn ekonomik, sosyal ve çevresel açdan
birbirlerine bağml olduklar, yüzyln dönümünde, dünya nüfusunun önemli bir
ksmnn özellikle gelișmekte olan ülkelerde krsal yerleșmelerde yașamaya devam
edeceğine dikkat çekilmiștir. Dünya için daha sürdürülebilir bir geleceğin
sağlanmas için, krsal yerleșmelere değer verilmesi ve onlarn desteklenmesi
gerektiği söylenmiștir. Yetersiz altyap ve hizmetler, çevre açsndan sağlkl
teknolojiden yoksunluk ve sürdürülebilir olmayan sanayileșme ve kentleșmenin
olumsuz etkilerinden kaynaklanan kirlenme, krsal çevrenin önemli ölçüde
bozulmasna neden olacağ belirtilmiștir. Buna ek olarak, krsal bölgelerde
istihdam frsatlarnn olmamas krdan kente göçün artmasna ve bunun
sonucunda krsal topluluklarda insan kapasitesinin kaybna neden olacağ
belirtilmiștir. Krsal alanlarn sürdürülebilir gelișmesi, gerek krsal yöreleri ulusal
ekonomiyle bütünleștiren politika ve programlar, gerekse kr-kent bağlantlarna
önem veren ve köyler ile kentleri insan yerleșmeleri sürekliliğinin iki ucu olarak
ele alan bir yerleșme planlamas ve yönetimi için güçlü yerel ve ulusal kurumlar
gerektirdiği savunulmuștur.
Krsal yerleșmelerin sürdürülebilir gelișmesini sağlamak ve krdan kente göçü
azaltmak için, yerel yönetimler olmak üzere uygun düzeylerde hükümetlerin:
(a) Krsal kalknma çabalarnn çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflerinin bir bütün
olarak ele alnmasn sağlamak için mücerret ve uzak topluluklarda yașayanlar
dahil olmak üzere ilgili bütün taraflarn aktif katmn teșvik etmesi;
(b) Bölgesel kent merkezlerinde, küçük kasabalarda ve krsal hizmet
merkezlerinde yașama ve çalșma koșullarn iyileștirmek için gereken önlemleri
almas gerektiği;
(c) Canl krsal topluluklar yaratmak amacyla sürdürülebilir ve çeșitlendirilmiș bir
tarm sisteminin teșvik edilmesi;
(d) Krsal alanlarda yatrm için altyap, hizmet ve teșviklerin sağlanmas ve
(e) İstihdam ve uygun teknolojinin kullanlmasn kolaylaștrmak için eğitim ve
öğretimi teșvik edilmesi
gerektiği görüșü ortaya çkmștr.

Krdan kente göçün önlenmesi ve krsal alanlardaki yașam kalitesinin arttrlmas
insan hareketliliğinin kentsel alanlar üzerinde yarattğ basky azaltma yönünde
olumlu etki yaratabileceği düșünülmüștür. AB politikalarnda son yllarda ortaya
konulan yaklașmlar da temel konu; krsal alanlarn kent ile birbirlerine bağl olup
bu ilișkiye büyük önem verilmesi șeklinde gelișmiștir.

Dengeli ve karșlkl olarak destekleyici bir kent-kr kalknmasnn teșviki için
bütünleștirilmiș bir yaklașm n gerekli olduğu, bu amaca ulașmak için, yerel
yönetimler dahil uygun düzeylerde hükümetler, ilgili uluslararas ve bölgesel
kurumlarn desteği ile:
(a) Krsal alanlardaki küçük ve orta ölçekli yerleșmeler ağn güçlendirmeye uygun
bir yasal, mali ve örgütsel çerçevenin sağlanmas;
(b) Kentsel ve krsal alanlar arasnda bilgi, ișgücü, mal, hizmet ve sermaye alș
veriși için etkin bir iletișim ve dağtm altyapsnn gelișmesinin kolaylaștrlmas;
(c) Kent-kr bağlamnda arazi kullanm, ulaștrma ve çevre problemlerine
bütünleștirilmiș çözümler getirmek amacyla yerel topluluklar arasnda kapsaml
bir ișbirliğinin teșvik edilmesi ve
(d) Dengeli ve karșlkl olarak birbirini destekleyici kentsel-krsal kalknmada,
kentsel-krsal kalknmayla ilgili taraflar arasnda sürekli bir diyaloga dayal katlmc
bir yaklașmn izlenmesi gerektiği belirtilmiștir.

Buna göre:

4. Sonuç ve Öneriler







Küreselleșme ile birlikte kent-kr bağlantlar yani üretim, finans,
ticaret ve pazar sistemleri üzerinde dikkatle durulmal,
Krsal alan daha fazla tarmla eșanlaml tutulmamal,
Kent-kr ilișkileri sürdürülebilir gelișme konularn șekillendirmeli,
Kent ve kr ilișkileri hem kent hem kr nüfusunun yararlar açsndan
güçlendirilmeli,
Kent kr bağlantlarnn yarar sadece ilișkilerin güçlendirilmesi ile
kalmayp ayn zamanda olumsuz etkileri de azaltacak șekilde
olmaldr [16-17].

Habitat Gündeminde kent kr ilișkili kalknma politikalar sürdürülebilir insan
yerleșimleri ve sürdürülebilir kalknmann gerekliliği olarak görülmüștür. İnsan
yerleșimlerinin çeșitli türlerde olmas, adil ve sürdürülebilir toplumlar yaratmann
kilit ögesidir. Bölgesel kent merkezi, krsal hizmet merkezi, mezra, krsal topluluk,
pazar kasabas ve köyler dahil olmak üzere, bütün insan yerleșimlerindeki yașam
ve çalșma koșullar geliștirilmesi, barnmaya, sosyal ve fiziksel altyapya ve
hizmetlere özel önem verilmesi gerektiği belirtilmiștir. Krsal yerleșmelerin
korunmas ve geliștirilmesi için, sürdürülebilir tarm ve ormanclk faaliyetleri ve
geliștirilmiș tarm teknolojileri, ekonomik çeșitlilik, uygun ve çevresel olarak
sürdürülebilir sanayi yatrmlarnn ve ilgili ekonomik üretim ve hizmet
faaliyetlerine yaplacak uygun ve çevresel olarak sürdürülebilir yatrmlarn teșviki
yoluyla istihdam frsatlarnn genișletilmesi gerekmektedir.
Habitat gündeminde hzl kentleșme, kentsel nüfusun büyük kentlerde
yoğunlașmas, kentlerin daha geniș coğrafi alanlara yaylmas ve mega kentlerin
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hzla büyümesi insan yerleșimlerinin geçirmekte olduğu en önemli dönüșümler
arasnda saylmștr. Kentsel alanlarn yirmi birinci yüzyln dünyasn kuvvetle
etkileyeceği ve gerek kentsel gerekse krsal nüfus ekonomi, çevre ve sosyal refah
açsndan birbirlerine giderek daha fazla bağml olacağ belirtilmiștir. Nüfus artș
ve gönüllü veya zorunlu göç, gerçek ve alglanan istihdam frsatlar, kültürel
beklentiler, değișen tüketim ve üretim eğilimleri ve bölgeler arasndaki ciddi
dengesizlik ve eșitsizliklerin bu süreci etkileyen ekonomik ve sosyal faktörler
olduğu kansnda ortak fikirler olușmuștur [20].

Kent-kr arasndaki, kent lehine meydana gelen değișimler arttkça, krsal alanlar
daha çok kentlere ve kent ekonomisine bağl bir hal almakta ve krsal alan
yapsnda meydana gelen değișimler zincirleme bir etkiyle farkl sonuçlara yol
açmaktadr. Bu da dolayl veya doğrudan kentsel alanlarda yeni sorunlara neden
olmaktadr. Krsal nüfus büyümesi, istihdam olanaklar ve ekonomik frsat
üretimini aștğndan beri, krsal alandan kentlere göç, gelișmekte olan ülkeler
bașta olmak üzere sürekli artș göstermektedir. Ekonomik ve demografik
gelișmeler sonucunda kentsel alanlar güçlenirken, krsal alanlar zamanla
zayflamaktadr. Kentsel ve krsal politikalar arasndaki ilișkilerin yetersizliğinden
ötürü kent ve kr arasndaki ilișki hzl bir șekilde değișmekte ve aradaki ikililik
artmaktadr.
Kentsel ve krsal alanlar arasnda ekonomik, sosyal ve çevresel karșlkl bir
dayanșma vardr. Bu iki alan için karșlkl destekleyici dengeli bir gelișme
yaklașm gereklidir. Farkl ekonomik, sosyal ve çevresel gereksinimlerini
dengelemek suretiyle krsal ve kentsel alanlarn bütünleyici katk ve
bağlantlarndan tam olarak yararlanlmaldr. Mekansal denge ve daha iyi bir
gelișme için kentsel ve krsal alanlar arasndaki ilișkiye bakmak, kentsel ve krsal
alanlarn bütüncül bir mekansal yaklașmla ele almak gerekmektedir. “Kent-kr
ilișkili” bir gelișme modeli krsal alan kentlerle bütünleștirirken her iki taraf için bir
eșitlik ve bağmllk sağlayacaktr. Sürdürülebilir kalknma için;


Mekansal ve fonksiyonel bağlantlar göz önünde bulundurularak kentkr ilișkilerine yaklașm kent-kr bütünleșmesinde etkili olmaktadr.









Kent kr arasnda insan, para, mal, bilgi ve teknoloji gibi görünen ve
görünmeyen akșlar bulunmaktadr. Krsal alandaki üretim kentler için
tüketim maddeleridir. Kentsel ve krsal gelișme politikalar birbirinden
ayr düșünülmemelidir.
Kr ve kent gelișiminde ulașm, iletișim, enerji ve diğer temel
hizmetler kent-kr ilișkisinin bel kemiğini olușturmaktadr. Ulașmn
yeterli olușu krsal alanda verimliliği artrmaktadr. Krsal altyap
geliștiğinde krsal verimlilik artmaktadr.
Krsal alandan kente göçün sebebi krsal alandaki ekonomik ve sosyal
hizmetlerin eksikliğidir. Krsal alanda ekonomik, sosyal hizmetlerdeki
gelișme sağlandğnda krsal yerleșmelerde yașam kalitesi artarken,
kent üzerindeki basklar azalmaktadr.
Krsal alanda büyüme ve gelișme alanlar yaratmak ekonomik ve
sosyal gelișimi artrmakta, böylece kent kr dengesizliği azalmaktadr.
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ÖZET
Kültürel ve tarihi mirasn korunmas sürdürülebilir planlama kavram
çerçevesinde değerlendirildiğinde yalnz fiziksel çevrenin korunmas değil, ayn
zamanda bu yapl çevreye kendine özgü nitelik kazandran değerlerin de
korunmas ve yașatlmas gerekliliği ortaya çkmaktadr. Bu bakș açs bölgenin
fiziksel ve sosyal dokusu ile ilgili verilerin günün gereksinimleri de düșünülerek
geleceğe tașnmasnn zorunluluğu ön kabulüne dayanmaktadr.
Bugün özellikle büyük kentlerimizde sürüdürülmekte olan projelerde karșlașlan
kültürel ve tarihi çevrenin korunmas yaklașm ise sürdürülebilirlik kavram
bağlamnda oldukça tartșlr durumda gibi görünmektedir.
Bu çalșmada bugün farkl nitelikte bir çok projenin sürdürüldüğü ve koruma
yaklașmlarnn tartșlmas açsndan oldukça ilginç bir geçmiși de olan bir alan
olarak Galata bölgesi incelenecektir. Bu araștrmada Galata bölgesinin 19. yüzyln
ikinci yarsnda bașlayan ve 20. yüzyln ilk yllarna kadar hzla gerçekleșen
gelișiminin sonrasnda yașadğ ykmlar ve müdahalelerle bugüne gelișinin
hikayesi ile bölgenin güncel yeni projelerle geleceğe aktarlma senaryolar
karșlaștrlacaktr. Burada amaç, șimdiye kadar sosyal verilerin yannda fiziksel
dokuya dahi verilen zararlar ile ancak baz yaplarn fiziksel haliyle korunabilmesi
için mücadele verilen bu bölgenin sahip olduğu mirasn yeni projeler ve süreçler
ile ne kadar korunabileceği üzerine düșünmektir.
Konuyu geliștirmek için baz sorular sormak gerekirse; hem sosyal hem fiziksel
çevrenin bugüne kadar gerektiği gibi korunamadğ bu bölgede bugün planlanan
süreçler kültürel ve tarihi çevrenin sürdürlebilirliğini sağlayabilecek nitelikte
midir? Ayrca bölgenin büyük projeler dșnda kendiliğinden olușan dinamikleri
sürdürülebilir kültürel ve tarihi miras konusunda etkin olabilir mi? Bölgede kișisel
veya sivil toplum girișimleri ile sosyal yapda gerçekleșen sürdürülebilirlik bilinci
bugün gerçekleșen büyük ölçekteki bir çok planlama girișiminde etkin olan
düșüncede de bulunmakta mdr?
Tüm bu sorulara yantlar arayan çalșmada, geçmișinde bir çok fiziksel müdahale
ile karșlașmasna rağmen mimari karakteri çok zedelenmemiș ancak sosyal
yaps korunamamș bir bölgenin bugün değișen dinamiklerle sürdürülebilir
planlama kriterleri doğrultusunda yeniden ele alndğnda geleceğe neler
tașyabileceği tartșlacaktr.
Anahtar Kelimeler:Kültürel ve mimari miras, koruma, sürdürülebilir planlama.
ABSTRACT
When protecting cultural and historical inheritance is commented in a concept of
sustainable planning, not only protecting the physical environment but also it
reveals the necessity of protecting and keeping alive the values that bring in
specific qualification for this sturdy environment. This point of view depends on
the pre-acceptance of the necessity to carry the data regarding with the
physical and social structure to the future by thinking also the requirements of
the day.
And the approach of protecting the cultural and historical environment which is
met on the projects which are being maintained, especially in greater towns
today seems to be quite questionable with regards to the concept of
sustainability.
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In this study, Galata region will be examined among the different projects that
are ongoing. It is an interesting history in view of the protecting approaches that
are discussed. In this survey, the story of Galata region whose development
started in the second half of the 19th century and went on developing to the late
first years of the 20th century with the destructions and interventions from that
time until today and the scenarios of forwarding the region with the new
updated projects to the future will be met. The target here is to think of how
long the inheritance of this region which has will be kept with the destructions
which have been made on the physical structure till today as well as the social
data but in order to protect some buildings with their physical situations with
the new projects.
If it is necessary to ask some questions in order to develop the subject; are the
processes which are being planned today in the area where both physical and
social environments have not been maintained as it is necessary in a
qualification position to allow the sustaining of the cultural and historical
environment? In addition, can the dynamics appearing in the region be effective
on the sustainable cultural and historical inheritance except the big projects of
the region? Does the consciousness of sustainability which becomes true on the
social structure with the individual and civil societies’ attempts in the region
have on the thinking which is also effective on the many big scaled planning
attempts today?
On the search which find answers to all of these questions, it will be
discussed what a region, whose social structure has not been saved and
architecture character has not been deformed very much, can carry to the future
on the direction of the sustainability criteria with the changing dynamics today
although it has had many physical interventions in its past.
Key words: Cultural and architectural inheritance, conservation, sustainable
planning.

1.GİRİȘ
Sürdürülebilir planlama kavram içinde kültürel ve tarihi mirasn korunmas,
birbirinden farkl görünen birçok verinin aralarnda kurulan denge ile tutarl bir
bütün yaratlmas ve bu bütünün sürekliliğinin yine bu bütünün gelișimi ile
çatșmamas temel düșüncesi ile açklanabilir.
Bu çalșmada sürdürülebilir planlama yaklașmn kentsel ölçekte somut olarak
Galata bölgesi için değerlendirken, bölgenin yakn geçmișinde gerçekleșen
değișim süreçleri de ele alnacaktr.
Galata’nn yakn geçmiși bu bağlamda üç ayr süreçte incelenebilir. Bunlardan ilki
19. yüzyl Galata’s olarak tanmlanan bugünde mimari ve bir ölçüde kentsel izleri
mevcut olan Galata’y biçimlendiren süreçtir. Kendi içinde tutarl bu kentsel doku
20. yüzylda iki ayr ykm operasyonu geçirmiș, kültürel ve tarihi kimliği
zedelenmiștir. Ancak ikinci süreçte gerçekleșen bu kayb salt ykmlara değil bu
süreci hazrlayan ortamla açklamak daha doğru olacaktr. Üçüncü așamada ise
bugünün Galata’s anlatlacaktr. Bu așamada kentli tarafndan sahiplenilmiș
ancak yine de merkezi otorite tarafndan varolan kültürel ve tarihi geçmișe
sürdürülebilir planlama çerçevesinden ziyade bölgenin rant paylașmn ön plana
çkaran bir tavrla yaklașlyor gibi görünmektedir.

2.Ceneviz Kolonisinden bugünün Galata’sna
Galata’nn etkin bir Ceneviz kolonisi olmas Bizans İmparatorluğu’nun son
dönemlerine rastlamaktadr ve Galata’llar Osmanl imparatorluğu ile yaptklar
ahtnâme ile özerkliklerini İstanbul’un fethinden sonra da devam ettirmișlerdir.
Zamanla Müslüman nüfusun da yerleștiği, iç ve dș sur yaplanmas ile snrlanan
bu liman bölgesi yerleșmesi tarihi boyunca çeșitli imar hareketlerine, yangnlara
veya salgn hastalklara sahne olmuș ve böylece fiziksel ve sosyal yaps kendine
özgü biçimini almștr.
19. yüzylnbașna kadar Galata deniz ticareti için önemini sürdürmüș ve
nüfusunun kozmopolit yaps da oransal değișikliklere rağmen değișmemiștir.
Sonuç olarak eski Ceneviz kolonisi’nin katolik İtalyan nüfusu yerini, yerel halk ile
kurulan akrabalk ilișkileri ile olușan doğuda yașayan bat kökenli(çoğu İtalyan ve
Fransz) anlamna gelen Levantenler, Rumlar, Ermeniler, Türkler ve Yahudilerden
olușan kozmopolit bir nüfusa brakmștr.
1858-60 tarihli Galata haritas sur içinde bulunan bölgeleri ayran iç duvarlarn, bu
duvarlarda bulunan kaplarn ve bu kaplar bağlayan sokak dokusunun devam
ettiğini göstermektedir(Șekil-1). Buradan yola çkarak İstanbul’un fethine kadar iç
bölgelerden olușan kentsel yapsn tamamlayan Galata’nn, 19. yüzyln ortalarna
gelindiğinde bu dokuyu hala ksmen devam ettirdiği rahatlkla söylenebilir.

Cami ve Hamam, Kasmpașa tarafnda Sokollu Cami ve tersane, Kulenin üst
bölgesinde ise Mevlevi Tekkesi gibi yaplanmalar ise surlarn çevresini kușatan
Osmanl dönemi yaplardr. Yerasimos’a göre Ceneviz kolonisi olan Galata’nn
ahtname sayesinde hzl bir șekilde Türk’leștirilmesi engellenmiș ancak bir süre
sonra hem iç bölgede yaplan Osmanl yaplaryla hende surlarn ky uçlar ve
Peraya uzanan kuzey ucu üzerinde hakimiyet kuran Osmanl yaplar bölgenin
yavaș yavaș Türk’leștiğini göstermektedir[3].
Osmanl’nn modernleșme sürecinin Galata’da fiziksel mekâna etkileri 19. yüzyln
ikinci yarsndan itibaren görülmektedir. Bu süreçteki etkileri birbirini açklayan
paralel iki alanda incelemek mümkündür. Bu alanlardan biri sosyal ortamda
yașanan değișimler diğeri ise bu doğrultuda dönüșen mekânlar olarak
tanmlanabilir. Bu süreci Galata’nn yașadğ diğer değișim eșikleri ile
karșlaștrabilmek ve bugün sürdürülebilir planlama bağlamnda güncel projeleri
değerlendirebilmek için bu değișim eșikleri daha detayl olarak incelenmelidir.
2.1.Birinci eșik; 19. yüzyln finans merkezi Galata
Osmanl’da modernleșme sürecinde bölgenin toplumsal yapsnda gerçekleșen
önemli değișimlerden biri, Müslüman olmayan Osmanl’larn mülk edinme
haklarnda getirilen yeni düzenlemelerdir. Bu olgu çoğu ticaretle uğrașan bu
kesimin, Avrupa devletleri ile yaplan anlașmalarla gelișen ticaretinde
canlandrdğ ortamda ekonomik olarak güçlenmesine ve 19. yüzyl ikinci
yarsndan itibaren “burjuva” denilebilecek bir snf olușturmasna neden
olmuștur. Buna paralel olarak toplumsal yapda olușan bir diğer değișim ise bu
süreçte Galata nüfusunun yașadğ ortama daha çok aidiyet duymas ve böylece
bölgenin gelișiminde daha etkin olma istekleri ile açklanabilir.
Osmanl’da modernleșme sürecinin idari sistemin merkezileștirilmesi ön görüsü
ile biçimlendirdiği batl anlamda ilk Belediye uygulamas olan 6. Daire
Belediyesi’nin kurulmas așamas bu toplumsal değișim süreciyle tamamen
örtüșmektedir. Belediyenin bağmsz bir meclis ve bütçeyle kurulduğu 1858
ylndan belediyeler kanununun çkarldğ 1876’ya kadar yürüttüğü çalșmalar,
Galata’nn mekânsal değișiminde önemli bir rol üstlenecektir. Ergin, belediyeler
kanunun çkarlmasnda sonra ayrcalkl statüsünü kaybeden 6. Daire Beyoğlu
Belediye’sinin uygulama ve hizmetlerinde azalma olduğunu belirtmektedir[4].
Belediye’nin kurulușu ile bölge sakinlerinin olușturduğu meclis, öncelikle bölgede
ticaretin gelișmesiyle yetersiz kalan kent mekânlarnn iyileștirilmesi üzerine
çalșmștr. İlk așamada mevcut yollarn iyileștirilmesi anlamnda ele alnan
kentsel ugulamalar surlarn yklma kararyla yerini kentsel ölçekte büyük
operasyonlara brakmștr. Gelișen ticaret yeni ve geniș yollar yeni ulașm
imkânlar gibi kentsel mekânn değișimini gerektirirken eski ticaret hanlar da
mevcut ticaret hacmine yeterli gelmemektedir(Șekil-2)

Șekil-1 1858-1860 yllar arasnda 6. Daire Belediyesi Kadastro mühendisi d’Ostoya
tarafndan hazrlanan Galata- Pera-Pangalt planndan ayrnt [1] ve Ceneviz
surlar ile kaplar gösteren Mamboury Haritas[2]
Fetihden sonra Galata’nn 19. yüzyln bașna kadar olan fiziksel gelișimi ise, sur
duvarlar içinde daha çok yapsal alanda gerçekleșmiș gibi görünmektedir.
Camiler, baz ticaret hanlar, çeșmeler sur içinde yer alan yeni Osmanl
yaplardr. Dșarda ise Tophane’de top döküm yeri ve sonra kșlas, Klç Ali Pașa

Șekil-2 Galata’nn bugün var olmayan taș yap geleneğinden örnekler: solda Jules
Laurens’in 1846 tarihli bir resmi[5], sağda ise 20. yüzyl bașna ait bir fotografta
Arap Cami karșsnda eski bir Ceneviz yaps üzerine inșa edilmiș ahșap ev[6].
Bu süreçte Galata’nn iki veya üç katl taș hanlar gerek yol genișletme
çalșmalarnda gerekse bina sahiplerinin girișimleriyle yklmș ve yerlerini beș alt
katl günün modern teknikleri ile yaplan yeni ticaret hanlar ve modern kamusal
yaplar almștr(Șekil-3).
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içinde așamalar geçirerek ve aratip konutlar üreterek yarm yüzyldan daha ksa
bir sürede gerçekleștiği anlașlmaktadr(Șekil-5).

Șekil-3 Levanten mimar Alexandre Vallaury tarafndan 1892 ylnda yaplan
Osmanl Bankas ve Tütün Rejisi binas dönemin modern yaplarna verilebilecek
en iyi örneklerden biridir. [7]

Șekil-5 Galata’nn 19. yüzyln sonlarna doğru geçirmekte olduğu dönüșüm
tepelerde yaplmaya bașlanan apartman yaplarndan da belli olmaktadr[11].

Döneme ait gazetelerde Galata’nn geçirdiği bu dönüșüm modernleșmenin
göstergesi olarak tanmlanmakta bölge halknn ise bu dönüșümden yana olduğu
izlenimini vermektedir.

Bu süreçte hem toplumsal hem de mekânsal yapda bir değișimin gerçekleștiği
görülmektedir. İște bu nedenle eski kentsel ve mimari doku zarar görmüș olsa
dahi onun yerine günün iç dinamiklerinin koșullandrdğ, yere özgü ve eski
Galata’nn kimliğini olușturan değerleri değiștirmeden yeni bir Galata olușmuștur.
İncelenen bu eșikte fiziksel mekân değișime uğrasa da kültürel kimliğin ve
toplumsal sürekliliğin varlğndan söz edilebilmektedir.

Bu aralar Galata’da önemli değișiklikler olmakta; sokaklar genișletilmekte, gazla
aydnlatlmakta, eski Ceneviz yaplar yok olmakta ve yerlerini daha az sağlam
olmayan ama tamamen modern mimarili binalar almakta. [8].

2.2.İkinci eșik; ykmlar

Sonuç olarak iç dinamikler, Ceneviz surlar içinde kapal Galata’y
dönüștürmüștür(Șekil-4).

Osmanl imparatorluğu 20. Yüzyla gerek politik gerekse ekonomik açdan
çöküntü içinde girmiș ve Birinci Dünya savașndan sonra müttefiki olan diğer
imparatorluklarla beraber yklmștr. Kurtuluș savaș ve Cumhuriyetin kurulmas
ile ülkenin toplumsal yapsnda önemli bir değișim geçirilmiștir. Sonuç olarak bir
yüzyl içinde Osmanl topraklar içindeki halklar bağmsz ulus devlerler kurmuș
veya kurma așamasna girmiștir. Bu süre içinde sürekli savașlarla ypranmș
Osmanl nüfusunda da buna bağl olarak yer değiștirmeler olmuș, kentlerin
demografik özellikleri değișmiș ve toplumsal yap bundan etkilenmiștir. Bu
etkilenmenin en fazla olduğu kent hiç kușkusuz İstanbul’dur. Zira, kentin nüfus
yaps değiștiği gibi artk bașkent de değildir.
Böylelikle hzl bir gözden düșme sürecine giren Galata’da borsa kapanmș ve
ticaret güç kaybetmiștir. Limann ișlevi ve buna bağl kullanmlarn azalmasyla
mekânlar boșalmș ve farkl kullanmlar söz konusu olmuștur. Çoğunluğunu
Müslüman olmayanlarn olușturduğu bölgede ard arda gelen ekonomik ve politik
krizlerler ile, Varlk Vergisi (1942) ve 6 – 7 Eylül olaylar(1955) gibi nüfus tamamen
değișmiș, Müslüman olmayanlarn terkettiği Galata’ya çoğu Anadolu’dan gelen
göçmen aileler yerleșmiștir.

Șekil-4 Galata kulesi civar surlar yklmadan[9]ve ykldktan sonra hendeklerin
doldurulmasyla olușan Büyük Hendek Sokak[10].

Böylece bölgenin ticareti gelișmiș, liman büyümüș, köprüler ile tarihi
yarmadayla yaya bağlantsn da gerçekleștirmiș ayrca sur duvarlarnn yklmas,
yeni yollar ve metro yapm ile Pera ile bağlantsn güçlendirmiștir. Böylelikle
Galata, Borsas’nn, Osmanl’da ilk Banka olan Osmanl Bankas’nn ve diğer
finansal kurumlarn ve modern iș hanlarnn bulunduğu bir finans merkezine
dönüșmüștür.
Bu gelișim doğal olarak yeni iș imkânlar sunmakta ve bölgeye önemli miktarda
nüfus çekmektedir. Surlarn ykmndan önce Kule’ye yakn çoğu bahçe içinde
ahșap konutlar yklarak yerlerini bu yeni nüfusun konut ihtiyacn karșlayan çok
katl apartman yaplarna brakmștr. Konut geleneğinde de bir değișimin kendi
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Özetlemek gerekirse, yüzyln ortalarna gelindiğinde Galata’nn nüfusu değișmiș
ve yüzyllardr sürdürdüğü ticaret ișlevi büyük ölçüde yitirilmiștir. Dolaysyla
bölgede toplumsal süreklilik ve kültürel kimliğin devamllğndan söz etmek
mümkün değildir, bu da fiziksel mekânn köhneleșmesine neden olmuștur. Bu
süreçte çoğu 19. yüzyl’da yaplmș kâgir yaplar bakmsz kalmș ama yklmamș
ancak daha eski olan ahșap veya taș yaplar yerlerini niteliksiz betonarme
yaplara terk etmiștir.
Köhneleșen ancak yinede ayakta kalabilen mekânsal yap ellili yllarn sonlarnda
modern kent mekânlar yaratmak amacyla yaplan operasyonlarla ykm sürecine
girmiștir. Bu operasyonlar Karaköy meydannn açlmas, Kemeralt ve Tersane
caddelerinin genișletilmesidir.(Șekil-6)

kullanmlar doğrultusunda yeniden kazanlmaktadrlar. Ayrca giriș katlarnda
kafe ve restoran kullanmlarnn çoğalmas özellikle Kule Meydan ve civarnn
hareketlenmesine neden olmakta ve bölgenin potansiyellerinin kentliler tarafdan
farkndalğn sağlamaktadr. Kentliler tarafndan daha çok sahiplenilen Galata’da
bölgenin tarihsel kimliğinde önemli rol alan kurumlarda bölgenin yeniden
canlanmasna destek veren projeleri desteklemektedirler. Bunlardan en önemlisi
Levanten mimar A. Vallaury’nin Osmanl Bankas Binasnn bugün kültür
merkezine dönüștürülme projesidir. Ayrca Mimarlar Odas İstanbul Șubesi’nin
Karaköy’de bir binay merkez binasna dönüștürmesi de sivil toplumun artk
bölgeye sahip çkma niyetinde olduğunu ișaret etmektedir. (Șekil-7). Ayrca baz
ișadamlar ve yabanc fonlar da bölgede baz binalarn restore edilerek
korunmasn sağlamaktadrlar.

Șekil-6 Karaköy Meydan ykmlar 1958[12].

Birinci eșikte yașanan modernleșme süreciyle ayn amaç doğrultusunda yaplan
ancak iç dinamikler ve yere özgü değerlerle örtüșmeyen, dayatmac ve otoriter
bu tutum doğal olarak ciddi bir kopuș yaratmș, bölgenin mekânsal değerlerine
zarar vermiștir. Öncelikle kyya paralel yollarn genișleyerek Bulvar niteliği
kazanmas, Meydan’n araç trafiği gözetilerek kontrolsuz yklmas ve
genișletilmesi, yüzyllardr süregelen deniz ile arka alan arasndaki yaya geçișini
engellemiș ve Galata’nn ky yerleșmesi kimliğini ortadan kaldrmștr. Zaten
daha sonraki yllarda kentte araç trafiği özendirilerek deniz yolcu tașma sistemi
de hafifletilecektir.
Denizle bağlants kopmuș, ticaret potansiyeli düșmüș, nüfusu değișmiș bir
Galata’da fiziksel mekân ksmen korunmuș olsa dahi mekânsal süreklilikten söz
edilememektedir. Zira ikinci ykm dalgasda seksenli yllarda gelecek ve daha da
köhnelemiș ky șeridinde tutunmaya çalșan ancak denizcilik ile bağlantsn hala
koparmamș ve toplumsal bellekte yer etmiș küçük ișletmeler yerlerinden
edilerek kent içinde bașka bir mekâna alnacaklardr. Bu süreçte Perșembe
Pazar’nda köhneleșen birçok yap yklmș ve yerine deniz ile Bulvar arasnda
park alan yaplmștr. Bugün Perpa adnda büyük bir ticaret merkezinde bulunan
bu küçük ișletmelerin eski ișlevlerini sürdürdükleri söylenemez, ayrca ky
bölgesinde yerlerine yaplan park alannn da güvenli bir kent park olmadğ
buray ziyaret edenlerin az sayda olmasndan anlașlabilir.
Dolaysyla bu ikini ykm sürecinde de birkez daha, “modern” kent mekânlar
yaratmak amaçl yaplan müdahalelerin, bölgenin kültürel kimliğinin sürekliliği
düșünülmeden, tepeden inme kararlar ile yapldğnda bașarsz sonuçlar yarattğ
görülmüștür.
Bu eșikte sözü edilen benzer nitelikli iki ykm operasyonunda da, bölgede
bulunan ve oraya aidiyet duyan nüfusun olmayș veya bu nüfusun yerel yönetim
üzerinde etkisi olmamas sürecin bu șekilde gelișmesini açklamaktadr.
Dolaysyla toplumsal sürekliliğin bulunmadğ bu süreçte ykmlardan sonra tarihi
ile barșk, kültürel kimliğin süregeldiği, yere özgü değerlerin korunduğu yeni bir
Galata yaratlamamștr.
2.3.Üçüncü eșik; kimliğin yeniden olușumu
Bugün özellikle Galata ve Beyoğlu’nun sosyal yaps ykm dönemlerinden farkl
özellik göstermektedir. Bilinmektedir ki, 19. yüzyl sonunda fiziksel mekân
olușturan sosyal yap mevcut değildir, ancak bugün yüzyl așkn süredir yerinde
duran binalar ve birçok müdahale görmüș ama yinede baz özelliklerini korumuș
kentsel mekân üzerinden bir çok deneyim ve süreç de yașanmș, ksada olsa bir
toplumsal bellek olușmuștur. Sonuç olarak Galata en sahipsiz sürecini geride
brakmș görünmektedir.
Diğer yandan dönemin dinamikleri bugün kentin tarihi merkezlerinin tekrar
kentliler tarafndan kullanlabileceğini göstermektedir. Zira bir süredir, Pera’da
olduğu gibi Galata’da da sivil insiyatif ile bölgede birçok bina gerek konut
gerekse kültür yaps olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 19. yüzyl sonunda
yaplmș olan apartman örnekleri bireysel çabalarla rehabilite edilmekte ve ilk

Șekil-7 Tünel Pasaj ve Mimarlar Odas İstanbul Șubesi Karaköy Merkez Binas’nn
bugünki kullanmlar[13].
Bugün Galata’nn tekrar bir finans merkezi olmasn beklemek doğal olarak doğru
değildir, ancak bölgenin birçok potansiyeli ve cazibesi olduğu da bir gerçektir.
Yaplan tekil yatrmlara bakldğnda çoğu 19. yüzyl yapsnn aslna uygun olarak
restore edilmesi, kültür ve turizm amaçl kullanmlarn çoğalmas söz konusudur.
Turizm amaçl dönüșümlerde iki tutum göze çarpmaktadr. Bunlardan biri eski
yaplarn özgün mekânsal kurgularna zarar veren yararc mantkla kültürel
değerleri gözetmeyen uygulamalar. Örnek: Galata Kule Meydan Anemon Otel.
Bir diğer tutum ise bölgeyi kendine özgü değerler ile alglayan ve sürdürülebilir
planlama ilkeleriyle bütünleșen bir anlayșla toplumsal bellekte yer eden
özelliklerin ve kullanmlarn korunarak özgün yapya zarar vermeyen
restorasyonlar ile daha küçük çapta butik oteller planlanmaktr. Örnek Galata
Kule Meydan Kiva Han Restoran’n korunarak üzerindeki yapnn butik otel olarak
projelendirilmesi.
Diğer taraftan son yllarda Galata ve yakn çevresinde planlanan büyük projelere
bakldğnda bölgenin nasl bir rant paylașmna sahne olduğu da görülmektedir.
Bu bağlamda bölgeyi etkileyen iki önemli proje bulunmaktadr, bunlardan ilki
Haliç, Tașkzak tersanesinin gemi üretiminin durdurularak önce İDO’ya
bağlanmas, daha sonra ise İDO’nun özelleștirilmesi sürecine dahil edilmesi,
ayrca kompleksin içinde bulunan Denizcilik Meslek Lisesinin kapatlarak buradan
ayrlmasdr. Ancak son olarak İBB’ye devredilen tersanenin müze olarak yeniden
ișlevlendirileceği bildirilmektedir. Bilindiği gibi Kasmpașa tersanesi fetihden
hemen sonra inșa edilmiș ve Osmanl Donanmasnn gemilerini üretmiș en eski
tersanlerden biridir. Burada önerilecek mekânsal değișimde, sanayi miras olan
bu alann günün çağdaș müzecilik anlayșyla ele alnarak bölgenin kültürel alt
yapsnn sürdürmesi gereklidir. Ayrca tersanenin ișlevini ksmen sürdürmesinin,
müzenin mekânsal zenginliğini sağlamakla beraber bölgenin sanayi yaplanmasn
da devam ettirebileceği göz ard edilmemelidir. Düșünülen proje konusunda bir
bilgi bulunmamakla beraber, bölgenin kültürel zenginliği ve endüstri mirasnn
korunarak modern müzecilik anlayșyla ötüșen bir projenin geliștirilmesi için bir
mimari proje yarșmas açlmas öngörülebilir. Böylelikle, sürdürülebilir planlama
kapsamnda hem bölgenin kültürel kimliğini koruyan hem de çağdaș fikirler ile
desteklenen gelișime açk bir proje üretilebilir.
Bir diğer önemli proje ise Galata Port’dur. Proje Tophane’de Denizcilik
İșletmelerine ait büro ve depo binalarnn turizm ve kültür amaçl dönüșümünü
öngörmektedir. Proje’ye yaplan tüm itirazlara geçmeden önce bu yaplarn ilk
inșa edilme dönemine bakmak gerekmektedir. Ky șeridinde oldukça büyük bir
alana inșa edilen dört antrepo ve bulvar cephesine yaplan büro binalar ve
hemen yaknndaki park alan 20. yüzyln ortalarnda yaplan ykm
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operasyonlarnda ortadan kaldrlan Topçu kșlas ve depolarnn bulunduğu
alanda inșa edilmișlerdir.
Tophane Meydan olarak planlanan eski Tophane döküm yeri önündeki cadde,
Tophane Kșlas, Kșla’nn talim alanna hakim Hünkar Kasr ve saat kulesi 19.
yüzyln 70’li yllarnda yaplan kentsel ve mimari düzenlemelerdir. Bu
düzenlemeler, o dönemde mevcut ancak ayn kulllanmdaki binalar ykarak ve
dolgu alan yaratarak olușturulmuș, devletin ve ordunun gücünü simgeleyen
mekânsal düzenlemeler olarak tanmlanabilir ve o dönemde bölgenin kültürel
kimliğini ve sürekliliğini sağlamakta hatta güçlendirmektedir. Bilindiği gibi bölge,
Fetih’ten sonra top döküm yeri olarak Galata surlarnn kuzeybat yönünde yer
almș ve bölgenin bir anlamda snrn olșturan bir askeri kompleks özelliği
göstermektedir. 19. yüzyldaki ykm sürecinde ise anlamn kaybetmediği gibi
sembolik olarak Osmanl ordusunun yenilenmesini ve batl yüzünü
göstermektedir(Șekil-8).

Șekil-9 Depo yaplar ve yklmadan önce Tophane rhtm ve Sedat Hakk Eldem’in
projesi[15].

Șekil-8 Nusretiye Camii, Hünkâr Kasr, Tophane Kșlas,depolar ve Saat Kulesi ve
arkasnda bulunan Tophane meydan görünmekte[14].
20. yüzyln ortasnda bölgeye yaplan müdahalede ise, Karaköy Mydan’nda
olduğu gibi kontrolsüz bir ykm süreci yașanmștr. 1958 ylnda mimar Sedat
Hakk Eldem tarafndan hazrlanan projede ksmen tarihi doku gözetilmiș, ancak
daha sonra projenin uygulamasnda farkllklar olușmuștur.(Șekil-9)

388

Bu süreçte, Top döküm binas, Hünkâr Kasr ve saat kulesi korunarak diğerleri
yklmș, bulvar genișletilmiș ve meydan motorlu araç trafiği kavșağ olarak
düzenlenmiștir. Dolaysyla mekânsal kimlik ortadan kalkmș ve Tophane Meydan
hem tarihi hem de simgesel özelliğini kaybetmiștir.
Bu bağlamda bakldğnda bu ykm üzerine yaplmș mevcut yaplar modern Türk
Mimarlğnn iyi örnekleri olmasna rağmen bölgenin kültürel kimliğinde bir krlma
noktas olușturmuștur denebilir. Ancak yapmndan sonra üzerinden yarm
yüzyllk bir süre geçmiș ve toplumsal bellek bu fiziksel mekân üzerinden
gelișmiștir. Bu noktaya gelindiğinde, Turizm Bakanlğna devredilmiș bu kompleks
için planlanan pojenin, yaplar ykmadan kültür ve turizm amaçl yeni bir kullanm
kazandrmas, zor koșullarda varlğn sürdürmekte olan Karaköy liman binalarn
da içine alarak soruna bütüncül yaklașma prensibi geliștirmiș olmas açsndan,
sürdürülebilir planlama anlamnda doğru bir yaklașm olarak değerlendirilebilir.
Ancak projeye itirazlar olmuș ve Mimarlar Odasnn açmș olduğu dava
sonucunda süreç durdurulmuștur. Odann itiraz projede kültür kullanm da
olmasna rağmen bütününde bulunan lüks konut, hotel ve alșveriș merkezi
kullanmlarnn serbest kamusal mekâna göre daha gözetilmiș olasdr. Ky ile
arka alan arasnda bir engel olușturabileceği görülen projede böylelikle çevre
sakinlerinden ziyade toplumun üst gelir düzeyine yönelik bir planlama yapldğ
anlașlmaktadr. Sonuç olarak Odann itiraz çevre ile bütünleșmeyen ve kamu

yararnn gözetilmediği bir proje ortaya çkarlmș olmasdr. (Șekil-10

değerlerinin farknda olduğu ancak büyük projelerin bu konuda duyarsz
olabileceği endișesi bulunmaktadr.
Daha farkl bir deyișle gerek mahalli gerekse merkezi yönetim kültürel miras,
koruma ve sürdürülebilirlk kavramlar konusunda kamu oyunun bilinçlenme
düzeyine ulașamamș görünmektedir. Zira Galata gibi zengin kültürel birikimi
olan bir bölgenin kendine özgü özelliklerini ön plana çkarmayan, halkn öncelikli
olmadğ, kamuoyu desteği almayan tüm müdahaler ksa vadeli ve sürdülebilirliği
olmayan sradan projeler olacaktr. Oysa bölgenin iki önemli projesi Tersane ve
Galataport projeleri bu süreçte önemli frsatlar olabilirler. Doğru planlanmș
Tersane Projesi, bugün içinde korunmas gereken ve böylece bölgenin
potansiyellerini olușturan bir çok Han yapsnn bulunduğu bölgeyi
canlandrabilecektir. Galata’nn 19. yüzyl öncesini simgeleyen sur duvalarnn
bugün kalan bölümünün ve bunlarn kenarnda yaplmș bir çok Han yapsnn
restore edilerek, içlerinde üretim de yaplmasn destekleyen projeler hazrlamas,
hem bölgeyi srf turizm amaçl açk müze olmaktan kurtaracak hem de bölgenin
sürdürülebilirlik kriterleriyle ele alnmasn sağlayabilecektir.
Galataport projesi ise tüm bu kriterler ve toplumsal uzlaș ile ele alndğnda
Galata Liman’n hem günün gelișen ihtiyaçlarna adapte edebilir hem de ayn
zamanda ky ile geri alan arasnda Bulvarn kopardğ ilișkiyi yeniden
sağlayabilmek için önemli bir frsat olabilir.
Bu sürecin uzun bir projeksiyon gerektirdiği, srf sivil insiyatifler ile değil
toplumsal uzlaș ile beraber ancak yönetim tarafndan bir politika haline
getirilebilmesi sonucunda gerçekleșebilmesi mümkün görünmektedir.

Kaynaklar
Șekil-10 Tabanloğlu Mimarlk tarafndan önerilen Galata-Port projesinden
görüntüler[16].

3. DEĞERLENDİRME
Bugün Galata bölgesinde gerek kamuoyunda tartșlan büyük ölçekli projelerle
gerek ise sivil girișimlerle gerçektiği görülen bir değișim süreci yașanmaktadr.
Bu değișim sürecinde iki farkl tutum göze çarpmaktadr. Bunlardan biri;


Devlet Kurumlarna ait alan ve bina komplekslerinin özelleștirme
kapsamnda ele alnmas, turizm ve kültür amaçl dönüștürülmeleri

Sivil toplumun itiraz ile karșlașan çoğu dönüșüm projesi bugün Türkiye’de
dayatmac politika’nn artk geçerli olamayacağnn zayfta olsa sinyallerini
vermektedir. Birçok sivil toplum örgütü ve basndan destek gören bu anlayș,
Galata’da öngörülen dönüșümün daha çok tartșlmas ve bu süreçte farkl
görüșlerinde gözetilmesinin gerektiği konusunu ortaya koymaktadr. Zira önceki
ykm süreçlerinde karar verici mekanizmann otoriter tutumunun, bölgenin
kendine özgü değerlerinin göz ard edilmesinin ve sosyal ortamn söz sahibi
olamamasnn kültürel çevreye verdiği zarar görülmüștür. Kültürel ve tarihi
çevreye sahip çkmann gelișmeye karș duruș anlamna geldiğini savunan görüș
artk rağbet görmemektedir.
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19. Yüzylda Galata’da yașayan toplum tarihin çeșitli eșitlerinden geçerek
dönüșmüș ve bugün Galata’da farkl bir sosyal yap olușmuștur. Bu yeni kimliğin
içini yalnz bölgede oturan veya çalșan insanlar doldurmamaktadrlar. Bu yeni
kimlik artk dünyadaki tüm çevre sorunlarnn bilincinde, kültürel alt yapnn ve
tarihi gelișim konusunda bilinçli ve sürdürülebilir planlamann toplumlarn
gelecekleri için öneminin farknda kentlilerden olușmaktadr.
Değișim sürecinde ksa vadeli ve dayatmac olmadan etkin olan diğer tutum ise;


Bölgede değișen dinamiklerle ortaya çkan sivil girișimlerdir.

Sivil girișimlerle kendiliğinden olușan değișimin Galata’nn 19. yüzylda yașadğ
süreç ile paralellikleri bulunmaktadr. Bu süreçte bölge fiziksel olarak değișmiș
ancak kültürel kimliğinden ödün vememiștir. Dönemin ihtiyaçlar ve gelișen
değerleri bölgede yașayan halkn da desteklediği bir dönüșüm mekanizmas
olușturmuștur. Bugün ise Galata’da kișisel girișimlerin bölgenin kültürel
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Özet
Krsal alanlar için 2000’li yllar, bir yandan krsal mimarlk envanterlerinin
hazrlanmas, diğer yandan yasal düzenlemelerle de desteklenen yeni
planlama kararlarnn olușturulmas gibi yaklașmlarn ele alndğ bir dönemdir.
Yüz yüze münasebetler, dayanșma ve paylașma gibi yakn ilișkilere bağl
krsal yașam biçiminin olușturduğu bu alanlar, tarihi, kültürel ve doğal
değerleriyle önemli özgün yerleșmelerdir. Ancak günümüzde nüfuslar azalan
ve nüfusun büyük oranda aktif olmayan ișgücünden oluștuğu, özgün mekanlar
ișlevsizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karș karșya olan birçok krsal
yerleșme bulunmaktadr. Bu çalșmada, krsal çevrenin korunma ve sürdürülme
sorunlarnn belirlenmesi, gelișme odakl bir bakșla kr-kent sürekliliğinin
sağlanmas, krsal yașam mekann kendi özgün sosyo-mekansal bağlam
içinde yeniden üretebilme stratejilerinin olușturulmas bağlamnda
değerlendirme yaplacaktr. Bu amaçla, öncelikle bu alanlarn kalknma ve
sürdürülmesine ilișkin geliștirilmiș Cumhuriyet Dönemi yaklașmlar örneklerle
ele alnacaktr.
Çalșmann devamnda, yukarda söz edilen yaklașmlarn șğnda, çoğu kentsel
bask altndaki özgün krsal yașam olușturan ve etkileyen aktörleri
belirleyerek, bu alanlar tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle birlikte yeniden
üretebilmeyi hedefleyen stratejiler geliștirilecektir. Bu amaçla, Selçuklu
Dönemi’nin uluslararas Pazar yeri ve kale yerleșmesi, Cumhuriyet Dönemi’nin
önemli bir eğitim alan olan Pazarören yerleșmesi özelinde stratejiler
belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Krsal yerleșimler, özgünlük, yeniden üretebilme
stratejileri, Pazarören.

Abstract
The 2000s represent the period both for preparing the rural architectural
inventory and for developing new rural policies underpinned by policy
regulations. The rural settlements are totally unique due to their face to face
relations and solidarity based social structure and to their historically, cultural
and natural values. However, many of these settlements suffer from a
demographically passive workforce and shrinking population. Besides, many of
their spatial uniqueness face the threat of being destructed owing to their
collapsed functional schemes. This study focuses on the development of
strategies for regenerating the unique socio-spatial contexts of rural
settlements in a sustainable manner by assessing the conservation and
sustainability problems of these settlements. To anticipate the direction, the
study begins with assessing the first approaches having been implemented in
the first decades after the declaration of the Republic. In the second place,
this study aims at developing regeneration strategies having regard to the
related actors, natural and cultural values and to the above mention
assessments. Pazarören settlement, which was one of the most significant
inter-civilization market places of Seljuk period, has been chosen to develop
these strategies.
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Keywords: Rural settlements, uniqueness, strategies for regeneration,
Pazarören.

1. Cumhuriyet Dönemi’nde Krsal Alanlarn Kalknma ve
Sürdürülmesine İlișkin Yaklașmlara Genel Bir Bakș
Cumhuriyetin ilk yllarndan itibaren krsal alanlarn geliștirilmesi ve kalknmada
kr-kent dengesinin kurulabilmesi için birçok düzenleme ve uygulama
gerçekleștirilmiștir. 1920’li yllarda nüfusun yaklașk % 80’inin yașadğ bu
alanlar için ilk çalșmalar, tarm ve eğitim merkezli yaklașmlar olarak
değerlendirmek mümkündür. 1923 ylnda gerçekleștirilen İzmir İktisat
Kongresi’nde, her bölgede birbirine yakn köyler için yeteri kadar toprağ olan
yatl birer okul açlmas ve temel eğitim yannda uygulamal ve teorik basit
tarm dersleri müfredatta öngörülmüștür. Yine ayn kararlar arasnda
köylerdeki ilkokullarn beș dönümlük bir bahçesi, tekniğe uygun bir kümes ve
en az iki inekli ahr, yeni tarzda bir arlğ ve öğretmenler için iki odal bir
barnma biriminin olmas; toprağn uygun büyüklükteki parçalarnn sebzecilik,
fidanclk ve çiçekçiliğe ayrlarak, öğretmenlerin kontrolü altnda toprağn
öğrenciler tarafndan ișlenmesi; bu tarmsal faaliyetlerdeki harcama ve gelirin
köy öğretmenlerinin sorumluluğunda olmas ve bu yolla öğrencilere uygulamal
olarak çiftçiliğin öğretilmesi ve aydn kișilerin köylere yerleșmelerinin teșviki
aranyordu [1].
Bu yaklașm, krsal nüfusun toprakla olan ilișkisini yeniden üreten, eğitimli,
tarm ve zanaat becerisi arttrlmș bireyler yetiștirilmesine olanak tanyan bir
krsal kalknma düșüncesinin ilk girișimleri olarak değerlendirilebilir. 1923’te
İskan ve İmar Vekaleti’nin kurulmas, 1924’te 442 sayl Köy Kanunu’nun
çkarlmas, konut finansman kaynaklarnn yaratlmas için “bina ve üzerine
inșaat yapacak arsa sahiplerine borç para vermek” amacyla 1926 tarih ve 884
sayl Kanun ile Emlak ve Eytam Bankas’nn kurulmas, 1933’te 2301 sayl
Kanun ile Belediyeler Bankas ad altnda bir bankann açlmas ve bankann
adnn 1945 ylnda 4759 sayl Kanun ile İller Bankas olarak değiștirilerek
faaliyet alannn il ve köy idareleri ile bu idarelere bağl kurumlarn bayndrlk
ișlerini de kapsayacak șekilde genișletilmesi ve mali olanaklarnn arttrlmas
da bu bakșa uygun gerçekleștirilen diğer yasal ve kurumsal düzenlemelerdir.
442 sayl Köy Kanunu’nda, “nüfusu 2000 kișiden az, toplu veya dağnk evler,
okul, cami gibi orta mallaryla bağ, bahçe ve tarlalarn yeraldğ yerleșimler” [2]
köy olarak adlandrlmș ve köye ait ișler, yaplmas köylünün isteğine bağl
olan ve mecburi ișler olarak tanmlanmștr. Bu bağlamda, “her köyün bir

bașndan öbür bașna köy meydanndan geçecek çaprazlama iki yol yapmak,
meydan açmak, köy ve konuk odas olușturmak, su kenarlarna ve
mezarlklara, mezarlkla köy arasna ağaç dikmek” gibi birçok faaliyet
belirlenmiștir [2]. Bu, ișbölümü, dayanșma ve paylașma gibi ilișkilerin yoğun
olarak yașandğ krsal yerleșmelere, kendi yașam alanlarn ksmen de olsa
planlama yetkisinin verildiğinin bir ifadesi olarak değerlendirilebilir.

Ayrca bu dönemde A. İnan [3], krsal yerleșmelerin mekansal organizasyonuna
örnek teșkil etmesi amacyla, 1937 tarihinde Trakya Umumi Müfettiși Kazm
Dirik’in İdeal Cumhuriyet Köyü Șemas adyla hazrlattğ bir plandan söz
etmektedir (Șekil 1). Bu çalșmada okul ve tatbikat bahçesi, öğretmen evi, Halk
Odas, Köy Konağ, Konuk Odas, Konferans Salonu, Otel-han, çocuk bahçesi,
Köy Park, Telefon Santrali, Köy Gazinosu, Ebe ve Sağlk Korucusu, Tarmbaș,
Sağlk Korucusu, Sosyal Kurumlar, Ziraat ve Et İșleri Müzesi, Gençler Kulübü,
Hamam, Etüv Makinas, Köy Yunak Yeri, Cami, revir, kooperatifler, köy
dükkanlar, spor alan gibi birçok sosyo-kültürel donatya yer verilmektedir.

Șekil 3. Burhan Arif tarafndan hazrlanan örnek Köy Projesi [4].
Örnek Köy Projeleri, beraberinde krsal konut tasarm olușturma çabasn da
getirmiș ve tip köy konutlar için proje yarșmas açlmștr (Șekil 4). Yarșmada
derece kazanan köy konutu projelerinin ne ölçüde gerçekleștiği ve nasl
uygulandğ konusunda da farkl tartșmalar yer almaktadr [5].

Șekil 1. Trakya Umumi Müfettiși Kazm Dirik’in hazrlattğ İdeal Cumhuriyet
Köyü Șemas.
Bununla birlikte 1930’lu yllarda Antalya, Samsun, İzmir, Bilecik, Ankara gibi
illerde 64 adet örnek köy projesi yaplarak, ksmen uygulanmștr (Șekil 2,3).
Fakat bu projelerin özgün krsal yașamn doğal, mekansal ve ekonomik
verileriyle olan uyumunun eleștirildiği birçok değerlendirme de bulunmaktadr
[4].
Șekil 4. Köy Evi tiplerinden bir örnek [6].
1950 sonrasnda krsal alandan kentsel alana doğru giderek hzlanan bir
demografik hareketliliğin bașlamas, krsal nüfusun toplam nüfus içindeki
paynn azalmasna neden olmuștur. 1960 ylnda krsal nüfusun ulusal
düzeydeki %73,4’lük oran, 1970’de % 64,1’e düșmüștür [7]. Azalan kr nüfusu
karșsnda 1965 ylndan itibaren Köy İșleri Bakanlğ tarafndan uygulanmaya
çalșlan Çok Yönlü Krsal Alan Planlamas yaklașmyla, krsal yerleșmelerin
kendine yeterli birimler durumuna getirilmesi amaçlanmakta, kr ve kent
arasnda giderek belirginleșen sosyo-ekonmik ve sosyo-kültürel farkllașmann
bu șekilde bir ölçüde giderilmesi beklenmektedir [8]. III. Beș Yllk Kalknma
Program’nda ise (1973-1977) “tarihsel olaylarn olușturduğu ve giderek

Șekil 2. Ankara, Sincan Köy Plan [4].

ekonomik, sosyal ve fiziksel faktörlerle biçimlenen ve çok sayda birimlerden
meydana gelen dağnk krsal yerleșme dokusunun gerek köy, gerek milli
kalknma çabalarn olumsuz etkilediği” [7] belirtilmiștir. Bu amaçla geçmiș
dönemlerde olușan toprak-insan ilișkilerinin, yeniden düzenlenmesi amacyla,
“merkez köy” olușturma yaklașmnn geliștirilmesi gereği düșünülmüștür. R.
Keleș’e [8] göre, Merkez Köy’ün, köy kümelerinin olușturduğu, nüfusu bir
ölçüde yoğun yörelerde, merkezde bulunan bir yerleșim yerini hizmet
istasyonu olarak geliștirerek, yerel topluluklar bu yoldan etkilemek,
kalknmalarn sağlamak düșüncesiyle ortaya atldğ ve bunun da yalnz hizmet
götürme amacyla snrl kaldğ belirtilmektedir. Bu düșünce, 1970’li yllarda
dönemin siyasi otoriteleri tarafndan kalknmay krdan bașlatmak savyla
ortaya atlan “Köy-Kent Projesi” ile tekrar gündeme gelmiștir. IV. Kalknma
Program’nda (1979-1983) Köy-Kent Projesi ise șöyle açklanmaktadr [9]:
“Krsal yerleșmelerin çok sayda birimden olușan dağnk dokusu, krsal
alanlara götürülen hizmetler arasnda eșgüdümü güçleștirmekte, yașam
koșullarn iyileștirmede kullanlacak olanaklar snrlayarak yatrmlarn
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etkinliğini azaltmaktadr. Krsal alanda; toprak reformu, tarmda
kooperatifleșme, tarmda Devlet düzenlemesi ve desteği ile köylünün
ekonomik ve toplumsal gelișmesi, gelișmenin bütünlüğü ilkelerine göre
yönlendirilecek; altyaplarn yoğunlaștğ, köylünün dağnk gücünü
birleștirebildiği, örgütleștiği, tarmda sanayileștiği, tarmsal artğ üretken
yatrmlara yönelttiği, geçimi için yeni iș alanlarn yarattğ, köylülerin
benimseyeceği bir ișbirliği, kamu hizmeti ve örgütlenme merkezi biçiminde
kurulacak olan köykentler ayn zamanda bu gelișmenin ekonomik boyutunu
olușturacaktr. Yeni yerleșim merkezleri olmaktan çok, etkin gelișme ve
hizmet merkezleri olacak olan köykentler ile kooperatifleșme arasnda sk bir
bağlant kurulacaktr.”

planlama ve uygulama sürecinde yașanan yetki karmașas; ülke kaynaklarnn
geliștirilmesi ve dağtlmasnda rasyonel olmayan kararlarn alnmasn ve yerel
yatrmlarn doğru sektör ve yer seçimlerine göre yönlendirilememiș olmas
gibi olumsuzluklar da beraberinde getirdiği ifade edilmektedir. IX. Beș Yllk
Kalknma Program’nda (2007-2013) ise, Bölgesel Gelișme Politikalar’yla, krkent arasndaki gelișmișlik farkllklarnn azaltlmas, krsal alann özelliklerine
ve krsal toplumun ihtiyaçlarna göre belirlenecek, plan yapmnda gelișmekte
olan merkezi yerleșim birimlerine, turizm bölgelerine, koruma alanlarna ve
afet riski yüksek yörelere öncelik veren Krsal Yerleșim Planlamas’nn
yaplmas ve Krsal Kalknma Plan hazrlanarak uygulamaya konulmas
belirlenmiștir [13].

Tarm ve tarmsal üretimin sanayiye aktarlmas yönünde bir ekonomik
gelișmeyi de öngören Köy-Kent Projesi’ne, 1978-1979 yllarnda kooperatifler
araclğ ile yeni bir üretim düzeninin olușturulmas ve tarmsal birikimin
sanayiyle ilișkilendirilmesi gibi düșüncelerle uygulanan Bolu-Tașkesti, 2001
ylnda 9 köyün birleștirilmesi ile bașlatlan Ordu-Mesudiye yerleșimlerine ait
projeler örnek gösterilebilir. Uygulama sonrasnda Tașkesti’de alt yap ve
sanayiye ilișkin baz projeler uygulanmș, Mesudiye ise aktif olmayan
ișgücünün yoğunlaștğ ve ikincil konutlarn yer seçtiği bir yerleșme konumuna
gelmiștir (Șekil 5,6).

2000’li yllarda ağrlk kazanmaya bașlayan yaklașmlarn, bölgesel gelișme
stratejileriyle birlikte sürdürülebilirlik yönünde krsal gelișmeyi ve krsalda
turizm odakl bakș destekler nitelikte uygulamalar ön plana çkarmaya
çalștğn söylemek mümkündür. Bu dönemde, tarm ve hayvanclğa elverișli
modern ve çağdaș yeni köyler olușturmak ve devamnda çevre köylerin de
yeni kurulan alanlarla zaman içinde birleșeceği düșüncesinden hareketle
modern – tarm kentler kurulmas yönünde tasarlar da geliștirilmiștir.

Șekil 5. Bolu-Tașkesti’den bir görünüm

Krsal alanlar, Kalknma Programlar yan sra yüzyl bașnda tarihi ve kültürel
birikimin belgelenmesi çalșmalarna da konu olmuștur. Bu bağlamda, Türkiye
Bilimler Akademisi’nin gerçekleștirdiği Türkiye Kültür Sektörü Projesi (TÜBATÜKSEK) kapsamnda olușturulan Krsal Mimarlk Envanterleri’nin
hazrlanmasna bașlanmștr. 2001’de Șanlurfa ili Birecik ve Suruç ilçeleri ile
Denizli ili Buldan ilçesi’nde gerçekleștirilen belgeleme çalșmalar, bunlarn
önemli güncel örneklerinden bazlardr [14,15].
Diğer taraftan Kr ve İmar’a yönelik baz yasalarn yeniden ele alnmas
yönünde düzenlemeler de gündeme gelmeye bașlamștr. 3194 sayl İmar
Kanunu’nda değișiklik yaplmasna dair kanun tasars taslağnda, dengeli krsal
ve kentsel gelișmenin sağlanmas, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin
korunmas ve sürdürülebilir kentsel yașam çevreleri olușturulmas amac
kapsamnda “Krsal Yerleșme Plan “ tanm da yaplmștr. Buna göre “köylerin
yerleșik alan snrlar içinde veya belirlenen ilave gelișme alanlarnda, krsal
yerleșme dokusunun sürdürülebilir șekilde korunmas, geliștirilmesi, köylerin
konut ve genel ihtiyaçlarnn karșlanmas amacyla hazrlanan sosyal ve teknik
altyap ihtiyaçlar krsal yașam biçimine göre belirlenen raporuyla bir bütün
olan plandr“șeklinde bir açklama yaplmștr.
Sonuç olarak, 1920’lerden itibaren krsal alanlara ilișkin olușturulan kalknma
temelli, eğitime, snai gelișime, sürdürülebilirliğe ve nihayetinde turizme dayal
birçok yaklașm geliștirilmiștir. Bu çalșmalar, gerçekleștirilen projelerle birlikte
ksmen uygulama olanağ bulmuștur. Ancak bu uygulamalarn amaçlanan krkent dengesini ne ölçüde sağladğ tartșmaya açk bir konu gibi
görünmektedir. Gerçekten de, Șekil 7’de de gösterildiği üzere, krsal ve kentsel
nüfusun yllara göre değișimi bu dengenin ne ölçüde sağlanabildiğini oldukça
belirgin bir șekilde temsil etmektedir. Her ne kadar nüfus verileri bu açdan
belirleyici tek bağmsz değișken niteliği arz etmiyor olsa da, sonuçlar krsal
alanda sosyo-mekansal organizasyonun günümüz gerçeklerine uygun biçimde
yeniden yaplandrlmasna ilișkin stratejilerin önceliğini vurgular
görünmektedir.

Șekil 6. Ordu-Mesudiye’den bir görünüm.
80

1980 sonrasnda Köy-Kent Projesi ile ksmen benzerlik kurulabilecek, “Tarm
Kent” olarak adlandrlan projeler geliștirilmiș; ancak uygulamaya konu
olmamștr. C. Geray’a göre, her ikisinin hedefi krsal yerleșim sistemini
düzelterek, gelișimin sağlanmasdr. Ancak Tarm-Kent Projesi’nde köylü
birlikleri, Köy-Kent Projesi’nde kooperatif örgütlenme ön plana çkmaktadr
[10].

70
60
50
40

K ent (% )

30

K r (% )

20

VI. Beș Yllk Kalknma Program (1990-1994), krsal alanda tarma dayal sanayi,
kurumlar aras ișbirliği ve yașam kalitesinin arttrlmasn öngören bir
yaklașmda “Krsal Alan Planlamas”n gündeme tașmaktadr [11]. VII. Kalknma
Plan’nda (1996-2000) ise tarmsal politikalar doğrultusunda dengeli,
sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu tarmsal kalknmann sağlanmasna yönelik
tarmsal altyapnn, katlmc bir yaklașmla geliștirilmesinin temel amaç
olduğu, yerleșimleri elverișsiz köyleri kendi hudutlar içinde uygun bir yere
tașmak ve parçalanmș köyleri birleștirmek amacyla imar planl altyaps
hazrlanmș cazibe merkezleri olușturulacağ [12] ifade edilmektedir. Ayrca
Kalknma Planlar ile kentsel gelișme planlar arasnda görülen planlama
kademeleri eksikliği, 3194 sayl İmar Kanunu'nda da belirginleșen ve çeșitli
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Șekil 7.Türkiye-Yllara göre kr ve kent nüfusu değișimi (TÜİK, 2009).

2. Pazarören: Coğrafi Yaps, Tarihi ve Mekansal Birikimi

belgelenmesine ve değerlendirilmesine yönelik detayl bir çalșma yaplmadğ
gibi, çoğu tarihi kalnt da incelenmeden yok olma tehlikesiyle karș karșyadr.

Pazarören, Kayseri kent merkezine 81 km, Pnarbaș ilçe merkezine 22 km
uzaklkta, Kayseri-Malatya karayolunun doğusunda ve Zamant Irmağ’nn
çevresindeki verimli tarm alannda yer alan krsal nitelikli bir yerleșmedir
(Șekil 8,9).

Yerleșmenin tarihsel önemini gösteren diğer bir yap ise Zamant Kalesi’nin
eteklerinde yer alan ve kaleye adn veren Emir Melik Gazi Türbesi’dir (Șekil
12). Bu yap, günümüzde mesire alannn yannda yer almaktadr.

Kayseri

Șekil 10. Melikgazi Kalesi’nden bir görünüm.

Pazarören

Pnarbaş
Șekil 8. Kayseri, Pnarbaș İlçesi, Pazarören yerleșmesinin konumu.

Șekil 11. Pazarören’den üzerinde baz istasyonlarnn yer aldğ Isptn (İsbdn)
Tepesi’ne bir görünüm.

Pazarören

Șekil 9. Kayseri, Pazarören yerleșmesi uydu görünümü
(http://www.google.earth, alndğ tarih:01.04.2010).

Yerleșme snrlar içindeki Melikgazi (Kuș ya da Zamant) Kalesi kalntlarnn
bulunduğu tepe ve çevresindeki diğer yükseltilerde çok sayda kaya mezar,
tümülüs ve höyüklerin tespiti ve kalenin özellikle Selçuklu Dönemi’nin
medeniyetler aras ticaret ilișkileri açsndan önemli bir kesișim noktasnda
kurulmuș olmas, Pazarören’in asrlar boyunca yerleșime konu olmuș önemli bir
yerleșme olduğunun göstergesi olarak nitelendirilebilir [16] (Șekil 10). Öte
yandan, yerleșmenin içinde yer aldğ Pnarbaș İlçesi genelinde de Kayseri
Kültür ve Tabiat Varlklar Koruma Kurulu tarafndan Hitit Dönemi’ne tarihlenen
baraj, yerleșme, tümülüs, mezarlk; Roma Dönemi’ne ait Roma Yolu Köprüsü
ve miltaș tespit ve tescil edilmiștir [17]. Yüzey araștrmalar sonucunda,
Pazarören’in yannda yer alan Isptn (Isbdn) Tepesi’nde olduğu gibi Zamant
Irmağ’nn çevresinde de birçok antik yerleșmeye ait kalntlar bulunmuștur
(Șekil 11). Ancak yerleșme içinde belgeleme çalșmalar, tek yap ölçeğinde baz
yaplarn tespitiyle snrl kalmștr. Bunlar dșnda kültürel mirasn

Șekil 12. Emir Melik Gazi Türbesi’nden bir görünüm.
Birçok kaynak, yerleșmenin 12. yüzyln sonlarna doğru medeniyetler aras
ticaretin iki ana aksndan biri olan kuzey-güney yolunun önemli bir noktasnda
olduğunu belirtir. Bu yol, Sivas’tan Pazarören Köyü’nün bulunduğu noktadaki
Yabanlu Pazar’na, hatta Konya’ya ulașabilmektedir [18]. O dönemdeki
medeniyetler aras ticarette önemli etkisi bulunan Yabanlu Pazar’nn burada
kurulmas [19], yine o dönemin Anadolu coğrafyasndaki en önemli ticaret
merkezlerinden biri olan Kayseri’yi de etkileyecek șekilde yerleșmeye çeșitli
medeniyetlerden tüccarlarn gelmesini, ticaretin mekansal ve kurumsal
gelișimini de doğrudan etkilemiștir.
Pazarören yerleșmesi Cumhuriyet Dönemi’nde de arazi, sulama, iklim, ulașm
ve haberleșme özellikleri bakmndan Orta Anadolu’da önemli bir yer olarak
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değerlendirilmiș ve 1930’larda Yatl Bölge Okulu olarak kullanlmak üzere bir
eğitim yaps inșa edilmiștir. Okul, daha sonra 1935’te açlan Köy Enstitüsü’nün
ana binas olarak kullanlmștr. Bu alan, zamanla genișletilmiș ve yannda yer
alan geleneksel ticaret merkezi ile toplumsal ve ticari hareketliliğin yerleșme
ölçeğinde merkezleștiği bir alan haline gelmiștir (Șekil 13,14). Enstitü içinde
verilen mesleki ve teknik eğitim, okuma yazma orannn yükselmesiyle birlikte
yerleșmenin tarmsal ve hayvansal üretimini arttrarak yerel iktisadi
kalknmaya önemli katklar sağlamștr. Öte yandan, eğitim alannda
gerçekleștirilen sosyo-kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro ve müzik gibi)
yerleșmede yașayan halkn katlm teșvik edilerek sosyo-kültürel etkileșim ve
gelișim de sağlanmștr. Bu dönem, kentin yakn çevresindeki yerleșimlerle
ilișkilerinin de artarak yoğunlaștğ bir dönemdir.
Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik ilișkiler dșnda, mimari ve kentsel açdan da
eğitim, ticaret ve konut alanlar arasnda belirgin bir sürekliliği görmek
mümkündür. Yerleșmenin yaknnda yer alan taș ocaklarndan elde edilen
özgün taș malzemeyle inșa edilen bir iki katl enstitü yaplar, tek katl, bitișik
düzende sokağn her iki tarafnda yerleșen ticari yaplarla uyum
göstermektedir. Yine tek ya da iki katl olarak, alçak bahçe duvarlarnn
gerisinde yer alan taș konutlar, cami ve çeșme önünde genișleyen açk
alanlarn sonrasnda, dar yollardan eğitim ve ticaret alanyla birleșmektedir
(Șekil 15).

ana yolun da bu alana doğrudan ulașmas gibi nedenler geleneksel ticaret
alannn yavaș yavaș terkedilmesine ve yeni bir merkezin bu yeni yol boyunca
gelișmesine neden olmuștur (Șekil 16).

Șekil 16. Pazarören, ticaret alanndan bir görünüm.
Ancak yerleșmenin özellikle 1960 sonras dönemdeki azalma eğilimleriyle
temsil edilebilecek demografik yap değișimi (Șekil 17), yukarda belirtilen yeni
merkez olușumunun kentsel gelișimden kaynaklanmadğnn; daha ziyade
mevcut ulașm bağlantlarndaki hareketliliğin dșsallklaryla ilișkili olduğunun
bir göstergesi gibi görünmektedir.
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Șekil 13. 1950’lerde enstitü alanndan bir görünüm (T. Gedikli Arșivi).
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Șekil 17. Pazarören, yllara göre kadn-erkek nüfus değișimi (TÜİK,2009).

Șekil 14. Kentin, günümüzde ișlevsiz kalan geleneksel ticaret alanndan bir
görünüm.

Șekil 15. Pazarören yerleșmesinden bir görünüm.
Enstitü alan, 1950’li yllardan sonra Öğretmen Lisesi olarak, yatl öğrenciler
için olușturulan yeni yurt alanlaryla eğitim birimi olma özelliğini devam
ettirmiștir. Ancak zaman içinde okul girișinin değișmesi, 1976 ylnda
yerleșmenin belde belediyesi olmasyla belediye binas ve diğer idari tesislerin
bu girișin yaknnda yer seșmesi ve kentler aras yoldan yerleșmeye ulașan
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Kayseri kentinin yllar içinde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açdan
gelișmișlik düzeyinin artș ve Pazarören’in kent merkezine yaknlğ, Enstitü
uygulama alanlarnda üretilen ürünlerin satșnn yapldğ kooperatiflerde, yerel
tarmsal ürünlerin de satldğ kooperatifleșme sürecinin 1970 sonrasnda büyük
oranda sekteye uğramas, eğitim sistemindeki değișiklikler ve çevre
yerleșimlerden gelen öğrenci saysnn azalmas, tarm ve hayvanclkla geçinen
yerleșme nüfusunun yllar içinde azalmasna neden olmuștur. Pazarören’de
yaplan inceleme ve görüșmeler sonucunda nüfusun, kent ve ilçe merkezine
yaknlk nedeniyle, çoğu ihtiyaçlarn Kayseri kent merkezinden sağladğ
belirlenmiștir. Kayseri kentinin il üzerinde tarihsel olarak baskn pozisyonunu,
Pazarören merkezindeki birçok ticari kullanm da olumsuz yönde doğrudan
etkilemektedir.

Diğer taraftan genç nüfus büyük oranda Kayseri kentindeki iș ve eğitim
olanaklarndan faydalanmaktadr. Toplu tașma araçlarnn azlğ ve
konutlardaki konfor sorunlar, bu nüfusun Pazarören’le ilișkisini “mevsimsel” bir
zemine tașmș görünmektedir. Mevsimlik nüfusun beklentileri arasnda da
özellikle gelir durumuna göre farkllklar oluștuğu tespit edilmiștir. Yerleșme
içinde özgün konutlardaki kat artrm veya yeni yaplașmalar, bu nüfusun
yașam biçiminin önemli bir göstergesidir. Konfor durumunun iyileștirildiği, eski
yapya eklenen üst katlar, çok az sayda; ancak değișimin öncüsü saylabilecek
ve konak olarak adlandrlan koruma önlemleri alnmș, bahçe duvarlar
yükseltilmiș özgün yapyla bütünleșmeyen yeni konutlar bu değișime örnek
olarak gösterilebilir (Șekil 18). Ancak bu örneklerin aksine özgün yaplarda
tarmsal üretime ve krsal yașam biçimine de katk sağlayan örnekler halen
mevcudiyetini korumaktadr. Fakat bu çalșmaya dayanak olan alan araștrmas

göstermektedir ki, söz konusu örneklerin günümüzdeki mevcudiyetini devam
ettiren yaș gruplar ağrlkla 50 yaș üstündedir.

a.1.Pazarören’in kale ve Pazar kent, yakn geçmiște ise bir eğitim alan
olma özelliğinin ön plana çkarlmas. Bu amaçla yakn çevresiyle birlikte
arkeolojik ve kentsel tarihi değerlerinin tespitinin yaplmas ve
yerleșmenin yazl, çizili ve görsel belgelenmesinin sağlanmas.
Yerleșmede bu anlamda görülen en büyük sorunlardan biri de
yerleșmenin tarihi gelișimine ilișkin snrl sayda literatürün bulunmasdr.
Literatür yetersizliği, çoğu krsal yerleșmenin tarihsel açdan analiz
edilememelerinin temel sorunlarndandr.
a.2. Yerleșmenin sözlü tarihinin de belgelenmesi özellikle yakn tarihin
belgelenmesi ve daha eski geçmișe dair rivayette olsa birtakm tarihi
bilginin belirlenmesi açsndan önemlidir. Yerleșmenin nüfus yaps
değerlendirildiğinde, çoğunlukla aktif olmayan ișgücünün yerleșmede
yașadğ ifade edilebilir. Bu nüfus, yerleșmenin yașam biçimine ilișkin
tarihi bilginin değerlendirilmesi için önemli bir veri kaynağdr.

Șekil 18. Yeni yaplașmalardan bir görünüm.
Günümüze gelindiğinde yerleșme genelinde fiziksel açdan baz değișimler
ortaya çkmasna rağmen, yaplan görüșmeler, sosyal anlamda krsala özgü
dayanșma ve paylașma gibi yakn, samimi ilișkilere dayanan yașam biçiminin
özellikle orta yaș ve üzeri yaș gruplar arasnda büyük oranda devam ettiğini
göstermektedir.
3. Bir Krsal Yerleșmeyi Özgün Sosyo-Mekansal Bağlamda Yeniden
Üretebilme Stratejileri-Pazarören:
Yarm asr așkn bir süredir devam eden çoğu düșüncenin temelinde,
snrl nüfusa sahip, dağnk birçok krsal yerleșmenin kalknma odakl bir
yaklașmla yeniden canlandrlmas veya yeniden inșas yönünde bir
eğilim olduğu belirtilebilir. Bu yaklașmlarda çoğu zaman, kente bağml
bir krsal alan, kentte yașamay tercih eden ve fakat bir türlü kentle
bütünleșemeyen bir nüfus yapsndan söz edilmektedir. Ancak
günümüzde bu bakșn ötesinde özgün doğal yaps, sosyal ve tarihi
birikimiyle kentle yarșabilir ve kentle arasnda süreklilik ve ilișki
kurabilen bir krsal alan bakș geliștirilmesi yönünde eğilimler
bulunmaktadr. Yine de Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren geliștirilen
yaklașmlarn genelinin ortak paydas krsal yerleșimler için bir model
olușturma düșüncesidir. 2009 yl nüfus saymlarna göre nüfusu 2000
kișiden az, 34.349 adet krsal yerleșme bulunmaktadr [20]. Bu
yerleșimlerin yer aldğ alanlarn coğrafi, tarihi, ekonomik ve demografik
yaps arasnda çok çeșitli farkllklar vardr. Dolaysyla çoğu krsal
yerleșmeyi bir modelin idealize edilmiș kavramlar üzerinden
tanmlamaya ve geliștirmeye yönelmek, bu yerleșimlerin sosyo-mekansal
açdan özgünlüklerinin de büyük oranda yok olmasn ve yeni sorunlarla
karș karșya kalmasn da beraberinde getirebilecektir. 442 sayl Köy
Kanunu’nda da ifade edildiği gibi, krsal yașam, dayanșma ve paylașma
gibi ilișkilerin yoğun olarak yașandğ ve kendi yașam alanlarn ksmen
de olsa planlama yetkisinin verildiği bir yerleșim biçimi olarak gelișmiștir.
Bu yapy geliștirme ve canlandrmay tek tip bir modelle ifade etmek
yerine, özgün sosyo-mekansal yapnn aktörlerinin her yerleșme özelinde
açklanmasn öngören ve bu bağlamda stratejiler üreten bir yaklașm bu
yerleșimler için birer çözüm önerisi olarak görülmektedir. Bu bakșla, çok
saydaki krsal yerleșimlerin herbiri için karar üretimi olanaksz değil;
ancak uzun ve uğraș gerektiren bir ön araștrma sürecini içermektedir.
Bu bağlamda her yerleșmenin kurumlar aras ișbirliğini de sağlayarak,
uzman rasyonalitesinde krsal envanterlerinin olușturulmas ve
devamnda bölgesel gelișme eğilimleriyle birlikte değerlendirilebilecek
yerel stratejilerinin geliștirilmesi öncelikli bir çalșma olarak
görülmektedir.
Sonuç olarak, Pazarören yerleșmesinin özgün krsal yașamn olușturan
ve etkileyen aktörlerin belirlenerek, bu alanlar tarihi, doğal ve kültürel
değerleriyle birlikte yeniden üretebilmeyi, süreklilik ve sürdürülebilirliğini
sağlamay hedefleyen stratejiler geliștirilmesi hedeflenmiștir. Bu
stratejilerin temel bașlklar șöyle ifade edilebilir:
a.Doğal yap, tarihi ve kültürel birikiminin belgelenmesi ve farkndalğn
yaratlmas.

a.2.Krsal yașama da konu olan doğal yapnn özgün değerlerinin tespiti
ve korunmas yönünde kararlar alnmas. Kentin tarih boyunca önemli bir
su kaynağ ve antik dönemden itibaren çevresi yerleșme alan olarak
değerlendirilen Zamant Irmağ yerleșimlerinin araștrlmas. Diğer
taraftan sulama amaçl ve rekreatif potansiyelinin gün șğna çkarlmas.
Endemik flora ve faunann tespiti.
a.3. Pazarörenliler arasnda doğal ve tarihi yapnn korunmas, yașadğ
yeri sahiplenme isteği – yere bağllk gibi bir toplumsal farkndalğn
varlğndan bahsedilebilir. Ancak yaplan görüșmelerde de ifade edildiği
gibi bu yaklașm, özgün yapnn sürdürülebilirliği açsndan tek bașna
yeterli olmamakta, uzman rasyonalitesine ihtiyaç duyulmaktadr.
Dolaysyla kurumlar aras ișbirliği ve uzman desteği gerekli
görülmektedir.
b.Krsal hayatn, tarmsal yapsnn korunmas ve iyileștirilmesi.
Yerleșmenin nüfus yaps değerlendirildiğinde, aktif olmayan ișgücünün
sürekli olarak yașadğ ve tarmsal üretimi gerçekleștirdiği, mevsimlik bir
nüfus artșnn olduğu, ancak bu nüfusun ksmen tarma katkda
bulunduğu belirtilebilir.
b.1.Zamant Irmağ’nn suladğ verimli tarm topraklarnda tarmsal
üretimin teșviki.
b.2.Konutlarn da içinde yer aldğ geniș meyva bahçelerinin ve tarm
alanlarnn özgün konut dokusunun sürekliliğini de sağlamak için
korunmas ve bunlarn sulama olanaklarnn iyileștirilmesi.
b.3.Kooperatifleșme gibi örgütlenme biçimleriyle tarmsal ve hayvansal
ürünlerin tantm ve pazarlamasnn yaplmas.
b.3.Toprak sahipliğinin yerel nüfus tarafndan devamllğ.
b.4. Tarmsal mülkiyetin parçalanmasn engelleyecek mülkiyet
düzenlemelerinin yaplmas.
b.5. Tarmsal birikimin yerleșme içinde sanayiyle ilișkilendirilmesi
arayșn hedefleyen yaklașmlar yerine tarmsal birikimin olușturulmas
ve değerlendirme stratejilerinin yerleșmede sanayi teisleri açma
yaklașmndan bağmsz düșünülebilmesi.
c.Kentlerde kentsel yașamla bütünleșemeyen, içe dönük ve kimlik
arayșnda bir krsal nüfus yerine krda, krsal kimliğine sahip çkan bir
nüfus. 2009 yl nüfus saym verilerine göre nüfusun %93’ü en az ilkokul
düzeyinde eğitim almștr [21]. Tarihi süreçte çeșitli eğitim alanlarnn
yerleșmede yerseçim kararlarnn alnmș olmas ve bu alanlarn
yerleșmeyle bütünleșmesi, eğitimli nüfus oranndaki artșn bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir.
c.1.Yasalarla da desteklenen ortak yașam standartlarna ulașma ve
hizmet götürme düșüncesinin ötesinde, yerele özgü standartlarn da
belirlenerek yașam kalitesinin arttrlmas. Bu amaçla özgün sosyomekansal yapnn da korunmas ve sürekliliğinin sağlanmas.
c.2.Özgün sosyo-mekansal alanlar, cazibe alanlar haline getirerek
turizme açma eğilimi yerine, turizmi amaç değil, araç haline getiren bir
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yaklașm. Örneğin Zamant Kalesi ve Emir Melik Gazi Türbesi yannda yer
alan tarihe duyarsz mesire alanlar olușturma yerine, yerleșmeyle
bütünleșen ve yerleșmenin sosyo-mekansal birikimine katkl bir
mekansal çözümleme ve canlandrma projeleri üretme.

[8].

Keleș, R., Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yaynevi, İstanbul,
(1992).

[9].

IV. Beș Yllk Kalknma Program’nda (1979-1983) Devlet Planlama
Teșkilat, Ankara.

c.3.Uygulanan projeler arasnda süreklilik ve sürdürülebilirlik.
c.4.Yerleșmenin iç ve dș ulașm bağlantlarnn iyileștirilmesi.

[10]. Geray, C., “İșlendirme Açsndan Krsal Gelișme Yöneltilerimiz”,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Say:54/2,
Ankara, (1999).

4. Sonuç:
[11].
Pazarören yerleșmesi için krsal kalknma amacn odak noktasna alan
kalknma stratejileri üretebilme çabas, bu stratejilerin belirgin bir
biçimde, kentin özgün sosyo-mekansal bağlamna ve gerçekliğine
yönelmesi gerekliliğine ișaret etmektedir. Stratejik planlamay
metodolojik olarak merkeze alan her bakș, kaçnlmaz olarak bu
özgünlüklere temellenen müdahale biçimlerinin tasarmna dayal
stratejileri üretebilmelidir. Bu araștrma göstermektedir ki böyle
stratejileri üretebilmek ilk așamada, bir yandan yerleșmenin özgün
gerçekliğini anlamay, diğer yanda bu anlama çabasnn sürekliliğini
sağlayacak belgelemenin gerçekleștirilmesini gerektirmektedir.
Bu açdan sürdürülebilirlik sadece kaynak kullanmn değil, metodolojik
olarak kenti yeniden anlama / okuma süreçlerini de doğrudan
etkilemektedir. Bu bağlamda üretilen stratejiler de yerleșmelere özgü
sorunlar çözmeye odaklanan, bu yönde yerel kabiliyetler üretebilen
niteliklere sahip olmaldr. Dolaysyla böyle bir planlama süreci salt fiziki
coğrafya düzenlemelerini değil, ayn zamanda yerleșmelerin özgün
gerçekliklerine uygun çözüm ve stratejiler geliștirebilmeyi gerektirir.
Bu önerme bağlamnda Pazarören deneyiminin ișaret ettiği diğer bir
önemli nokta, yerleșmelerin söz konusu özgün sosyo-mekansal
gerçeklikleri içinde doğrudan varlk bulan özgün yerseçim ve kendini
yeniden üretme rasyonelleridir. Anadolu coğrafyasndaki yerleșmelerin
neredeyse tamamnn yüzlerce ylla ifade edilen tarihsel geçmișleri, bu
yerleșmelerin özgün yerseçim ve sosyo-mekansal olarak kendilerini
yeniden üretme rasyonellerinin anlașlabilmesi, okunabilmesi ve daha
önemlisi temsil edilebilmesi açsndan mekansal belgeleme çalșmalarna
özel bir önem katmaktadr.
Yakn dönemde yerel kalknma literatüründe üretilen birçok araștrma ve
çalșma yerel kalknma stratejilerinin genelleștirmelere dayal idealize
edilmiș modellemelerin çözümleri yerine yerel özgünlüklere uygun,
bağlam bağml çözüm stratejileri üretilmesi gereğinin altn çizmektedir.
Bu açdan mekansal belgeleme, söz konusu stratejiler için birincil
önemde yerel bilgi altyapsn olușturacaktr. Dolaysyla farkl
yerleșmeler için üretilen farkl strateji ve planlar her ne kadar
metodolojik benzerliklere sahip olsalar da, yerleșmlere özgü sorunlarn
çözümüne odaklanan özgün müdahale biçimleri niteliği kazanmaktadr.
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Özet
1987 Brundtland raporunda yaygn kabul gören tanm ile hayatmza giren
sürdürülebilirlik kavram aslnda Vitrivius’tan beri uygulanmakta ve geleneksel
yaplarda görülmektedir. Bugünün sürdürülebilir tasarm kriterleri dikkate
alndğnda geleneksel konut mimarisinde bu stratejilerin uzun zamandr
uygulanmakta olduğu anlașlmaktadr.Geleneksel mimarinin biçimlenișinde
yüzyllardr süren tarih kültür ve sosyal yașantnn etkileri görülmektedir.
Sürdürülebilir tasarm kriterleri bağlamnda geleneksel konut mimarisi
incelendiğinde araziye yerleșim özellikleri, topografyaya uyumu, yön seçimi,
yeșil doku ve iklim verilerine göre planlandğ görülmektedir. Krsal yerleșmeler
zaman içinde farkl etnik köken kültüre sahip insan topluluklarnn yașamlar ile
farkl izlere sahip olmuștur. Geleneksel mimarinin biçimlenmesinde yașam
faaliyetleri, ekonomi, sosyal durumlar ana belirleyici olmaktadr. Mevcut krsal
yerleșmelerde demografik yapnn krsal yerleșmeye etkisi, mahalle etkisinde de
kendini gösterir. Geleneksel mimaride esas amaç doğaya hükmetmek değil
ona uyum sağlamaktr. Bu amaç çerçevesinde fiziksel çevre verilerine uygun
olarak geliștirilen geleneksel mimari çözümlerinde sokak genișlikleri, duvar
kalnlklar, yap malzemeleri ve teknikleri tesadüfi kararlar olmayp uzun
tarihsel tecrübeyle olușmuș mimari elemanlardr.
Günümüz insannn krsal yörelerde henüz ekoloji ve sürdürülebilirlik
kavramlarna yabanc olduğu ve hzla tüketim ekonomisinin sunduğu ürün
çeșitliliğine yöneldiği görülmektedir. Bu eğilimin doğal çevresel verilere
yönlendirilmesi, geleneksel kültürün sürdürülebilirliği ve bu kültürün sahip
olduğu ekolojik verilerin bugünkü mimarlk anlayșmza yol göstermesi
açsndan büyük önem tașmaktadr.
Bu amaçla, bu bildiride; çalșma alan olarak Çanakkale ili Ayvack ilçesine bağl
Adatepe ve Demirciköy krsal yerleșim bölgesinde bugün varlğn sürdüren
geleneksel konut mimarisinin özellikleri; iç mekan kullanm, malzeme ve
yapm sistemi bașlklarnda ele alnarak, ekoloji ve sürdürülebilirlik bağlamnda
değerlendirilmeye çalșlacaktr.
Anahtar Kelimeler: Krsal Yerleșme, Sürdürülebilirlik, Geleneksel Mimari,
Adatepe ve Demirciköy
Abstract
Although the term ‘Sustainability’ in architecture was introduced in
`Brundtlord report` in 1987, it has been in use since the time of Vitruvius and
can be observed frequently in traditional architecture. On a closer look on the
today design strategy trends, it can be observed that the vernacular
architecture already utilizes basic principles of sustainability.Impact of cultural
and social life of the locals also plays an important role in the formation of the
traditional architecture . When we look at the vernacular architecture in
context of sustainable design criteria, it is understood that the settlements
are compatible to the topographic features, and it is planned according to
climate data and natural structure.As the people in rural areas are not familiar
with the terms; sustainability and ecology, they prefer the variety of the
products of consumption economy. For the sustainability of the vernacular
architecture, it is very important to direct this trend to natural environment
values, so that the ecologic data (values) of this culture may guide our
architectural conception.One of the goals of vernacular architecture is
harmony with the nature . In architectural solutions which adopts such a goal
some basic design decisions like width of the streets, thickness of the walls,

selection of building materials and techniques are not made randomly but
rather chosen in the light of the experiments through a long historical period.
The rural settlements show traces of the all inhabitants with various ethnical
or cultural roots through time. In the formation of traditional architecture, the
most important determining factor is the economic and social life of the local
inhabitants. The effect of demographic structure to rural settlement can even
be observed in a scale neighbourhood.
This paper will discuss about the architectural features of the towns Adatepe
and Demircikoy through the ecologic criteria. The vernacular houses in these
towns will be analyzed in three main topics; the construction, the materials,
and the spatial organization, which can be used in a roadmap for planning the
future of the rural settlements in Canakkale region.
Keywords: Sustainable housing, rural settlement, Traditional Architecture,
Adatepe and Demirciköy
1.Giriș
Sürdürülebilirlik, 1987 ylnda Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Komisyonu
tarafndan hazrlanan raporda, ‘bugünün gereksinmelerini, gelecek kușaklarn
kendi gereksinmelerini karșlama yetisinden yoksun brakmadan karșlamak’
olarak tanmlanmaktadr. Bu açdan bakldğnda, sürdürülebilir kalknma
toplumlarn, yașam kalitesini arttrmak amacyla geliștirdikleri bir stratejidir.
Sürdürülebilir gelișmeler açsndan, krsal yerleșmelerde bölgesel kimliğin
tanmlanmas ve korunmasnda, toplumun yapsnn, alșkanlklarnn,
aktivitelerinin, ilișkilerinin bir yansmas olan “mimari” önemli bir ölçüttür. 1.
Geleneksel mimarinin amac doğaya uyum sağlamaktr. Bu amaç çerçevesinde
fiziksel çevre verilerine uygun olarak geliștirilen çözümlerde sokak genișlikleri,
duvar kalnlklar, yap malzemeleri ve teknikleri bir rastlant sonucu değil, uzun
tarihsel tecrübeyle olușmuștur. Geleneksel mimarinin biçimlenișinde
yüzyllardr süren tarih kültür ve sosyal yașantnn etkileri görülmektedir.
Çevre sorunlarnn çözümü olarak ortaya çkan sürdürülebilir mimarlk kavram,
düșünce sistemi olarak geleneksel mimariye dayanmaktadr. Arazi verileri,
iklimsel veriler ve doğal çevre dikkate alnarak inșa edilen geleneksel binalar
yerleșim ve tasarm özellikleri açsndan incelendiğinde sürdürülebilir
tasarmda yönlendirici olan kriterlerle benzerlikler içerdiği görülmüștür 2.
Sürdürülebilir mimari tasarmlarn iki önemli amac vardr. Bunlardan ilki yapm
yöntemleriyle, kullanm ömürleri ve kullanm sürelerinin sonuyla ilgili olarak bu
süreçlerin çevresel etkilerini azaltmak için metaforik olarak toprağa
olabildiğince “hafif basmalar” dr. İkincisi, sürdürülebilir yaplar, içinde
barndrdklar insanlarn pratik gereksinimlerine karșlayarak, fiziksel ve
psikolojik durumlarn geliștirerek, sosyal çevrelerine olumlu katk sağlamaldr
3.
Günümüzde, insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek
arttğ, geleceğe yönelik yașanabilirliğin tehtid altnda olduğu ortaya konmuș
bir gerçektir. Bu anlamda özellikle sürdürülebilir kentler, sürdürülebilir kentsel
kalknma, sürdürülebilir insan yerleșimleri, sağlkl kentler, eko kentler,
yașanabilir kentler gibi farkl șekillerde ifade edilen ancak, temelde insan ve
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doğa arasndaki ilișkinin dolaysyla kentlerin çevre ile uyumlu birlikteliğinin
sürdürülebilir kalknmas olarak ifade edilmektedir 4-5.
Sürdürülebilir gelișmenin temel olarak üç bileșeni olduğu kabul edilir;
ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik Bu çalșmada Çanakkale ili,
Demirciköy ve Adatepe krsal yerleșmelerinin yapsal ve mekansal özellikleri,
bu sürdürülebilirlik kavramlaryla ele alnmștr. Bu köylerdeki yaplarda
kullanlan doğal malzemeler ve yapm yöntemleri, çevresel ve ekonomik
sürdürülebilirliği desteklemektedir. Ancak asl sorun bu köylerin yerlilerinin
ekonomik refahn ve yașam kalitesini arttrmak ve bu yerleșmelerin geleceği
ile ilgili karar verme mekanizmalarna katlmlarn sağlayarak, göçleri
önlemek, böylece sosyal sürdürülebilirlik ve eșitlik koșullarn da yerine
getirmektir.

2.1. Demirciköy Yerleșimi
Kaz Dağlar eteğinde konumlanan köy tamamen Türk yerleșimidir. Yüzey
ölçümü olarak Adatepe’den daha büyüktür. Geçim kaynaklar tarm ve
hayvanclğa dayaldr. Köyün genelinde orta yaș üstü nüfusa sahiptir. Köyde
genç ve çocuk nüfus olmadğ için mevcut olan eski bir ilköğretim okulu
hizmete kapatlmștr. Bu nedenle yakn köyler arasnda merkezi bir noktada
tașnabilir eğitim yaplmaktadr. Bu köyde yaklașk 50 hane halk yașamn
sürdürmektedir (Șekil 2).

Çanakkale krsal yerleșim bölgeleri, üzerine inșa edildikleri doğal çevrenin,
topografyas, organizmalar, floras ve mikroklimas ile bütünleșmiștir. Bu
yapsal çevrede gelișen yașam biçimi ve kültür, doğann dengesini bozmayacak
niteliktedir. Coğrafi, jeolojik, meteorolijik koșullara ve olușumlara göre
kullanlan malzemelerle biçimlenen geleneksel yaplar, olușan mekanlar ve
gelișen kültür, bu yerleșmelerde yașayanlarn bilinçli tercihinden çok, koșullar
ve zorunluluklar nedeniyle geliștirdikleri ekolojik ve sürdürülebilir bir
yaklașm sergilemektedir.
Ülkemizin krsal yerleșim bölgelerinde yeni yaplașmalarn, geleneksel
mimarinin yapsal ve mekansal karakterine uymayan bir anlayșla
gerçekleștirildiği ve sürdürülebilirlik özelliklerini de tașmadğ gözlenmektedir.
Çanakkale Ayvack ilçesinde yaplan bu çalșmada Adatepe ve Demirciköy
köylerinin, geleneksel mimari nitelikleri incelenmiș ve sürdürülebilirlik
kriterlerini sağladğ belirlenmiștir. Bu sonuçlar, krsal yerleșim bölgelerinde
mevcut yaplarn koruma ve onarm çalșmalarnn özgün haline uygun olarak
yaplabilmesi, geleneksel yöntemlerin yeni inșa edilecek olan yaplarda
kullanlabilmesi, ve mevcut sosyal - ekonomik hayatn canlandrlmas bu
yerleșmelerin sürdürülebilir kalknmas ve bir kültürün yeni nesillere aktarm
açsndan önemlidir.
Șekil 2. Demirciköy yerleșimi

2. Çanakkale İli Demirciköy ve Adatepe Yerleșimleri
Çanakkale, yaklașk 650km’lik ky șeridi ile Ege Denizi ve Marmara Denizini
birleștiren su yolu Çanakkale Boğaz’nn ayrdğ, Avrupa Yakasndaki Gelibolu
Yarmadas ile Anadolu’nun bat uzants olan Biga Yarm adas üzerinde
topraklar olan bir ildir. Eski Boğazn iki yakasnda da topraklara sahip olan
Çanakkale, tarihin ilk devrilerinden bu yana sürekli yerleșim yeri olarak
kullanla gelmiștir. İlin topraklar genellikle dağ ve tepelerle kapl alanlarn
vadilerle yarlmasyla olușan engebeli bir yap göstermektedir. Ovalk alanlar il
topraklarnn %14.8’lik bir ksmn kapsamaktadr. Dağ ve tepelerle kapl
alanlarn vadilerle parçalanmș olduğu engebeli arazi yaps ekolojik bakmdan
sakncal alanlarn, kent planlamas içinde yer almasna neden olmuștur (Șekil
1) 5-6-7.

2.2. Adatepe Yerleșimi
Adatepe Ege Denizinin doğu kysnda, İda Dağnn bat yamaçlarnda, Edremit
Körfezinin kuzey ucunda bulunmaktadr. Köyün Türk yerleșiminin ilk olarak
Selçuklu döneminde Orta Anadolu’dan göç edenlerle bașladğ, 19.yy içinde
Midilli Adasndan hizmetli olarak getirilen Rumlarn da zamanla yerleșmesi
sonucu Rum nüfusun arttğ ve Türklerle Rumlarn beraber yașadğ köyün
yașllarnca söylenmektedir. Evler, mimari özelliklerden dolay görsel olarak
Türk ve Rum Tipi olarak ayrlabilmektedir.
Kurtuluș Savașndan sonra yaplan "Mübadele" sonucu Rumlar Yunanistan'a
gitmiș, boșalan yerlere de Midilli ve Girit'ten gelen Türkler yerleștirilmiștir.
1950 senesinden sonra parti kavgas nedeniyle köyde boșalma bașlamș ve
köyün yar nüfusu köyden göç etmiștir. Ayrca, sahil kesimlerinde yerleșimlerin
artmas, ticaretin sahile kaymasna neden olmuș ve köydeki geçim
kaynaklarnn azalmas ile geri kalan nüfus da sahile ve büyük yerleșim
bölgelerine göç etmiștir. 1960’lardan sonra köyde çok az nüfusun kalmas
sonucu, mevcut evler bakmszlktan yklmaya bașlamș, kalan yerler de
genellikle ağl ve ahr olarak kullanlmștr (Șekil 3) [5].
Çevrede betonlașmann bașlamas nedeniyle köy 1989 ylnda SIT alan ilan
edilmiștir. Köyde bulunan tarihi eserler Çanakkale Müzesi tarafndan koruma
altna alnmștr. 2000 yl itibariyle köyde yaklașk 100 ev restore edilmiștir.
Bu binalar restore edildikçe köyün maddi ve manevi değeri gün geçtikçe
artmaya bașlamștr. Bugün Adatepe Köyü’nde yaklașk 28 hane sürekli olarak
yașamaktadr. Köy halknn bașlca geçim kaynağ ise zeytincilik ve
hayvanclktr [5].

Șekil 1. Çanakkale genel görünüm (Çanakkale, 2007)
Bu çalșmada Çanakkale ili, Ayvack ilçesine bağl Adatepe ve Demirciköy krsal
yerleșim bölgeleri ele alnmștr.
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Șekil 3. Adatepe yerleșimi
3. Demirciköy ve Adatepe Yerleșim Bölgelerinde Yaplarn Mimari
Özellikleri
Ayvack ilçesine bağl olan krsal yerleșim bölgeleri ufak farkllar ile genellikle
birbirine yakn mimari özellikler tașmaktadr. Günümüzde Adatepe ve
Demirciköy’ün sosyal ve ekonomik açdan diğer yerleșim birimlerinden daha iyi
bir durumda olmas, geleneksel yaplarn korunmas, kullanm ve köyün
yașanabilirliği açsndan daha olumlu bir tablo sergilemektedir.
Geleneksel yaplarn karakteristik özelliklerini olușturan mimari ögeler; kaplar,
pencereler, kat ve saçak silmeleri, çörtenler ve konsollardan olușmaktadr.
Adatepe ve Demirciköy yerleșimlerine bakldğnda bu yap elemanlar yaln,
kararl, sağlam ve masif bir etki brakmaktadr.

Șekil 4. Lento ve hatl kullanmndan detaylar
Yap içi bölücüler bağdadi duvar tekniği ile yaplmștr. Duvar kalnlklar
yaklașk 15-18cm olan duvarlarda sva olarak kerpiç kullanlmștr.

Zemine oturan döșemelerde zemin genellikle doğal hali ile braklmștr. Ara
kat döșemelerinde mekann ksa yönünde atlan daire kesitli minimum
15cmçapnda ahșap kirișler tașyc taș duvarlara oturtulmuștur. Bu kirișler yer
yer mekann büyüklüğüne bağl olarak ahșap dikmeler ile de desteklenmiștir.
(Șekil 5). Mekann ortasnda yer alan orta direğin üstüne, bulunduğu
istikametin ters yönünde 20 cm. enindeki kalaslar ile döșeme yaplmștr.

3.1. Yapm Sistemi
Demirciköy ve Adatepe yerleșim bölgelerinde geleneksel yaplar taș
malzemeden olușan yğma sistem ile inșa edilmișlerdir. Taș yğma sistemde
malzemeye bağl olarak gelișen mimaride kat yükseklikleri, döșeme, çat,
pencere ve kap boșluklar malzemenin imkanlarna ve yapm geleneğine bağl
olarak belli snrlar içinde kalmștr.
Taș konstrüksiyonlar, doğadan elde edilen tașlarn harçla bir araya getirilmesi
ile yaplmaktadr. Hacimleri olușturan taș duvarlar, yapy dș etkilere karș
koruduklar gibi yapnn ișlevi gereği olușturulan iç bölümleri de ayrrlar.
Duvarlarn bu birden çok ișlevli kullanm yapm açsndan yğma yaplarn
önemli üstünlüğüdür 3-8.
Adatepe ve Demirciköy’deki yaplarn büyük bir çoğunluğu iki katl olup tamam
taș malzemeden inșa edilmiștir. Duvar malzemesi olarak yerel kaynaklardan
elde edilen volkanik tașlar ocaklarda uygulanabilir boyutlara getirildikten sonra
kullanlmștr. Duvarlarda kullanlan taș boyutlar kaba yonu için en az
300/300x500mm, kesme taș için 300/150x500mm olarak değișmektedir.
Yaplarn dș duvarlarnda kaba yonu ve ince yonu taș örgü tekniği
kullanlmștr. Bir yönü kesme taș duvar ile iç mekana bakan yüzeyi kaba yonu
ile olușturulan duvar tipleri de bulunmaktadr. Yap köșelerinde dayankllğ
arttrmak amacyla büyük tașlar kullanlmștr. Geç dönem yaplarnda daha
çok ince yonu tekniği ile olușturulan duvarlar görülmüștür.
Tașyc taș duvarlarda harç malzemesi dșardan görülmemekte, harcn varlğ
dș duvarn iç yüzeyinden alglanmaktadr. Taș duvarlarda derzlerin en fazla
2,5cm uygulandğ görülmektedir. Harç malzemesi olarak toprak kullanlmștr.
Ayrca kuru taș duvar ile inșa edilen tek katl ykk halde birkaç yapda
görülmüștür
Bölgedeki konutlarn yüksekliğine bağl olarak taș duvar örgülerinin, düșey
yükler altnda șișip açlmasn engellemek amacyla belli seviyelerde bir ya da
iki sra ahșap hatllar düzenlenmiștir. Bu șekilde duvar yüzeyleri birbirine
bağlanarak duvarn yükseklik/kalnlk oran dengeli olarak azaltlmștr (Șekil 4).

Șekil 5. Katlar aras tavan konstrüksiyon
Adatepe köyünde onarm geçiren ya da yeni inșa edilen yaplarn büyük
bölümü alaturka kiremit kaplamal krma çatl, saçaksz bir șekilde geri kalan
ise toprak damldr. Demirciköy’de ise incelenen yaplarn çatlarnn tamamna
yakn toprak damldr. Çat konstrüksiyonunda mekann ksa açklğ yönünde
ahșap kirișler tașyc duvarlara oturtulmuștur. Malzeme olarak genellikle
ișlenmemiș ya da az ișlenmiș doğal biçimini büyük ölçüde koruyan, yuvarlak
ağaç gövdeleri kullanlmștr.
Konutlarda kullanlan ağaçlar genellikle dikdörgen kesitli olmasna rağmen, ahr
yada yar açk mekanlarda daire kesitli topruklar çok az ișlemden geçirilerek
kullanlmștr. Bu tomruklar çat kirișleri olarak sk aralkl yerleștirildikten sonra
baz yaplarda kirișlere dik yönde çat alt tahtasyla kaplama yaplmștr. Birkaç
yapda da çat alt tavannda ahșap süslemelere de rastlanmștr. Çatlar
genellikle saçaksz olmasna rağmen birkaç yapda saçak görülmüștür (Șekil 6).
Toprak daml yaplarda kullanlan toprak malzeme s tutucu özelliği ile her
mevsim gerekli iç mekan konfor koșullarn sağlamaktadr. Toprak olan üst
tabakada günümüzde bakmszlktan dolay bitkiler yeșermiș olmasna rağmen
bakml olan yaplarda bu tabakann fiziksel çevre etkilerine karș korunduğu
görülmüștür. Bu amaçla tuz ya da eșdeğer malzemeler ile bitki tabakasnn
olușmas önlenmektedir. Su etkisine karș da silindir biçimli taș ile toprak
skștrlarak her yl düzenli olarak bakm yaplmas șarttr.
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Toprak daml olan yaplarda saçak yoktur. Çat hizasnda olușturulan silmeler
ile çat hizas vurgulanmștr. Silmeden sonra yaklașk 20-25cm yüksekliğinde,
taș malzemeden parapet yaplarak, dam üzerindeki kalan katmanlar
gizlemiștir. Bu șekilde yapnn bitiși de sağlanmștr. Çaty tamamlayan
çörtenler parapet duvar içine yerleștirilmiștir. Sokağa doğru uzatlarak suyun
yap dș duvarndan uzaklașmas sağlanmștr. Çörten içinde eğim suyu
aktabilecek șekilde taș malzemede ayarlanmștr.

lentonun üstünde taș silme elemanlar bulunmaktadr. Parapetlerde denizliğin
altnda ise tekrar bir ahșap hatl geçirilerek bütünlük sağlanmștr. Aynen
duvarlarn köșe örgülerinde olduğu gibi pencere boșluklarnn kenarlarnda da
büyük tașlar kullanlmștr. Güneș krc eleman olarak da pencerelerin dșna
üç tahtann üç yatay kușakla bir araya getirildiği ahșap kepenkler
yerleștirilmiștir.
Binalarn dșa açlan kaplar da ahșap kasal, ahșap gövdeli, tek ya da iki
kanatl olup, arkadan çengelli demir dayamalar vardr. İç kaplarda ahșap
gövdeli, alt yars ahșap tablal, diğer üst yars ise ortadan ahșap kaytl
camdr. İç kaplarda düz cam kullanlmștr. Düz cam uygulamalarnda iç mekan
mahremiyetini sağlamak için perde de yer almaktadr. Baz yaplarn iç ve dș
kaplarnn üzerinde aydnlatma amaçl genellikle üç gözlü sabit caml
doğramalar yerleștirilmiștir.

Șekil 6. Çat Konstrüksiyonundan Detay
Çalșma yaplan bölgede genellikle topografya eğimli bir yapya sahiptir. Bu
nedenle baz konutlar iki katl olmasna rağmen eğimden ve kullanm
amacndan dolay merdiven yaplmamștr. Bu tip yaplarda zemin kat
genellikle ahr, üst kat ise yașama mekanlar olarak kullanldğ için mekanlara
girișlerde eğimden yararlanlmștr. Bu yaplarda farkl cephelerden düz ayak
giriș sağlanmștr.
Daha düz zeminlerde inșa edilen yap örneklerinde yap içinde yer alan
merdivenlerde 80-85cm kol genișliğinde tek kollu düz ya da L formlar
kullanlmștr (Șekil 7). Merdivenler duvara yaslanmș olabildiği gibi serbest
olarak ortak kullanm alannda da konumlandrlmștr. Merdiven
konstrüksiyonu ahșap dikmeler ile desteklenmiștir. Merdiven altlar merdiven
yan yüzeyleri ahșap malzeme ile kaplanarak depo alan olarak da
kullanlmștr.

Șekil 8. Pencere kullanm
3.2. Yap Malzemesi
Bölgelerin mimari karakterinin olușumunda önemli bir etken olan malzeme,
jeolojik olușumlara, bitki örtüsüne, topografyaya ve iklimsel faktörlere bağl
olarak ortaya çkmaktadr. Geleneksel mimarinin șekillenmesinde ana prensip
de çevrede varolan ve kolay ulașlabilen malzemelerin kullanlmasdr.
Çanakkale ili Ayvack ilçesine bağl Kaz Dağlar eteklerinde yer alan köylerden
Adatepe, Demirciköy, Ayvalk (Büyükhusun), Yeniçam (Kzlyar), Arkl,
Hüseyinfak, Nusratl gibi krsal yerleșim bölgeleri, volkanik tüf potansiyeline
sahip olduğundan geleneksel yaplarda ana malzeme olarak volkanik tüf olan
taș, yardmc malzemeler olarak; ahșap, toprak, sva ve harç kullanlmștr.
Tüm köylerde taș malzeme yakn bölgelerde yer alan taș ocaklarndan temin
edilmektedir. Tașyc sistemde, avlu duvarlarnda tamamen taș kullanm, taș
(volkanik tüf) rezervlerinin çok olmas, istenilen boyuta getirilebilmesi,
nakliyesinin kolay olmas malzemenin daha çok tercih edilmesinin nedenleridir.

Șekil 7. Merdivenler
Yapda aydnlatma, havalandrma ve dș mekan ile görsel bağlanty kurma için
kullanlan pencereler ve kaplar; farkl boyut, say ve formlaryla cephe kimliğini
etkilemektedir . Adatepe ve Demirciköy yerleșimlerinde konut mimarisini
șekillendiren pencere ve kaplarn ölçüleri modüler olarak gerçekleștirilmiștir.
İncelenen yaplarn pencerelerin boyutlarnn 70-100cm arasnda değiștiği ve
genelde 80cm’lik ölçünün daha yaygn olarak kullanldğ tespit edilmiștir (Șekil
8).
Pencereler genellikle açlr tek ya da iki kanat șeklinde düzenlenmiștir.
Açlabilir bu kanatlarn ortasnda iki ara yatay kayt bulunmaktadr. Pencere
boyutlarn, lentoyu olușturan ahșap malzemenin özellikleri belirlemiștir. Lento
pencere boșluğundan taș duvarn üzerine 20-30cm kadar uzamaktadr (Șekil
4). Pencerelerin hem lento hem de sövelerinde ahșap kullanldğ görülürken,
Adatepe’nin Rum Mahallelerinde taș söve uygulamas olan birkaç yapya
rastlanmștr. Baz pencerelerin üstlerinde sabit cam yer almaktadr. Ahșap
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Kaz Dağ taș rezervleri incelendiğinde bölgede genel olarak 12 çeșit taș
(volkanik tüf) malzeme bulunmaktadr. Tespit edilen tașlar üzerinde yaplan
fiziksel ve mekanik deneyler sonucunda Arkl ve Nusratl tașlarnn diğerlerine
nazaran yüksek özelliklere sahip olduğu, bu nedenle daha çok tercih edildiği
görülmüștür. Tașlar gözle görülür șekilde farkl renklere ve dokuya (damarl
ya da düz) sahiptir. Renk farkllğ yaplan kimyasal analizler sonucunda kimi
tașlarda demiroksitin fazla ya da az olmasndan kaynaklanmaktadr. Bu
nedenle yaplarda krmzya yakn açk sar ya da bej renginde tașlar görmek
mümkündür [9] (Șekil 9).
Adatepe ve Demirciköy yerleșimlerinde kullanlan malzeme genellikle Arkl ve
Nusratl taș ocaklarndan temin edilmiștir. Malzemenin doğal rengi açk
yeșilimsi tonlarda olup sonradan hafif siyahlașarak daha koyu bir ton
almaktadr. Ayn zamanda güneșin geliș açsna göre taș malzeme sarms ve
bej tonlarda da yansma yapmaktadr.

depolama alanlar bulunan kare planl bir evin üst katna giriși merdiven
holündendir ve farkl yöndedir. Ocak sadece mutfakta üst kattadr.
Kare ve dikdörtgen planl iki katl evlere giriște, ana binaya bitișik ya da
avlunun içinde bağmsz duran tek katl toprak daml yaplar bulunmaktadr. Bu
yaplar ana binaya tek ya da iki yönden bağlanarak avlu içinde “L” ya da “T”
biçiminde doluluk olușturur. Bu yaplar ahr, samanlk, depo olarak
kullanlabildiği gibi, büyük aileler için konut olarak da düșünülebilir.
Baz örneklerde ahr, binann alt katnda yer alr. Böyle durumlarda bir kap ile
diğer mekanlardan ayrlr. İncelenilen örneklerin çoğunda, avlu içinde ek yaplar
bulunmaktadr, ancak içine girilemez ya da ykk durumdadrlar.
Șekil 9. Tașyc duvarda taș malzeme kullanm
Duvarlarda moloz, kaba yonu ve kesme taș kullanlmștr. Tașyc olan taș
duvarlar dșardan bakldğnda kuru duvar tekniği ile örüldüğü hissini verse de,
iç mekandan bakldğnda harç uygulamasnn olduğu görülmektedir. Harç
malzemesi olarak kerpiç kullanlmștr. Harçsz kuru duvar tekniği ile inșa
edilen ykk halde yaplar da görülmüștür. Kerpiç harç için killi toprak ve
samanda kullanlmștr.
Taștan sonra en çok kullanlan malzeme ahșaptr. Cephede kap ve pencere
doğramalarnda, lento ve hatl yapmnda, iç mekanda ahșap dikme, tavan ve
çat konstrüksiyonu, merdiven, iç mekan kaplar ve bağdadi duvar yapmnda
kullanlmștr. Ağaç türü olarak bölgede genellikle bol miktarda bulunan çam
türlerinden meșe ve ardç daha çok kullanlmștr. Çat konstrüksiyonu ve
katlar aras tavan yapmnda kullanlan ahșap malzeme genellikle çok
ișlenmeden doğal hali ile kullanlmștr.
Yap dș duvarlarnda sva uygulanmamștr. Dș duvarn iç yüzünde ve bağdadi
duvar tekniğinde yaplan bölücü duvarlarda sva yaplmștr. Sva malzemesi
olarak toprak, saman ve kerpiç kullanlmștr. İç mekan duvarlarnda ayrca
kireç badana uygulamas vardr. Sonradan onarm gören yaplarn bir ksmnda
harç ve sva malzemesi değiștirilerek renkli boyalar da tercih edilmiștir.

Yaplarn hepsinde bulunan ocak, en çok oturulan oday stmaktadr, evin
büyüklüğüne ve sahibinin ekonomik durumuna göre, yap içinde tek ya da
birden çok odada ve mutfakta yer alabilir. Bazen giriș bazen üst katlarda
yeralan bu ocaklarn yannda çoğu zaman bir niș ya da pencere, bazen her ikisi
birden bulunmaktadr. Duvar içinde bulunan nișler çoğunlukla üst katlardadr,
ender olarak alt katta da görülür. Duvarlarn mukavemetini düșürmemek
amacyla üst katta 25-30cm derinliğinde depolama amaçl olarak yaplrlar.
Bazen bir odada derin bir niș dolap olarak iș görmektedir.
Evler taștan yapldklar için yazn serin ve kșn scak olmaktadr. Bölgede
Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiș iklimi hüküm sürmektedir. Günlük hava
scaklklar sezonda 35C’ye çkmaktadr, daha yüksek scaklklarda bile
evlerin içi serin kalmaktadr. Kșn en belirgin özelliği kuzeyden gelen sert
rüzgarlardr 4-5-7 Genellikle 3.5mx 4 m olan odalar, içlerinde bulundurduklar
ocak sayesinde ekonomik ve kolay snabilmektedir. Gusülhaneler, odann bir
köșesinde bulunan ve ahșaptan yaplmș 80x80cm, 90x90cm boyutlarnda
ykanma kabinleridir ve bir kaç evde bulunmaktadr. Binalarn içinde hela, banyo,
mutfak gibi birimlerin yer aldğ örnekler azdr. Bu ișlevler için avluda bașka
birimler tasarlanmștr 10.

Her iki krsal yerleșim bölgesinde de baz yaplarda onarm çalșmalar
yaplmștr. Ancak bu onarmlarda taș harçlarnda çimento kullanlmștr. Hem
uygulama șekline, hem de yörenin cephe kimliğine uygun olmayan görüntüler
ortaya çkmaktadr (Șekil 9).
3.3. İç Mekan Düzenlemeleri
Adatepe ve Demirciköy’de yerinde yaplan alan çalșmalarnn sonucunda, kare
planl tek odal ve içinde bir ocak bulunan yaplar temel ev tipi olarak
saptanmștr. Bu evlerin boyutlar yaklașk 4.5mx4.5m, 5mx5.5m, ya da 6mx 6
m’dir. Kare planl bu ev tipi tek ya da iki katl olabilmekte, oda içinden tek kollu
bir merdivenle üst kata ulașlmaktadr. Bir kaç örnek dșnda, yaplarn çoğuna
bir avludan girilmektedir. Ana yap, avluya giriș kapsnn sağnda ya da solunda,
az sayda örnekte ise tam karșsnda yer almaktadr.
Kare planl temel ev tipinin gelișmiș örneği dikdörtgen planl evlerdir. Bu
yaplarda birbirine bir kapyla bağlanan iki ana mekan bulunmaktadr. Baz
örneklerde ahr, giriș katnda, merdiven bulunmayan mekanda yer almaktadr.
Bu plan tipinin gelișmiș örneklerinde binaya ortadan ve bir merdiven holünden
girilir. Giriș holünün karșlkl iki yannda bulunan oda düzeni üst katta da ayn
biçimde devam eder. Dikdörtgen planl evlerin boyutlar yaklașk olarak 4mx 88.5m’dir. Ortadaki merdiven holünün yannda tașyc duvarlar olmas
durumunda bu ölçüler 4mx 10.5m - 11m olmaktadr (Șekil 10).
Çalșmas yaplan örneklerde, merdiven holü bulunmayan kare planl evlerde
merdiven tek kollu, dikdörtgen evlerde ise L biçmindedir. Merdiven holünün
bulunduğu evlerde ise merdiven çoğunlukla iki kolludur ve alt bazen depo
olarak kullanlmaktadr. Merdiven holünün binann ortasnda olduğu durumlarda,
sağnda ve solunda simetrik iki mekan bulunmaktadr. Merdiven holünün
köșede olduğu durumlarda ise iki odann dșnda, holün karșsnda mutfak
olarak kullanlan bir küçük mekan daha bulunmaktadr.
Topografyaya uyumlu olarak, baz örneklerde yapya farkl kotlardan
girilebilmektedir. Bu tür yaplarda, her iki kat arasnda içeriden bir merdiven
bağlants olabildiği gibi, her iki katn birbirinden bağmsz ișleyiși ve farkl
yönlerden giriși bulunan örnekler de vardr. Örneğin, alt katta ahr, tuvalet ve
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bu doğal malzemelerin tekrar kullanlmas ya da doğaya karșmas ekolojik
sürdürülebilirlik açsndan önemlidir.
Taș duvarlarn tașyclğna bağl olarak biçimlenen mekanlar ve yine yğma
yapm sisteminin olanak tandğ boyutlarda açklklar, iç mekanlarn gerekli
miktarda șk ve hava almasn sağlamakta, aydnlatma ve snma için gereken
enerjiden tasarruf sağlamaktadr. Bu yerleșmelerdeki yeni yaplar için yine
doğal taș malzemenin benzer yapm yöntemleriyle kullanm hem ekonomik bir
karar, hem de yerel kimliği koruyan bir tutum olacaktr.
Demirciköy ve Adatepe köylerinde sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğin
sağlanmas için sadece bölge insannn karar verme mekanizmalarnda söz
sahibi olmas ve yașadğ çevrede geçimini ve refahn sağlayabilmesi yeterli
değildir. Yapsal çevrenin mekansal kurgusunun özellikleri de bir değer olarak
ele alnmaldr. Köy meydanlarnn konumu, taș yaplar arasndaki boșluklar,
yaplașma oran, sokak genișlikleri, yaplarn bir cephesinin sokağa snr
olușturmas, avlu, bahçe ve iç mekan ilișkisi ve bu mekan kurgusu içinde
biçimlenen yașam, kültürel sürdürülebilirliğin koșullarndan birini
olușturmaktadr.
Sonuç olarak, sadece Demirciköy ve Adatepe köylerinde değil, Türkiye’nin pek
çok krsal yerleșmesinde bölge halknn konfor ve refah düzeyinin arttrlarak,
buradaki yașam koșullarn iyileștirmek, yaplașmann karakterini bozmamak,
yaplarda kullanlan malzemelerin ve olușturulan mekan kurgusunun
sürekliliğini sağlamak, bu yerleșmelerin mekansal kimliğinin korunmas ve
sürdürülebilirliği için zorunludur.
Șekil 10. Demirciköy’de bir ev plan-kesitleri 11.
Alt katlar genellikle kiler, samanlk ya da depo olarak kullanlmaktadr. Girișler
odann bir köșesinde yer alr, arazinin durumuna göre yerden bir ya da bir kaç
basamak yükseltilmiștir. Büyük evlerin giriș kaplarnn çoğu iki kanatldr.
Pencereler genellikle simetrik olarak yerleștirilirler. Pencerelerin boyutlar evin
büyüklüğüne göre değișmekle beraber çoğunlukla 90cmx150cm ya da
90cmx100cm’dir. Kare planl baz küçük evlerde pencereler 60cmx80cm’dir.
Baz örneklerde odann ortasnda tavan tașyan ahșap dikme ya da dikmeler
bulunur.
Adatepe ve Demirciköy’de sokaklarn snrlarn bahçe duvarlar ve bu duvarlara
yaslanmș yaplar vermektedir. Sokak boyunca devam eden bahçe duvarlar ve
yaplar, sokaklara gölge sağlamaktadr. Adatepe’de bahçenin içinde kalan, ya
da içinde bulunduğu adann komșu snrna dayanan yaplar da bulunmaktadr.
Sokağa snr olușturmayan bu yaplar, Demirciköy’dekilere göre daha çoktur.
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ÖZET
İklim değișiklikleri ve çevresel etkilerin en aza indirgenmesi amaçl olarak
ortaya çkan sürdürülebilirlik kavram dünya genelinde üniversite
kampüslerinin tasarmnda etkin olarak rol oynamaktadr. Sürdürülebilir
Kampüs kavram ekolojik çevreye duyarl ve çevreye olan etkilerini en aza
indirgemeyi kendisine amaç edinmiș olan kampüsler için kullanlmaktadr.
Bu çalșma geniș kapsaml olan Sürdürülebilir Kampüs ilkeleri (etkin kaynak ve
enerji kullanm, atk yönetimi, geri dönüșümü olan malzeme kullanm, su
yönetimi, alternatif ulașm yöntemleri gibi) içerisinden spesifik olarak su
kaynaklar yönetimi konusuna eğilmektedir. Küresel snma gibi nedenlerle
gitgide kuraklașan coğrafyamzda su kaynaklarnn çok değerli olduğu bir
gerçektir. Bu nedenle su yönetimi konusunun ön plana alnmas kaçnlmazdr.
Sürdürülebilir bir çevre için su yönetimi konusunun içerisinde yağmur sularnn
kazanlmas, kullanlmș/atk suyun geri dönüștürülmesi, yeralt sularnn
niteliklerinin korunmas ve beslenmesi, doğal su koridorlarnn (dere ve
nehirler) korunmas, sürdürülebilir peyzaj alanlarnn olușturulmas, içilebilir
suyun kullanmnn minimize edilmesi gibi konular yer almaktadr.

Yeșil Altyap, yüzey suyu akșn geleneksel drenaj uygulamalarnn

olușturduğu problemlerden (sel ve su basknlar, su kalitesinde bozulma,
maliyet) saknarak çevreyle uyumlu bir biçimde (doğal drenaj sağlar, su
kalitesini artrr, sel ve su basknlarn önler, yeralt suyunu besler) ele alma
yöntemidir. Bu çalșmada yağmur suyunun bir atk olarak snflandrlmas
yerine ekosisteme katkda bulunacak ve yere düștüğü arazide farkl amaçlara
(tuvalet rezervleri, sulama, rekreasyon koridorlar, peyzaj eleman vb) hizmet
edecek biçimde geri kazandrlmasn sağlayacak az maliyetli ve yeșil altyap
elemanlarnn kullanlmas yönünde bir strateji geliștirilecek ve bu stratejilerin
uygulanmasnda rehber olușturacak öneriler üretilecektir.
Çalșma alan olarak Gülbahçe-Urla (İzmir) mevkiinde yer alan İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünün mevcut durumu su yönetimi açsndan
irdelenerek kampüs genelinde açk alan tasarm ve altyap uygulamalar için
öneriler geliștirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeșil altyap, doğal drenaj, sürdürülebilir kampüs
tasarm, yağmur suyu yönetimi
ABSTRACT
The concept of sustainability plays an important role in university campus
design. This study specifically focuses on sustainable water resources
management among extensive sustainable campus design principles. Water is
a non-renewable asset for our increasingly arid geography due to reasons
such as global warming. The sustainable environment includes water
resources related issues such as reclamation of rainwater/stormwater,
treatment of wastewater, protection and enhancement of groundwater
quality, protection and rehabilitation of natural water bodies (creeks, streams,
rivers, lakes and others) and creating sustainable landscapes.

Green infrastructure prevents runoff problems due to conventional drainage
such as flood and water quality degradation; and provides natural drainage
and infiltration, improves water quality, prevents floods and enhances ground
water. In this study rainwater/stormwater is treated as a non-renewable
resource instead of wastewater. This water resource can be captured and
reused for different purposes such as irrigation, groundwater recharge, green
corridors and landscape amenity by integration of rainwater/stormwater
features into the site in an aesthetically pleasing way. This study develops
strategies for use of green infrastructure systems and recommendations to
guide the implementation of these strategies. As a case study, the current
state of stormwater sustainability at Izmir Institute of Technology (IYTE)
Campus, located in Gulbahce-Urla (Izmir), is discussed and initial green
infrastructure best management practices (BMPs) for IYTE Faculty of
Architecture grounds is developed as a pilot study of an ongoing masters
thesis.

KEYWORDS: Green infrastructure, sustainable campus design,
rainwater/stormwater management, high performance landscape, campus
green spaces
1.INTRODUCTION
1.1 Aim
This paper is concerned with a sustainable approach to stormwater management
for sustainable campus design with an aim of treating rainwater/stormwater as an
amenity and non-renewable resource which can be captured on site and used for
irrigation, ornamental water features, drinking water, and groundwater recharge.
This paper is a part of an ongoing study of a masters thesis titled “Development of
an Integrated Water Management Strategy in Sustainable Campus Design:
Recommendations for İYTE Campus” which is projected to be completed in one
year. This paper consists of first a brief introduction of the concepts of
sustainability and sustainable campus design principles with a focus on sustainable
water management. Secondly, examples and best management practices (BMPs)
from the university campuses across the world are introduced; and thirdly, water
sustainability at IYTE campus is discussed and a pilot study of the thesis (green
infrastructure BMPs for the Faculty of Architecture grounds) is developed.
1.2 Problem Definition
Sustainability concept arise with the climate changes and increasing environmental
problems. Around the world, most of the campus master plans and designs
increasingly adopts sustainability approach. Water management is a significant
issue because of global warming and increasing scarcity of water resources.
Conventional ‘hard engineering’ stormwater infrastructure and drainage cause
problems such as runoff, flood and water quality degradation. In green
infrastructure “soft engineering” approach, rainwater/stormwater is treated as a
non-renewable resource instead of wastewater and the ways in which it can be
reclaimed and reused are developed.
1.3 Method
Initially, a literature survey on the evolution of sustainable campus design
principles with an emphasis on water management, examples of sustainable
campuses and implementation of sustainability principles and green infrastructure
techniques for water resource management across the world has been carried out.
A review of the campus master plan and identification of strategies for integrating
sustainability into design standards and long-range development plans is
performed as one of the first steps to greening a campus. Analysis of the campus
master plan (existing situation and built up) includes existing land use,
pervious/impervious areas, construction area, landscaped/natural green areas, as
well as water and wastewater study to analyze the existing campus water
distribution and wastewater collection systems. Pre-development and postdevelopment site conditions such as topography, soil structure, geological and
hydrological structure, vegetative cover, microclimatic conditions, existing
stormwater infrastructure system are analyzed in detail.
Once the analysees are complete, the U.S. Green Building Council’s (USGBC) LEED
for Neighborhood Development (LEED‐ND) criteria is to be used as a guideline in
order to accomplish sustainability on campus. LEED‐ND, the newest rating system,
offers a means to integrate principles of environmental sustainability into new,
large‐scale developments such as campus expansion projects through a holistic
approach to neighborhood planning. The rating system is divided into three
categories: Smart Location & Linkage, Neighborhood Pattern & Design, and Green
Infrastructure & Buildings. Green Infrastructure & Buildings section has the
potential to reduce energy use, water use and stormwater runoff, and produce
other benefits, such as improving indoor air quality and supporting locally-sourced
materials. The Green Infrastructure & Buildings section focuses on measures that
can reduce the environmental impacts associated with the construction and
operation of buildings and infrastructure. It promotes more efficient energy and
water use [1].
For the purpose of hydrological analysis, satellite imagery is to be used to produce
a Digital Elevation Model (DEM) as the basis for the subsequent evaluation of
hydrology and catchments, slope, hillshade and existing depressional storage areas.
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The satellite imagery is also used to classify and rank land cover types.
Additionally, the ArcGIS ARChydro extension is to be used for drainage
analysis.
2. SUSTAINABLE CAMPUS DESIGN PRINCIPLES AND ENVIRONMENTAL
ASSESMENT METHODS
Sustainability is a general term derived from the word “sustainable” which
means “capable of being maintained at a certain rate or level” [2].
Sustainability means “…a dynamic balance among three mutually
interdependent elements: (1) protection and enhancement of natural
ecosystems and resources; (2) economic productivity; and (3) provision of
social infrastructure such as jobs, housing, education, medical care and
cultural opportunities”[3].The international usage of the term ‘sustainability’
was first seen in the World Charter for Nature, an organization of
International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources [4].
Campus sustainability has become an issue of global concern and the
Stockhom Declaration of 1972 was the first to make reference to sustainability
in higher education and has recognized the interdependency between
humanity and the environment and suggest several ways of achieving
environmental sustainability [5]. Among many some universities are leaders in
sustainability such as Arizona State University (ASU) which has been
transforming its campus into a model of sustainability with edible landscaping
and campus grown food program, ASU Campus Solarization, as well as
including a School of Sustainability, the first of its kind.
Sustainable Campus Design Principles consist of efficient energy use,
transportation, water, recycling and materials. Energy consumption cause the
most important environmental impact associated with campus operations.
Energy sources used by campus operations and the equipment chosen for
buildings are crucial for sustainability. To reduce the energy consumption,
renewable energy (Solar panels, wind tribunes, geothermal, natural gas)
should be used; thermal Insulation: Energy efficient heating/cooling system in
conjuction with a thermally efficient building shell (light colors for roofing, high
R-value and ceiling insulation, minimal glass on east and west exposures).
Transportation modes and kind of fuels (For more environmentally-friendly
transportation, car use should be reduced, public transportation should be
encouraged, and alternative fuels (bio-diesel,naturalgas) should be used. Bike
roads and biking parks should be designed. Quality and safe walking roads
should be designed.) Efficient water management (Environmental problems
such as climate change, pollution growth and uncontolled developments cause
water scarcity and degrade water quality. Increasing water scarcity requires
efficient water management to meet the future demands. To provide efficient
water management with sustainable stormwater management, reuse of
greywater systems and decrease in use of the potable water is essential).
Recycling the solid waste is important to reduce the negative effects on
environment. In the construction of buildings the kind of material and its
effects to the environment is important for sustainability. Energy efficient and
recycled materials should be used as well as local products[6].
Regional or national initiatives such as the North American Sustainability in
Higher Education (AASHE) network, the US-based Ivy League for Climate
Change Initiative, and the UK Higher Education Environmental Performance
Improvement (HEEPI) initiative often refer to national policies, laws and
certification schemes for environmental building (such as the US LEED
scheme, the Swiss SIA recommendations and the ‘Minergy’ label, the UK
BREEAM, or the French HEQ) and further develop and adapt them to make
them more applicable to campus design.
There are different environmental assessment methods in Sustainable
Campus Design. LEED for Neighborhood Development (LEED‐ND) by Unites
States Green Building Council (USGBC) integrate principles of environmental
sustainability into new, large‐scale developments such as campus expansion
projects through a holistic approach to neighborhood planning. In the United
Kingdom, BREEAM (Building Research Establishment
Environmental
Assessment Method) is the leading and most widely used environmental
assessment method for buildings. It sets the standard for best practice in
sustainable design and has become the de facto measure used to describe a
building's environmental performance. In Europe EMAS (European EcoManagement and Audit Scheme) that brings changes in environmental
performance. In Canada, Campus Sustainability Assessment Framework
(CSAF) is environmental measurement system used in Canadian Universities.
LEED for Neighborhood Development (LEED‐ND) offers campuses that are
undergoing major expansion or new large‐scale development projects
guidance and recognition for integration of environmental considerations into
all aspects of design and development and projects’ efforts to implement
environmentally responsible planning, rather than applying green only at the
building level. With respect to universities and colleges, the program lends
itself to universities that are in the process of expansion or major
development, redevelopment or design. Columbia University (plan for a

404

17‐acre expansion project in the Manhattanville neighborhood), California State
University Sacramento (Ramona Village project, a faculty and staff housing project)
and Johns Hopkins are three institutions currently involved in processes to achieve
LEED‐ND certification for various projects [7].
The University of California Merced is the first university in the US with
campuswide LEED certification, at the silver level. Grand Valley State University
(Grand Rapids, Michigan) used its campus master planning process to integrate
LEED certification into campus buildings. It also was able to tie the process to the
campus’ standard landscape master plan, parking master plan and storm water
master plan. By integrating the LEED certification planning into a larger
comprehensive campus planning exercise, the University was able to consider
campus‐wide systems and solutions. With respect to storm water planning, the
university initially thought they would have to add drainage and expand
infrastructure to mitigate excessive storm water runoff caused by large amounts
of surface parking on the campus. However, by simultaneously conducting the
LEED green building process with campus master planning, the university was able
to create an integrated parking master plan and storm water plan that called for
porous parking and storm water drainage into a nearby wetland to be used for
scientific research. This example highlights the synergies that can be generated
Sustainable
CampusWater
Management Applications
A

B

C

D

E

F

G

Princeton U.
X
X
X
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X
X
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X
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X
X
X
North Carolina U.
X
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X
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X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X X
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X
X
Un. of Florida
X
X
X
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X
X
X
X X
X
from integrating the green building and planning process into larger campus‐wide
strategic planning [7].
3.SUSTAINABLE
STORMWATER
INFRASTRUCTURE

MANAGEMENT

THROUGH

GREEN

Storm or surface runoff moves on the ground by gravity and flows into streams,
rivers, ponds, lakes and oceans. Urbanization effect the drainage systems, because
urbanization increase the amount of the impervious surfaces (roofs,streets,parking
lots and sidewalks) and decrease the amount of pervious areas. Therefore, cause
an increase in the volume of stormwater runoff. Stormwater management
strategies are for the prevention of stormwater runoff and hold and reuse it.
Green infrastructure design is engineering design that takes a “design with
nature” approach or engineered green infrastructure is human-designed devices
that mimic nature in function, or strive to reduce their impact on ecological
systems and function. Same techniques are called Sustainable Urban Drainage
Systems (SUD) in the United Kingdom. Some call high performance landscapesinfrastructure. Green Infrastructure is defined by the US Environmental Planning
Agency (EPA) Office of Wastewater Management as “an adaptable term used
to describe an array of products, technologies, and practices that use natural
systems – or engineered systems that mimic natural processes – to enhance
overall environmental quality and provide utility services. As a general principal,
Green Infrastructure techniques use soils and vegetation to infiltrate,
evapotranspirate, and/or recycle stormwater runoff.”
Green infrastructure techniques for sustainable rainwater management include
such designs as:

GreenRoofs or eco-roofs,

Downspout disconnection

Rainwater harvesting and reuse systems (water retention tanks)

Natural stormwater drainage systems (bio-swales, vegetative swales)

Stormwater Planters, Curb Extensions and Infiltration Gardens

Stormwater Basins (detention and retention basins, ponds)

Efficient Landscaping and Irrigation (Xeriscaping, Native Planting,
Mulching, Shading)

Reduce the area of impervious surfaces and use of pervious paving
(pervious asphalt, concrete and structural grass- paving systems),

Stream rehabilitation and daylighting projects

There are numerous significant environmental, social and economic benefits
that result from sustainable and efficient use of water resources. Some of
which are as follows: Potential reduction in peak runoff rates and volumes
and the consequent negative environmental impacts (including flooding,
pollution and erosion); reduction in drinking water consumption and provision
of a sustainable water resource; reducing the Heat Island Effect; an
improvement in the aesthetics; opportunity to increase community awareness
on the best practice in environmental protection and water conservation to
the local, national and international community. It provides for long-term
economic benefits and potential cost savings;
Green campuses across the world are adopting green infrastructure programs
to manage wet weather. Many of these campuses have moved beyond
demonstration projects to incorporating green infrastructure in campus
master plans (See Table 1). For example, rather than spending millions on an
underground stormwater system, the Stanford University constructed a
wetland to act as a buffer from heavy rain runoff and as a buffer area which
can recharge groundwater supplies [8]. Among many some examples of
implementation of the green infrastructure techniques are mentioned here.
such as detention, filtration, and rainwater harvesting.
The Stata Center rainwater system
At the Massachusetts Institute of Technology campus (Cambridge, MA)
consists of a rock-filled swale, which is essentially dry, except in the event of
very large storms. Roof drains convey water directly to the underground
detention/ storage chamber, while a network of pipes and conduits convey
water directly underground. Solar powered recirculation pumps recycle water
back up to the surface for reuse in water cisterns and toilets within the
buildings, and an impervious layer beneath the subterranean detention
chamber aids in storage of water. The design addresses a variety of
stormwater functions
such as detention, filtration, and rainwater harvesting[9].

Figure 2: Site drainage to rainwater harvesting system[11]
Villanova University (Pennsylvania) Stormwater Research and Demonstration
Park
In 2002, The Pennsylvania Department of Environmental Protection (PADEP) and
Villanova University’s Department of Civil and Environmental Engineering formed
the Villanova Urban Stormwater Partnership (VUSP). Current Best Management
Practice study sites include a pervious concrete/porous asphalt comparison, a
bioinfiltration traffic island (constructed in 2001), an infiltration trench, a storm
water wetland (constructed in 1999) and a green roof (constructed in 2006). The
green roof design was a retrofit of a small portion of Villanova's Center for
Engineering Education Research (CEER) roof on a second storey terrace. The BMP
Park plays an important role in advancing stormwater management practices.

Figure 1: MIT’s Stata Center rainwater system[9]
The Stephen Epler Hall
At this dormitory on the Portland State University campus, water shoots down
a five-story downspout into a rock-filled basin, gushes out a small scupper
into a runnel that directs water across the space, then falls into a "biopaddy" {
a sunken plant-filled basin) [10].
Table 1. Green Infrastructure BMPs at some North American Universities
A: Rainwater Storage and Reuse Systems; Greenroofs, retention
tanks,cisterns,barrels
B: Reduce impervious surface area
C: Biologically based stormwater management features (swales, wetlands,
infiltration basins, retention ponds)
D: Reduce the consumption of clean water and reuse stormwater,greywater
E: Efficient Landscape and Irrigation
F: Native Planting and adaptive species
G: Air conditioner condensate reuse

Figure 3: Villanova University Stormwater Research & Demonstration Park
(http://www3.villanova.edu/vusp/bmp_research/bio_traffic)
The Eco-Commons Concept

All of the basins are laid along a slope (to match the grade of the site), which
helps water to drain into the next biopaddy via runnels during times of storm
overflow. This way, the plaza stays dry [9].

The Eco-Commons at Georgia Tech University comprises of a series of open
spaces replacing existing parking lots, linked both physically and hydrologically as a
continuous park extending through the north side of the campus. Since a
sustainability goal for the project was to reduce storm water runoff to 1928
conditions, the designers worked to maximize infiltration, with hydrology and
storm water management in mind. A cistern system reuses rainwater and HVAC
system condensation for site irrigation [12].
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Figure 4: Georgia Tech Eco-Commons Project
(http://www.stewardship.gatech.edu/stormwater)
There are other colleges that also adopt reuse
of air conditioning condensate such as University of Arizona (Arizona),
Duke University (North Carolina), Emory University (Georgia), and Griffith
Universiy (Australia). For example, the Sonoran Research Laboratory
(University of Arizona) in front of the Landscape Architecture building, has
been turned into a garden from a parking lot. In this garden plants get
water through air conditioner condensate as well as rainwater harvested
from the adjacent building. Only 30 % of irrigation water comes from the
building’s roof. The rest come from the air conditioning condensate as well
as back flushing of drinking-water filters. The garden is generally
comprised of trees (mesquite, willow, and palo verde) that are native to
the area. Urbanite, a ground cover made of broken-up chunks of brick and
concrete, is scattered across pockets of drainage. When blended into the
surrounding environment it not only looks good, but it also serves to slow
down water run off so the ground has more time to absorb it [13].

Figure 6: Location of the IYTE Campus
The campus is being developed on an undisturbed site since 1994 nearby a small
village with major agricultural production. The site has a slopped topograpy and is
covered dominantly with native plants. The campus landscape is typical of the
Aegean region with a rising and falling topography, maquis (maki) and olive trees
and a number of streams with a water fall running during rainy seasons and a
natural pond. Pine trees have been added to the area later on. There are some turf
areas as well but not expansive since maintenance and irrigation is not easy with
a hot and humid climate and scarce water resources as there s no rainfall for
several months. Type of soil is clay with low infiltration rate, so underground
water resources are also limited. There are natural stream channels on campus
but as the university has grown, some of the streams have been burried in
concrete channels and one stream has been changed its course due to
development of Faculty of Science building. There are geological faults in the area
and thermal water springs as well.

Figure 5. The Sonoran Research Laboratory (University of Arizona) [13].
4. IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMPUS
Izmir Institute of Technology (IYTE) campus is located nearby the small rural
village of Gulbahce (Urla) and approximately 50 km from the city center of
Izmir. The campus site is still under construction. Although the entire campus
covers 3500 ha (8650 acres), the campus built up area is only 154 ha at the
present. Current total building construction area is 13,6 ha and total woodland
is 33,1 ha.The current density of the campus is 0.05 ha which is quite low
because of the scattered development of the campus. These numbers will
increase once all the buildings are constructed with added impervious
pathways and parking lots to house the determined future population of
10000 people.

Figure 7: Current Site Plan of IYTE
The master plan of the campus has gone through several changes throughout time.
The designers of the first master plan describe the campus site as “The site has a
great scenic beauty and uncontaminated environmental condition with a view of
the sea along the entire northern side” [14]. Unfortunately this plan did not take
into account several significant attributes such as topography, location of the high
voltage transmission line and the geographical fault near student housing.
Therefore had to be changed during implementation. The Faculy of Architecture
has prepared a Master Plan proposal and this has been followed so far.The student
housing has been relocated to a location near the academic buildings from its first
location by the geographical fault and the geothermal springs. The faculty housing
also has been relocated near the current academic buildings from its remote
location on the periphery of the campus area by the sea.

406

IYTE campus gets its water from nearby Urla Municipality and frequently runs
into problems with water supply because of being dependent and increasing
population in the area. An elevated water storage tank located on the hilltop
behind the central cafeteria supply the campus with water by providing flow
to the campus by gravity. Student housing water supply is also supported by a
well recently drilled near the faculty housing on the North.
The campus has a conventional stormwater system which drains to the
streams through the runnels or concrete channels. In general the campus
drainage was subdivided into 2 subbasins (north and south) based on
topography and drainage network. The stormwater runoff is largely untreated
at the present. The roof of the buildings are impervious and don’t have water
storage systems. The roads, pathways, parking areas, and plazas are
impervious. Because of the impervious areas and inefficient and
undermaintained stormwater infrastructure system, the potholes are filled
with rainwater on rainy days.There is drainage problem at some areas
because of the slope and the clay soil. In the past flood occurred in the
Faculty of Science grounds due to its location on an sloped area and
inefficient and undermaintained stormwater system.
The existing campus has a 12.1 % imperviousness ratio. The future
developments will increase this ratio further away from the current level.
What is facing the University is to mitigate the impact of its proposed future
development Thus, a stormwater master plan should be developed to help the
University explore how a “restorative approach” can be applied in concert with
sound stormwater management practices that seek alternative practices and
strategies to create a sustainable campus that conserves natural resources,
restores environmental quality, and produces an aesthetically pleasing campus
environment.
When IYTE Campus is analysed according to the sustainable water
management approach and green infrastructure techniques, most of the
problems are established. Firstly; IYTE has a scattered development, it should
be compact because of the sustainability and infrastructure cost and the
campus has a traditional stormwater system, the sytem drain the stormwater
to the streams through the runnels or concrete channels.

Besides the problems, we express some better sides.The sewage system and
stormwater system are separate.The campus site has water treatment
plant.Sewage is directed to the treatment plant. In the future the recycled water
will be used for irrigation on campus. At the present the rainwater from the
downspouts from the roofs of most of the buildings are disconnected and
therefore drained to the open either pervious or impervious rather than directly
being connected to the stormwater system with an exception of the library
building.
Table 2.Impervious/Pervious Areas of IYTE Campus
Total Campus Area
Built Up Area
Parking Lot Area
Building Floor Area:
Building Construction
Total Woodland Area
DENSITY 0,05 p/ha

35.000.000 M2(3500 Ha)
1.541.239 M2(154,1 Ha)
15.978 M2(1,5 Ha)
52.200 M2(5,2 Ha)
Area:136.356 M2(13,6 Ha)
331.852 M2(33,1 Ha)

Some of the existing practices of growing native olive trees and terebinth (sakz
tree) seedlings on campus green house, and afforestation with these, production of
olive oil, existence of wastewater treatment plant, and paper recycling are
considered as promising initial steps toward campus wide sustainability of IYTE.
There are also plans for wind tribunes as well as use of recycled waste water for
irrigation.
5. SUSTAINABLE STORMWATER BMPs FOR IYTE FACULTY OF ARCHITECTURE
Here the Faculty of Architecture grounds is used as a pilot project area for the
initial green infrastructure recommendations. Like the rest of te campus, there is a
conventional stormwater system and stormwater flows first to the river and then
to the sea. There are impervious surfaces; made of granite, stone, marble and
concrete.There is drainage problem because of the sloped topography of the site;
so erosion occurs at most times in slopped areas especially behind the A and B
buildings where a retaining wall exists.
The stormwater BMPs that have been developed (Figure 9) focus on the ability to
provide volume reduction and infiltration enhancement. Areas for natural drainage
such as swales or planter boxes and ponds are necessary. A pond will collect and
infiltrate water collected from the proposed swale system. The impervious
surfaces such as parking areas and pedestrian and vehicle roads should be
converted into pervious. An underground water retention tank is proposed where
an impervious basketball court exists. The vegetated areas and woodland areas
should be increased. Opportunities for potential land cover

Rainwater from the roof
fall to the impervious surface
Erosion

Erosion

Drainage Way

Total Campus Area: 35.000.000 M2(3500 Ha)
Built Up Area: 1.541.239 M2(154,1 Ha)
Parking Lot Area: 15.978 M2(1,5 Ha)
Building Floor Area: 52.200 M2(5,2 Ha)
Building Construction Area:136.356 M2(13,6 Ha)
Total Woodland Area: 331.852 M2(33,1 Ha)
DENSITY:0,05 p/ha
PERVIOUS AREAS: % 99.4
IMPERVIOUS AREAS: % 12.1

Figure 8: Current Pervious/Impervious Areas of IYTE Campus

Figure 9: Existing Pervious/Impervious Areas of IYTE
Faculty of Architecture
Impervious roof
Natural Landscape
Impervious stone surfaces
Woodland Area
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Figure 10: Proposed Green Infrastructure BMPs for IYTE
Architecture

Faculty of

conversions (from impervious surface to planted area, from grass lawn to
planted areas) and curb cuts should be assessed. Areas behind the buildings A
and B should be forested for erosion prevention. There should be water
efficient landscaping and native planting as use of indigenous plants
eliminates the need for irrigation. Buildings with flat roofs (A,B and E) are also
suitable for possible green roof development for stormwater management
and rainwater harvesting.
6.CONCLUSION
This paper has discussed the current state of stormwater sustainability at
IYTE campus and proposed initial green infrastructure BMPs for the Faculty of
Architecture grounds as a pilot study of an ongoing masters thesis. The thesis
will develop campus wide recommendations and strategies that seek to
improve and sustain the hydrologic balance of the campus. These include but
not limited to on campus stream rehabilitation, minimizing constructionrelated vegetation removal; minimizing impervious surfaces and building area,
and reducing water consumption for outdoor landscape irrigation by native
plants, use of captured rainwater or recycled wastewater, stormwater, and
air-conditioning condensate.
All these strategies will develop a
comprehensive stormwater management plan for the campus that retains
rainfall on-site, through infiltration, evapotranspiration, and/or reuse. For this
USGBC’s LEED‐ND Stormwater Management and Water-Efficient Landscaping
criterias are to be used as a guideline.
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Özet
Aydnlar, Denizli İli, Honaz İlçesi’ne bağl, 220 haneli, 1050
rakml orman köyüdür. Ormann geçim kaynağ olma
özelliğini yitirmesi sonrasnda küçük alanlarda sulu tarm
ve hayvanclkla yaşamn sürdürmeye çalşan köy, çevre
yerleşimlere
göre
daha
az
gelişmiştir.
Maddi
olanakszlklarn fiziksel değişimi yavaşlatmas nedeniyle
yörede geleneksel mimarinin korunduğu tek yerleşimdir.
Unutulmaya yüz tutmuş olsa da, ahşap işçiliği ve dokuma
el sanatlarn sürdüren köy, Honaz Dağ Milli Park
snrnda, Colossae ve Beycesultan kaz alanlarna yakn,
köylüler arasnda hikâyelere konu olan pek çok buluntu
alannn gün şğna çkmay beklediği antik yerleşimlerle iç
içedir.
Yerleşim biçimi ve mimarisi gibi sosyal hayat da, gittikçe
karmaşklaşan kent yaşamnn aksine, alabildiğine yaln
olan köyde somut olan ve olmayan kültürel miras bilinci
çok düşüktür. Güçlü yönlerinin farknda olmayan ve
geleneğini unutmuş köylüde, umutsuzluk ve çareyi
kentlerde arama eğilimi giderek artmaktadr. Aydnlar Köyü
için ekonomik, sosyal, ekolojik ve kültürel açdan
sürdürülebilir çözümlerin, umudunu yitirmiş diğer Anadolu
köylerine de örnek olacak şekilde, geleneğin yannda
modern gereksinimlerin de gözetilerek üretilmesi
gereklidir.
Bu bağlamda, özgünlüğü koruyarak gelişim umudunu
yeşertecek ve sonraki çalşmalar için merkez olacak bir
köykonağ yapm düşünülmektedir. Muhtarlk, konuk evi
gibi geleneksel ihtiyaçlar yannda bilgisayar, kooperatif
odas vb. gereksinimleri karşlayacak gelenekselle günceli
bütünleyen, yerel malzeme ile üretilmiş, gelişim ve
kalknmann simge yaps gerçekleştirilecektir.
Öte yandan diğer bir adm, evlerin özgünlüğünü bozmadan
güncel yaşam koşullarnn gerektirdiği düzenlemeleri de
yaparak yaşatlarak korunmalarn sağlamaktr. Bu
bağlamda, özgün işlevin sürmesi yan sra, baz yaplara
günübirlik turizme yönelik kullanmlarn da eklenmesi,
gerek yaplarn bakmn, gerekse ekonomik kalknmay

olanakl klacaktr. Köylünün, modern sulama, tarm ve
hayvanclk, alternatif geçim kaynaklar (agro turizm, ev
pansiyonculuğu, doğa ve kültür turizmi), kooperatifçilik (el
sanatlar, tarm ürünleri, doğal ürünler satş), geleneksel
yapm ve el sanatlar konularnda eğitilmesi de, korumaya
ve kalknmaya katk sağlayacaktr.
Projelendirme aşamas
tamamlanan, yerel idare,
üniversite ve vakf desteği ile uygulanmasna başlanmak
üzere olan proje ile “köy”ün kendi iç dinamikleri ile
yaşamn sürdürmesini sağlayacak model meyvelerini
verecektir.
Anahtar Kelimeler:
Aydnlar Köyü, krsal mimari, ekoköy, sürdürülebilirlik,
kültürel miras

Abstract
Affiliated to Honaz, Denizli, Aydnlar is a forest village of
220 houses at an elevation of 1050 m. The village, which
has been trying to sustain with irrigated agriculture and
animal husbandry in small areas since the forest lost its
characteristic of being a source of living, has been
developed less than the surrounding settlements. Since
financial impossibilities have slowed physical change
down, it is the only settlement in which traditional
architecture is preserved in the locality. The village, which
maintains wooden workmanship and woven handicrafts
although they are about to sink into oblivion, is located on
the border of the National Park of Honaz Mountain and is
close to the excavation sites of Colossae and Beycesultan,
and it is located within the ancient settlements wherein
many antique sites, which have been the subject for
stories among villagers, await being unearthed.
Consciousness of tangible and intangible cultural heritage
is very low in the extremely simple village, unlike urban life,
wherein social life is gradually becoming complex as its
way of settlement and its architecture are. Hopelessness
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and tendency to seek solution in cities are gradually
increasing in villagers who are unaware of their powerful
aspects and have forgotten their tradition. For Aydnlar
Village, it is necessary to produce sustainable solutions in
economic, social, ecological and cultural aspects, in such a
way that will also be an example for other Anatolian
villages that have lost their hope and will consider modern
needs besides tradition.
In this context, it is considered to construct a village
mansion which will revive hope for development by
conserving originality and which will be a center for
following studies. The symbolic building of the village,
integrating what is traditional with what is current,
constructed with local materials will be materialized to
meet needs such as computer and cooperative rooms
besides traditional needs such as office of head of the
village and guest house.
Furthermore, another step is to ensure that the houses are
conserved by being sustained through making the
arrangements required by current living conditions but
without disturbing their originality. In this context, besides
the sustainment of the original function, the addition of
uses for daily tourism to some buildings will enable both
maintenance of buildings and economic development.
Training of villagers about modern irrigation, agriculture
and animal husbandry, alternative sources of living
(agrotourism, home pension operating, nature and cultural
tourism), cooperative system (handicrafts, agricultural
products, sales of natural products), traditional production
and handicrafts will also contribute to conservation and
development.
Via this project, the designing stage of which has been
completed and the implementation of which is about to be
launched with the support of the local administration, the
university and the foundation, the model will bear fruits
enabling the “village” to sustain with its own internal
dynamics.
Keywords:
Aydnlar
Village,
rural
architecture,
sustainability, cultural heritage

ecovillage,

1. Giriş
Anadolu'nun güneybatsnda, Ege Bölgesi'nin doğusunda
bulunan, ülkenin en önemli merkezlerinden Denizli, tarihi
ve kültürel alanlar yan sra, doğal güzellikleri ile de,
dünyaca ünlüdür. Türkiye'nin dünya kültür miras listesinde
yer alan ünik oluşum Pamukkale ile Hierapolis, Laodikea,
Colossae, Tripolis, Eumenia gibi antik kentlerin varlğ,
dokumaclk bağlamndaki ünü, termal kaynak ve tesisleri
kentin
öneminin
evrensel
boyutta
olduğunu
yanstmaktadr.
Bununla birlikte dünyadaki dalgalanmalar, sektör çeşitliliği
ve potansiyel tarihi-kültürel değerlerin gözden geçirilmesi
gerekliliğine dikkat çekmiştir.
Denizli’nin Anadolu coğrafyas içindeki yerinin de etkisi ile,
Temmuz 2009’da Belediye ve sivil toplum işbirliği
sonucunda 2010-2023 sürecine yönelik stratejik hedeflerin
belirlendiği, "Denizli'nin Geleceği Yol Haritas" çalşmas
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oluşturulmuştur. Aydnlar Köyü’nün Sürdürülebilirliği
Projesi kapsamnda düşünülen,
kültürel çeşitliliğin
sağlanmas, kültürel miras bilincinin geliştirilmesi, kültür ve
turizmin bütüncül değerlendirilmesi ile tarihi dokular
korunurken, yerel kalknmann da gerçekleştirilmesi
konular, söz konusu yol haritasnda da Denizli’ye yönelik
olarak önerilmiştir [1].
Denizli İli Honaz İlçesi'ne bağl Aydnlar Köyü'nün
sürdürülebilirliği için yürütülen çalşmalar, ilke birliği
yansttğndan daha geniş bir projenin içine eklenerek
benzer durumdaki krsal yerleşimlere uyarlanabilecek bir
model
olabilecektir.
Bölgenin kültürel çeşitliliğinin parças olan köyde kültürel
miras bilincini geliştirmek ve bu farkndalğ yerel bilgiyi
akademik-teknolojik bilgi ile birleştirerek oluşturulan
sürdürülebilir krsal kalknma hareketini destekleyecek
biçimde
kullanmak
amaçlanmaktadr.

2. Aydnlar Köyü
Aydnlar, Denizli İli’nin, Honaz İlçesi’ne bağl olup, 220
haneli, 1050 rakml bir orman köyüdür. Ege Bölgesi’nin en
yüksek dağ olan Honaz'n kuzeydoğu eteklerinde ve 43
endemik bitki türüne sahip Honaz Dağ Milli Park
snrndadr. Eskiden, geçimini ormandan sağlanan çra ve
odun kömürü ile karşladğndan, köyün geçmişteki
adlarndan biri de, “Kömürcü”’dür. Günümüzde orman
alanlarnn daralmas ve nüfusun artmas ile birlikte eğimli
araziden arta kalan dar alanlarda sulu tarm yaplmaya
başlanmştr [2,3,4,5,7]. .
Denizli’nin antik kentler örüntüsü içinde Khonai (Honaz
İlçe'sine adn veren antik yerleşim), Colossae ile komşu
olan köyün çok yaknnda Denizli Arkeoloji Müzesi
tarafndan varlğ onaylanmş ve gün şğna çkarlmay
bekleyen çok sayda antik yerleşim vardr.
Köyün ormanlk alanda bulunmas ahşap işçiliğinin,
hayvanclk ile uğraşlmas da kilim dokumaclğnn
gelişmesini sağlamşsa da, zaman içinde söz konusu el
sanatlarnn kaybolmaya yüz tutmas engellenememiştir.
Denizli’ye 45 km uzaklktaki köyün, çevresindeki diğer
köylere göre daha az hizmet almş olmas ve maddi
olanakszlklar ironik biçimde geleneksel mimarlk
örneklerinin yerlerine yenilerinin yaplmasnn önüne
geçerek korunmalarn sağlamştr. Geleneksel malzeme
ve yapm biçiminin kaynağ açsndan korunmaya değer
köy evleri, çağdaş mekan gereksinimleri karşlanamadğ
ve halkn kültürel miras bilinci eksikliği nedeni ile yavaş
yavaş yok olmaktadr.
Şekil 1. Aydnlar Köyü’nün genel görünümü

Şekil 2. Aydnlar Köyü’nden görünüm
2.1 Aydnlar Köyü Geleneksel Evleri
Genelde gelişigüzel ve ayrk düzende konumlanmş
olmakla birlikte, bitişik düzende örneklerin de bulunduğu
Aydnlar Köyü evleri, yalnlğ ile dikkat çekmekte; açk
dş sofal Türk evlerinin plan düzenini yanstmaktadr.

Şekil 4. Ellezler Evi
Köyün eğimli arazide yer almas, yaplarn uygun
yönelimine, birbirinin şğn, manzarasn kapatmamasna
olanak sağlamakta, evler genelde vadiye açlmaktadr [6].

Şekil 3a. Bitişik düzende sra ev örneği

Şekil 5. Vadiye açlan yerleşim düzeni
Köydeki evler, genellikle iki katl ve toprak daml olup, alt
katlar halkn geçimini tarm ve hayvanclktan sağlamas
dolaysyla ahr, samanlk, depo gibi işlevlerle; üst kat ise
konut olarak kullanlmaktadr. Yaplar genelde doğu
dşndaki yönlere taş duvarlar ile kapaldr.

Şekil 3b. Şevket Gündübay Evi (bitişik düzen)

Evin mekânlar yerel adlar alrlar. Türk evinin yar açk sofa
mekân, "tahtalk"; odalar "koca ev" , tahtalğn yannda
sonradan eklenmiş, tahtalktan bir rht yükseltilmiş yar açk
ksm "hayat", oda durumuna getirilmiş şekli “hayat ev”,
ahşap dş merdiven "ayaklk" olarak nitelenir. Evin
tahtalk mekân ahşap döşemeli olup, koca ev mekânlar
ise bunun yan sra ak toprakl çamur harc tabakas
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içerdiğinden
toprağn
iklimlendirici
etkisinden
yararlanmaktadr.
Konutlar, Türk evinin esnek mekân özelliğinin yansmas
olarak, gereksinimlere göre değişebilir, büyüyebilir bir
nitelik yanstrlar. Bu bağlamda, en basit ev, yar açk
mekân olan "tahtalk" ve kapal mekân "koca ev" den
oluşur. Ailenin büyümesi veya daha fazla alana gereksinim
duyulmas
durumunda
tahtalk
köşesine
hayat
eklenmektedir. Çekirdek birim tekrarlanarak, tahtalk
yansra, koca ev; koca ev ve hayat, iki koca ev; iki koca
ev ve hayat; iki koca ev ve iki hayat şeklinde konut
büyütülebilmektedir. Tahtalğn kenarnda el-yüz ykamak
için kullanlan "abdestlik", yazn uyuma, çevreyi seyir
mekân ve serin oturma köşesi niteliğindeki soğukluk ve
genellikle altnda ayaklk bulunur.

Yapnn üç yann saran, çoğunlukla iki kat yüksekliğinde
ve ortalama 80 cm kalnlktaki taş duvarlar, bağlayc
malzemenin yetersizliği sebebiyle döşeme ve çatnn
yükünü taşyamadğndan, yüksek dayanml ardç
ağacndan elde edilen, dikme ve kiriş olarak biçilmeden
kullanlan, “öz” denilen direkler ile oluşturulan iskelet ile
desteklenirler.

Şekil 7. Aydnlar Köyü evlerinde dşardan kolayca okunan
taşyc sistem

Şekil 6a. Zekeriya Bayndr Evi giriş cephesi

Şekil 6b. Örnek Plan Şemas
Yap cephelerine bakldğnda, ana açlm yönü dşnda üç
yönünün masif taş duvarl, cephelerin svasz, tahtalk
mekân yönünde 150 cm e ulaşan genişlikte saçakl olduğu
görülmektedir. Cephe ögeleri yaln olup, ayaklk
korkuluklar
ve
pencerelerde
sade
motifler
alglanabilmektedir.
Süsleme, genelde yalnzca üst gelir grubu evlerinde, iç
mekânda yüklük, tavan, pencere pervazlar gibi ögelerde
görülmektedir.
Taşyc sistem bağlamnda köyün evleri irdelendiğinde
yğma ve karkas sistemin birlikteliği, çarpc bir özellik
olarak dikkat çeker[6].
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Kat döşemesi strüktür ve kaplamas ahşap olup, ahr
mekânnn üstünde konumlanan koca ev mekânlarnda
döşeme üzerinde, alttaki mekânla ilişkiyi azaltacak şekilde
ak toprakl çamur harc tabakas oluşturulur. Yap çatsnn
katmanlar ise içten dşa, birbirine dik yönde ve üst üste
yerleştirilen; öz, mertek, pard (ardcn özü dşndaki daha
az reçineli ksmndan elde edilen malzeme), çam ağac
kabuğu ve toprak (geren) biçimindedir. En üstteki toprak
tabaka, szdrmazlğ sağlamak için “yungu taş” (ortalama
40 cm çapl, 100 cm uzunluktaki silindirik taş) ile yağmurlu
havalarda skştrlr.
Plan şemas ve taşyc sistemi dşardan okunan köy
evlerindeki
yalnlk
köydeki yaşamn yansmas
niteliğindedir. Ancak bu evleri üreten geleneksel üretim
hafzas ve somut olmayan kültürel miras hzla yok
olmaktadr. Günümüzde köyde yeni üretilen konutlarda,
geleneklerin sürekliliğinin sağlanmas, insan ölçeğinin
korunmas, malzemenin doğru kullanm bağlamnda
yetersizlikler gözlenmektedir. Bu açdan, halkn mevcut
evlerini modern gereksinimlerini karşlayacak biçimde
onarmas, geleneksel malzeme ve tekniği gelenek ile
boyutlandrarak kullanmas gerekmektedir.

3. Köyün Sürdürülebilirliği Açsndan Çalşmalar
Bölge kültürel çeşitliliğinin, somut kültür varlklar ile dikkat
çekici bir parças olan köyde yaplacak kültürel miras bilinci
geliştirme, turizm potansiyeli analizi, krsal kalknma
stratejisi çalşmalar konusunda bilgi alşverişi ve işbirliği
ortamlar yaratmak amacyla paydaşlar durumundaki
birimlerle görüşmeler yaplmştr (Denizli Mimarlar OdasMays.07, Honaz Özel İdare Müdürlüğü-Mays.07, Honaz
Belediye Başkanlğ-Temmuz.08, Honaz Halk Eğitim
Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği-Temmuz.08, Honaz
Kaymakamlğ- Temmuz.08, Honaz Özel İdare MüdürlüğüMays.09, DEÜ Mimarlk Bölümü-Haziran.09, Denizli
Arkeoloji Müzesi-Temmuz.09, Denizli Valiliği-Ağustos.09,
ÇEKÜL
Vakf-Eylül.09).

Bu paylaşmlardan elde edilen birikimin şğnda, yerel
bilgiyi akademik-teknolojik bilgiyle birleştirerek tasarlanan
Köykonağ projesinin hayata geçirilmesi ile, köydeki
hayatn iyileştirilerek sürekliliğini sağlamak üzere, eğitim ve
geleneksel konut mimarisinin onarm çalşmalar
planlanmaktadr.

Köyün konutlarn karakterize eden doğu dşndaki yönlere
ortalama 80 cm kalnlğndaki duvarlarla tamamen kapal,
doğuya ise “tahtalk” ve “hayat” ile açlan plan tipi ve
yönlenişi de Köykonağ yapsna aktarlmştr.

3.1 Aydnlar Köykonağ Yapm
Ülkemizdeki pekçok köy gibi değişim ve gelişim inancn
yitirmiş Aydnlar Köyü’nde iyileşme umudunu yeşertmek ve
gelecekte yaplacak çalşmalarda kullanlmak üzere bir
mekâna gereksinim bulunmaktadr. Krsal yerleşimin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasndaki köylü desteğini elde
etmeyi sağlayacak sembolik yap muhtarlk, kahvehane,
konuk evi gibi geleneksel; bilgisayar odas, kütüphane,
kooperatif ve kurs odalar gibi modern ihtiyaçlar da
karşlayacak biçimde işlevlendirilmiştir.
Geleneksel
Türk
yerleşimlerinde
geçmişte
yazl
yönetmeliklerin olmadğ dönemlerde, komşularn sevgi,
sayg, anlayş yaklaşm içinde birbirinin şğn,
manzarasn,
güneşini
kesmeme,
mahremiyetini
zedelememe ilkelerinin işlediği bilinmektedir. Aydnlar
Köyü’ndeki yaplarda da bunun okunduğu belirtilebilir.
Gelenekseli yorumlayan, ancak çağdaş da reddetmeyen
Köykonağ
tasarmnda
da,
sözkonusu
ilkeler
uygulanmştr.

Şekil 9. Köykonağ’nn Meydan ile ilişkisini gösteren kesit
perspektifi.
(Doğuda üstte muhtarlk, altta kahvehane
Batda üstte konuk evi, ortada dükkan, altta bilgisayar
odas)

Şekil 8. Köykonağ’nn panorama içinde konumlandrlmas
Köy
meydann snrlandran, yakn zamana dek
kahvehane olarak kullanlan, ama yklma tehlikesi
yüzünden boşaltlan, köy tüzel kişiliğine ait iki yapnn
yerine Y. Mimar Umut Durmuş tarafndan projelendirilen
Köykonağ; yerleşimi, plan tipolojisi ve malzeme kullanm
ile gelenekleri sürdürecek biçimde tasarlanmştr. Bu
özellikleri ile yapnn modern çizgilerine karşn, en az
yanndaki kadar yerel ve geleneksel olmas amaçlanmştr.
Köykonağ, Aydnlar Köyü’nün ykk durumdaki iki konut
yapsnn plan, yükseklik olarak izi ve bakş yönleri
korunarak, yerel malzeme ile ancak güncel gereksinimleri
karşlayacak şekilde tasarlanmştr. Eski kahvehanenin
yerine yaplacak yapdaki kahvehane de ayn yükseklik ve
konuma yerleştirilerek, köyün sosyal hayatnda önemli yeri
olan bu mekanla ilgili belleğin sürdürülmesi amaçlanmştr.

Şekil 10. Zemin Kat Plan aksonometrisi (Kahvehane ve
meydana açlan teras, servis girişi, çay ocağ, wc,
bilgisayar odas ve kütüphane)
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yapm süresinin ksalmas sayesinde köylünün bu yapm
sistemini benimsemesi kolaylaşacaktr.

Şekil 11. 1. Kat Plan aksonometrisi (Muhtarlk ve dükkan)

Şekil 13. Köykonağ’nda ince yap aşamasnn ortadan
kaldrldğn yanstan iç mekan görünümü (muhtarlk ve
konuk evi).
Böylece yerel-geleneksel malzemenin doğru kullanm
mümkün olacaktr. Yeni yaplaşma alanlar ve yaplar
konusunda bilinçlendirme, teknik destek sağlanmas
olanakl klnacaktr.
Açklanan malzeme ve teknik de tamamen yerel işçilik ile
bir araya getirilecek, böylece yapdaki olas tamirat ya da
tadilat gereksinimi dşardan destek beklemeksizin yerelde
çözülebilecektir.
Dönüşebilir mekânlar ile kaynak israfnn engellenmesi
düşünülmüştür. Örneğin köyün düğün salonu gereksinimi
kahvehanenin, önündeki teras ve meydan ile birleşmesiyle
karşlanacaktr. Böylece yln yalnzca belli aylarnda
(Ağustos-Eylül) ve hafta sonu kullanlan mekân ihtiyac
karşlanmş olacaktr.

Şekil 12. 2. Kat Plan aksonometrisi (Konuk evi)

Tüm imalatn tek aşamada doğru yaplmas ilkesi ile kaba
yap-ince yap ayrm ortadan kaldrlmştr. Yap; duvarlar
örülüp, döşeme kalplar söküldükten ve doğramalar
takldktan sonra kullanlabilecek biçimde tasarlanmştr.
Sva, boya gibi ince yap aşamalarna gerek kalmamştr.
Az malzeme ile çok ve kaliteli mekân üreten bu yaklaşm
kaynaklarn israfn engellemektedir. Maliyetin düşmesi ve
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Köykonağ tasarmnda, köyün yerel mimarisindeki
özelliklerin kullanm düşünülmüştür. Bu bağlamda, yap iç
mekânnn iklimlendirme etkisi açsndan (yazn soğutucu,
kşn stc) toprak döşeli olmas planlanmştr. Yapda
kullanlan taş malzemenin çevreden sağlanmas
kararlaştrlmştr. Yapnn kullanm sürecine yönelik ise,
havalandrma ve stma konusunda enerji kaynaklar
düşünülmüştür.
Kahvehanenin
pasif
olarak
havalandrlmasn sağlayacak, rüzgar ile çalşan sistem ile
yenilenemez enerji kaynağ ihtiyac azaltlacaktr. Bu
bağlamda yapnn orman gençleştirme çalşmalarndan
sağlanan malzeme ile stlmas, bu malzemenin yakldğ
ünitelerin s yayma alanlar arttrlarak maksimum yarar
sağlanmas söz konusu olacaktr.

Köyde tarm ve hayvanclk çevresinde gelişen ekonomik
hayatta belirleyici etkiye sahip kadnlarn karar alma
süreçlerindeki eşit haklar tannmaktadr.
Köy yaşamna bakldğnda, baz krsal yerleşimlerde
gözlenen erkeklerin günün büyük bölümünü kahvehanede
sohbet ederek geçirdiği düzen, Aydnlar örneğinde
görülmemekte, iş yükü kadn ve erkek arasnda
paylaşlmaktadr. Aydnlar Köyü’nde uygulamada da kadn
eşit görülmekte, tarmsal işgücü ihtiyac kadnlar yan sra
erkekler tarafndan da karşlanmaktadr.
 Köy, yeniden hareketlendirilmeye çalşlan kooperatif
çalşmalar ile bilinmektedir.
Şekil 14. Köykonağ’na kuzeyden bakş

 Köyün eğitim düzeyinin yüksek olmas aile yapsna da
yansmakta,
aileler
bakabilecekleri
ve
eğitim
sağlayabilecekleri sayda çocuk edinmektedir.
Köylü görerek öğrenmektedir. Yaplan tüm eğitimler ile
ilgili mümkünse bir örneğin işlerliğinin kantlanmas için
uygulanmas gereklidir.
Köylü, işlerliğine inanlan konular hzla hayata geçirme
eğilimindedir.
Köyün coğrafi konumu ve sade
oluşturduğu turizm potansiyeli yüksektir.

köy

yaşamnn

Şekil 15. Köykonağ’na güneyden bakş

Bu bilgiler ile dört farkl alan üzerine yoğunlaşmş eğitim ve
bilgilendirme ortamlar planlanmştr:

3.2. Köydeki Konutlarn ve Yaşamn Sürekliliği

1.Tarm ve hayvanclk ile ilgili çok yönlü eğitimler (ekolojik
tarm v.b. )

Bir yandan köykonağ yaps gerçekleştirilirken, öte
yandan köylüyü bilinçlendirme ve eğitim verme
çalşmalarnn hzlanmas planlanmaktadr. Köydeki yerel
konut yap stokunu onarc ve geliştirici çalşmalar eş
zamanl olarak sürdürülecektir.
3.2.1 Eğitim Çalşmalar
Köyün sosyal yaps incelendiğinde, genç nüfusun artan bir
şekilde umutsuz ve köyden uzaklaşma eğiliminde olduğu
görülmektedir. Yaşam koşullarnn güçlüğü, her iki
cinsiyetin de zor koşullarda çalşmas sonucunu
doğurmaktadr. Bu nedenle yeni iş olanaklarnn genç
nüfusu ve kadnlar da göz önünde bulundurarak
planlanmas, köyün kendi konumuna, çevresine ve
kaynaklarna göre en çok hangi uygulamadan
faydalanabileceğine karar vermesini sağlayacak eğitimlerin
verilmesi gerekliliği ortaya çkmştr. Çünkü “köy” sadece
üreterek hayatn sürdürebilir.
Bu bağlamda, halka kültürel miras bilinci yan sra, köyün
potansiyel değerlerini geliştirecek, geçmişinde var olan
değerleri canlandracak etkinliklere yönelik eğitim verilmesi
uygun olacaktr.
Köy sosyal yapsnn baz özellikleri gerekli eğitimlerin
yöntem ve içeriklerinin belirlenmesinde yol gösterici
görülmektedir.

2. Agro turizm, ev pansiyonculuğu, doğa ve kültür turizmi,
botanik turizmi, el sanatlar vb iş olanağ tantm ve
kurslar.
3. Kendisi geleneksel yap sanatnn baz üretim
yöntemlerini çağdaş gereksinim ve olanaklar ile
boyutlandrarak günümüze taşyan yapda diğer pek çok
alanda zanaatkâr-usta yetiştirme atölyeleri.
4. Korunmaya değer yap stoku için akademik girişim ya da
geniş bir aktör yelpazesi içinde düzenlenecek yaz okullar
ile köy dşndan gelen gençlerin hem ilgili konu, hem de
köy yaşam hakknda bilgilenebilecekleri ortamlar.
3.2.2 Köy Evlerinin Onarm
Köydeki evlerin yaşamas öncelikle köydeki yaşamn
sürmesi ile olanakldr. Yerleşimde ykk konutlarn varlğ,
kullanlmayan boş evlerin süreç içinde ulaştğ sonucu
yanstmaktadr. Bu açdan köyün geçim kaynaklarnn
geliştirilmesi, refah düzeyinin yükseltilmesi gereklidir.
Korunmaya değer köy evleri ile ilgili çalşmalara
başlanmadan köydeki yap stoku envanteri çkarlmştr.
Buna göre, 220 hanenin %5’i terk edildikten sonra
bakmszlk sebebiyle kullanlamaz duruma gelmiş,
%13.2’si yeni malzeme ve teknik ile yaplmş, %28.2’si
geleneksel ama çok değiştirilmiş, %53.6’s da geleneksel
ve büyük oranda korunmuştur.
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Köyün sosyo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesi köy yaşam
yansra, konutlarnn da varlğnn sürdürülebilirliğini
sağlayacaktr.
Köyün evlerinin yaşatlarak korunmas ve güncel
gereksinimleri
karşlayacak
tarzda
düzenlenmesi
sonucunda, bir yanda köyün otantizmi korunurken, öte
yandan düzenlenecek eğitimler ile iş olanaklar yaratlmas
veya sürdürülen uğraşn verimliliğinin arttrlmas olanakl
klnacaktr.

Şekil 16a. Aydnlar Köyü evleri envanter çalşmas
5%

54%

13%

Kullanlmaz
durumda
Yeni yaplmş

28%

Değiştirilmiş
geleneksel
Korunmuş
geleneksel

Şekil 16b. Aydnlar Köyü evleri envanter çalşmas
Köy evleri ile ilgili olarak yaplacaklar kapsamnda:
 Evlerde yaşamn sürekliliğinin sağlanmas,
Onarm,
Yapnn güncel konfor koşullarna kavuşturulmas
amac ile oluşturulacak ekler (yap içinde tuvalet,
banyo vb.),
Υaplara konut işlevi yansra ek işlevler
kazandrma ( yemek yeme, konaklama olanaklar…)
sözkonusudur.
Onarm çalşmalar kapsamnda konutlarn özgünlüğü
korunur iken, güncel koşullara uygun olanaklarn
sağlanmas (yüklükler içinde banyo çözümü gibi)
düşünülmektedir.
Köykonağ yapm ile, çevresindeki yaplardan başlanacak
onarm çalşmalarnn yannda köy için genişleme
alanlarnn belirlenmesi, altyap ve yeni yaplarn buna göre
planlanmas amaçlanmaktadr.

4. Sonuç
Aydnlar Köyü’nde yerleşimin sürdürülebilirliği olgusuna,
krsal yaşamn sürdürülebilirliği bağlamnda bakldğnda,
yaşam koşullarnn iyileştirilmesi, refah düzeyinin
yükseltilmesi gerekliliği ortaya çkmaktadr.
Krsal
kalknma eğitim yansra, köyün potansiyellerinin ve miras
değerlerinin doğru değerlendirilmesi ile gerçekleşebilir.
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Ayrca baz evlere yüklenecek yeme içme, yerel ürün satş
gibi eylemlere yönelik ek işlevler, zaten Türk Toplumunun
özünde olan misafirperverliği yanstacak, sağlanacak gelir
ile yaplarn bakmna olanak tanyacak, refah düzeyini
yükseltecektir. Ziyaretçiler, kentten, apartmanlarndan çok
farkl bir çevrede, doğa ile iç içe, bambaşka bir ortamda
zaman geçirebileceklerdir.
Köykonağ’nn yapm ve yerel konutlarn sağlklaştrlmas,
köyün yerel kimliğini korurken, güncel olanaklardan da
uzak kalmadğ bir atmosfer oluşturacaktr.
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ÖZET
Kentsel mirasa sahip kentlerin üst ölçekli planlarda, mirasn korunmasn
sürdürülebilir ve bütüncül planlama için gerekli bir hedef olarak kabul etmeleri
koruma için hayati önem tașr. Bu da koruma programnn sürdürülebilir bir
yaklașma oturmasn zorunlu klar. Yakn geçmișten günümüze bir çok görüș
koruma planlamas çalșmalarnn, sürdürülebilir planlama çalșmalarna benzer
olumlu katklara sahip olduğunu göstermektedir. Planlama araclğyla doğal ve
kültürel mirasn bütün önemli ögelerini koruma ve yaygnlaștrma mümkündür.
Son yllarda giderek artan biçimde sürdürülebilir planlamann temel amac
durumunda olan sürdürülebilir kentsel gelișmenin; çevre korumann ve
sürdürülebilirlik ilkelerinin yan sra kültürel/kentsel miras, doğal miras, kültürel
peyzaj gibi konularn da sklkla sürdürülebilirlikle birlikte gündeme getirilmesi de
mirasn geleceği açsndan olumlu bir gelișmedir. Yaplan çalșma; sürdürülebilir
planlamann çevresel, ekonomik ve sosyal bileșenleri bir bütün olarak ele
almasnn yan sra kültürel ve doğal miras hem sürdürülebilir klmann hem de
mirasn sürdürülebilirliği sağlayan verilerini kullanmann planlamann vazgeçilmez
unsuru olduğunu da ortaya koymas gerektiğini açğa çkarmaktadr. Bu
çerçevede bu çalșma; sürdürülebilir kentleșmenin gerçekleștirilmesi için önemli
bir araç olan sürdürülebilir planlamann; kültürel ve doğal mirasn korunarak
yeniden değerlendirilmesini de içerip içermeyeceğini tartșlmas gereken bir
sorun olarak ele almaktadr. Buna bağl olarak sürdürülebilir planlamada; kültürel
mirasn korunarak yeniden değerlendirilmesinin hangi kriterlerle
değerlendirileceği tartșlmas gereken bir sorun olarak ele alnmakta ve bir
çerçeve önerisi sunulmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras; Sürdürülebilir Kalknma; Kent Planlama;

Koruma; Değerlendirme Çerçevesi.
ABSTRACT

It has vital importance for the protection that cities with urban heritage perceive
the protection of the heritage as a necessary aim for the sustainable and total
planning in urban plans. That obliges the protection program to be in a
sustainable approach. From past to present many opinions have showed that the
studies of protection planning have positive contributions as well as studies of
sustainable planning. It is possible via planning, protecting and extending the
important factors of the natural and cultural heritage. It is a positive
development for the future of the heritage that reviving the subjects such as
protecting environment, sustainability principles, cultural/ urban heritage, natural
heritage, cultural landscape in connection with sustainable urban development.
According to this study, sustainable planning includes environmental, economical
and social components and it aims to maintain sustainability in terms of the
cultural and natural assets. The usage of data related to sustainability is
inevitable within this planning process. This study within this framework
addresses sustainable planning as an important tool for sustainable urbanization;
and one issue to be discussed within this concept is that whether it should
contain the protection and the new assessment period of cultural and natural
heritages. According to a thesis, the definition of cultural and natural heritage
represents an important resource for sustainability, while the content of this
heritage is to be considered as an important contribution in terms of sustainable
urbanization planning. Therefore, this topic shall be considered within the
framework of this thesis.
Keywords: Cultural Heritage; Sustainable Development; City Planning;

Conservation; Assessment Framework.
1. GİRİȘ

İnsanlğn bundan sonraki serüveni için umut edilen șey, sürdürülebilir bir
yașamn olanakl klnmas ve bu bağlamda yașamn tüm parçalarnda olduğu gibi,
kentsel mekânlar ve yapl çevrede de sürdürülebilirliğin gerçekleștirilmesine
yönelik çabalarn ve politikalarn üretilmesinin gerekli olduğunun dünyann bütün
uluslarnca anlașlmasnn gerekliliğidir.
Sürdürülebilirliğin salt bilimsel bir kavram niteliğinden çkarlmas ve doğrudan bir
yașam biçimi haline dönüștürülmesi, insanlarn ihtiyaçlarnn doğal çevrenin
kendini yenileyebilmesine imkân verecek biçimde ve ona zarar vermeden
karșlanmas ve çevreyle uyumlu bir yașamn ortaya konmasnn [1] yöntemlerinin
neler olduğu da uzunca bir süredir tartșlmaktadr.

Sürdürülebilirliğin, yașamn her alann kușatc olduğu ve her alana uygulanabilir
olabildiğinden yola çklarak, tanmnn da kapsamnn zaman içinde genișlediği,
bir ölçüde yașamn neredeyse tüm yönlerinde ele alndğ ve tartșldğ
görülmektedir [2]. Bu tartșmada, kentler ve kentsel bölgeler önemli bir rol
oynamaktadr. Bir yandan, kentlerin küresel çevre sorunlarna büyük ölçüde katk
yapmas, diğer yandan kentlerde yașayan insanlarn çevresel tahribat, kirlilik,
sağlk, sosyal, eğitim, ekonomik, adalet, eșitlik, kimlik vb. artan sorunlarla karș
karșya kalmas, kentsel çevrelerin de sürdürülebilirliğini gündeme getirmiștir.
Kentler için bir bașka küresel sorun olan nüfus artșna verilecek yantn ne
olacağ da, yine sürdürülebilirlik bağlamnda ele alnacak bir konudur.
Bu bağlamda, 21. yüzyln en önemli sorunlarndan birisi 2007’de 6.61 milyar olan
dünya nüfusunun hzla artarak 2050’de 9.07 milyara çkmas ve bunun % 70’den
fazlasnn kentsel alanlarda yașayacak olmasdr. Bu artșn gelișmekte olan veya
az gelișmiș ülkeleri daha çok etkileyeceği, bu gün %40 civarnda olan kentsel
nüfuslarnn % 70’e ulașacağ tahmin edilmektedir [3]. Dolaysyla bu artșn,
kentlerin denetimsiz büyümesine neden olacağ, ancak bunun getirdiği sorunlara
verilecek yantlarn da yine kentsel sistem içerisinde aranmas gerektiği
kendiliğinden ortaya çkmaktadr. Bu bağlamda, küresel ölçekte, bünyesinde
kültürel ve doğal miras barndran kentler de dahil bütün kentlerin doğal ve
yapl çevreleriyle birlikte barndrdklar kültürel mirasn sürdürülebilmesine
olanak sağlayan, bir kentsel gelișme anlayș ile planlanmas zorunluluk haline
gelmiștir. Bu anlamda birçok sorunu doğuran ve sürdürülebilir kalknma ile
çelișmekte olan mekânsal planlamann bugünkü anlamyla devam edeceği
beklenmemelidir. Özellikle İstanbul gibi yoğun kültürel mirasa sahip büyük
kentlerde nüfusun yğlmaya devam etmesi, mevcut tüketim kalplarnn sürmesi,
fiziksel mekânda yatayda ve düșeyde yaylma ve büyümenin snrszca sürmesi,
küresel süreçlere eklemlenme çabalar sonucu, snrszca kaynaklarn tüketilmesi
gibi durumlar șüphesiz kentlerdeki miras üzerindeki basknn artmasna,
korumann sağlanamamasna ve kentsel yașam kalitesi seviyesinin de
istenmeyen düzeylere inmesine neden olacaktr.
Ayrca küreselleșme, endüstri sonras kentlerde, yeni bir kentsel hiyerarșinin
olușmasnda etkili olmaktadr. Küreselleșme ile birlikte özellikle İstanbul
örneğinde olduğu gibi metropol kentler aras yarșmaclk gibi ortak sorunlar,
kentler üzerinde oldukça önemli ve hzl bir ekonomik ve sosyal yeniden
yaplanma sürecini bașlatmștr [4]. Kentler aras bu yarșta yalnzca kentlerin
sahip olduğu ekonomik ve doğal sermaye değil, kentin sosyo - kültürel yaps,
sahip olduğu kültürel ve doğal miras ve bütün bunlarla biçimlenen kentsel kimliği
de yarșn önemli belirleyicileri durumundadr. Bu yarș ekonomik kazanç sağlasa
da, kültürel ve doğal miras ile çevresel açdan kentler üzerinde çok da olumlu
etkiler yapmayacak [4], hatta kentler kimliklerini de kaybetme tehlikesiyle karș
karșya kalabileceklerdir.
Özellikle İstanbul örneği bağlamnda, kentin hem küresel yarșa girerek küresel
ekonominin basks altnda kalmas, yan sra nüfus ve göç basks, piyasa güçleri
ve politik güçlerle biçimlenen arazi rant, arazi kullanm ve ulașm vb. kararlar ile
kentsel mekann yatayda ve düșeyde sürekli kontrolsüz büyütülmesi gibi
sorunlar oldukça ciddi ve sürdürülemez bir kentleșmenin olumsuz süreçleri
olarak ortaya çkmaktadr. Ancak küresel ölçekte etkin durumda olan ve küresel
sermayeyi çekebilecek altyapya sahip olan kentlerin ekonomik, politik ve
kültürel bağlamda dünya ölçeğinde giderek daha zengin, etkin ve söz sahibi
olacağ da öngörülebilir bir durumdur.
Bu anlamda, gelecek on yllarda bugün yașanan sürecin daha hzl ve yoğun bir
biçimde yașanacağ ve kentlerin çok önemli dönüșümlerle karș karșya kalacağ,
özellikle çevresel, sosyal ve kültürel kayplarn ve sosyal ayrșma süreçlerinin
ortaya çkacağ, bu arada kültürel mirasn da bu sürecin tehdidi altnda kalacağ
öngörülebilir.
Bu durum kaçnlmaz olarak çevreyle birlikte kentsel gelișme, büyüme ve
zenginleșmenin de sürdürülebilir klnmasn zorunlu tutmakta ve yan sra
kentlerin sahip olduğu kültürel ve doğal mirasn da korunarak sürdürülebilmesine
imkân sağlayan yeni politikalarn üretilmesi ve stratejik karar verme ve planlama
modellerinin olușturulmasn gerektirmektedir.
Hiç kușkusuz kentsel sürdürülebilirliğinin sağlanmas ayn zamanda; insan
yașamnn niteliğine doğrudan katkda bulunan, insanlarn doğal ortamlarna,
genel barș ve huzura, geçmișin mirasnn geleceğe devredilmesi düșüncesine
olan eğilimleri arttran doğal ve kültürel çevreye, gereken önemin verilmesini de
zorunlu klmaktadr [5, 6].
Sürdürülebilir kentsel gelișmeyle ilgili, birbirinden ayrlan ya da birbirini
tamamlayan tanmlamalarda; çevre değerlerinin tüketiminin en aza indirilmesi,
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kaynaklarn kullanm düzeyinin kaynaklarn kendini yenileme hzn așmamas vb.
temel bașlklarn yan sra kültürel ve sosyal çeșitliliğin sürdürülmesi, kentsel
çevrenin korunmas ve geliștirilmesi yan sra tarihi ve kültürel alanlarn
korunmas da önemli bașlklar olușturmaktadr [5, 7, 8, 9].

kalknmann önünde bir engel olduklar savyla ilgilidir. Bu miras, kalknma
hedefinde araçsallaștran anlayșn aksine, çevreyi dșlamayan kalknma kavram,
ekonomik gelișme ve sağlkl çevreyi yaratma ile bu varlklarn korunma
amaçlarnn çelișen hedefler olmadğ varsaymna dayanmaktadr [17] .

Bu çerçevede kültürel ve doğal mirasn; tanm gereği sürdürülebilirlik için önemli
bir kaynak teșkil ettiği, içeriği dolaysyla da sürdürülebilirliği sağlayacak verileri
ve özellikleri tașdğ ve bu anlamda sürdürülebilir kent planlamas için bașat
girdiler olarak sürdürülebilirliğe önemli katklar yapabileceği [5] varsaylmaktadr.

Özellikle ekonomik hedefler yönünden kültürel mirasn; gelir ve istihdam, ișçilik
becerilerinin arttrlmas ve bakm yaratlmas, çevresel özellik değerlerinin artș,
kent merkezlerinin canlandrlmas, kültürel ve doğal miras turizminin yaratlmas
vb. konularda çeșitli ekonomik faydalar olușturarak kalknma için teșvik
yaratabileceği beklenebilir. Ayrca kültürel miras, topluluklar canlandrma,
toplumlarn yașam kalitesini arttrma, kültürel küreselleșmenin etkilerini
hafifletme stratejilerinin de vazgeçilmez bir parçasdr. Bu bağlamda ekonomik
gelișme ile kültürel ve doğal mirasn korunmas hedef ve politikalar arasnda
pozitif bir denge kurulabileceği açktr.

Bu çalșma; kültürel miras ile sürdürülebilir kalknma, sürdürülebilir kentleșme ve
planlama arasndaki ilișki hakknda anahtar paydașlar arasnda tartșma
bașlatmay hedeflemektedir. Bu bildirinin, sürdürülebilirlik ve miras ilișkisi
konusunda farkndalğ arttrarak, çok da dikkate alnmayan kültürel
sürdürülebilirliğin önemli parças olan kültür varlklarnn kentsel sürdürülebilirlik
içerisinde nasl ele alnacağna ilișkin bir önermeyle, konuyla ilgili tartșmay
canlandrmas
beklenmektedir.
Ayrca;
sürdürülebilir
kentleșmenin
gerçekleștirilmesi için önemli bir araç olan sürdürülebilir planlamada; kültürel
mirasn korunarak yeniden değerlendirilmesinin hangi kriterlerle
değerlendirileceği tartșlmas gereken bir sorun olarak ele alnmakta ve bir
çerçeve önerisi sunulmaktadr.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE KÜLTÜREL MİRAS
Üzerinde genel bir mutabakata varlan görüșle sürdürülebilirliğin; “toplum ve
çevre arasnda sosyal olarak șekillenen bağlantlarn uzun vadede yașamasnn
sağlanabilmesi” [10], olarak tanmlandğ görülmektedir. “Ortak Geleceğimiz”
raporunda sözü edilen “sürdürülebilir kalknma” kavram; “gelecek nesillerin kendi
gereksinimlerini ve beklentilerini karșlayabilme yeteneklerinden ödün vermeden
günümüzün gereksinim ve beklentilerini karșlayan kalknma” [6] olarak
tariflenmiștir. Sürdürülebilir kalknma olgusunun merkezinde insanlar yer aldğ
ve insanlarn, doğa ile uyum içerisinde, sağlkl ve üretken bir yașam sürdürmek
hakkna sahip olduğu; sürdürülebilir gelișmenin amacnn, insanlğn temel
gereksinimlerinin karșlanmas, herkes için yașam standardnn iyileștirilmesi ve
güvenli bir geleceğin sağlanmas [11] olduğu belirtilmektedir. Sürdürülebilir
kalknma anlayșnn temelinde, ekonomik büyüme ile birlikte çevrenin koruma
dengesini de gözeten bir amacn var olduğu söylenebilir. Bu denge, kalknma
yolunda çevrenin, varlklarn ve kaynaklarn tahribinin yok olmasnn önlenmesi
ve korunarak geliștirilmesini amaçlamaktadr. Ancak bu alanda çoğunlukla
ekonomiyi önceleyen ve önemseyen politikalarn üretildiği görülmektedir.
Kalknma hedefinde araçsallașan kültürel ve doğal varlklarn, ekonomik önem ya
da getirileri ölçüsünde değerlendirilmeleri, bu varlklarn değil; ekonomik
kalknmann öncelendiği bir yapy ișaret eder.
Dolaysyla sürdürülebilir kalknma hedefinde koruma, varlklarn bir ekonomik
değere ya da ișleve sahip olmalar halinde korunmalar anlamna getirildiğinde,
özellikle kültürel ve doğal miras açsndan büyük bir tahribatn yașanmas
kaçnlmaz olacaktr.
Oysa sürdürülebilir kalknmann geniș bir kavram olarak sadece, ekonomik,
sosyal ve çevresel bileșenleri [12] değil, ayn zamanda kültürel bileșenleri de [9]
içeren çok daha kapsaml bir kavram haline gelmesi tüm dünyann ortak
geçmișini, hafzasn, tarihini ve bilimsel ve kültürel birikiminin sürekliliğini
sağlayabilmek için vazgeçilmez önemdedir.
Bu anlamda kültürel ve doğal varlklarn, sürdürülebilirliğin temel bileșenleri
kapsamna alnmayarak serbest piyasa modeli içinde maddi ve akçasal karșlğ
olan, ölçülebilir değerler olarak anlașlmas, ișlevleri orannda koruma kapsam
içinde değerlendirilmeleri ve yalnzca ekonomik kalknma hedeflerinin
öncelenmesi, miras üzerinde ciddi bir tehlike olarak kendini göstermektedir.
1996 Helsinki Deklarasyonu; sürdürülebilir kalknmada kültürel mirasn rolü
üzerine vurgu yaparak, mirasn kalknma içinde belli ilkeler çerçevesinde
değerlendirilebileceğini belirtilerek, kültürel mirasn yeni istihdam olanaklar
olușturma, alternatif yerel kalknma ve kentsel dönüșüm projelerine katk
sağlama vb. gibi rolleri olabileceğini belirtmiștir. Yine bu bildirgede, kamusal
yetkililer ve ilgili kurulușlarn yerel topluluklara sürdürülebilir kalknma için
sağlam bir temel olușturmalar gerektiğine ve bu alandaki karllğ yalnzca
ekonomik açdan değerlendirmelerinin doğru olmayacağna, miras sürdürmenin
toplum için zaten bir kazanç olduğuna [13] atfta bulunulmuștur.
Son yllarda Türkiye’de ve dünyann birçok ülkesinde bunun pek çok örneği
görülmektedir. Bu anlayșn sonuçlarnn yanstldğ bir metin olan 3213 sayl
Maden Kanunuyla, kültürel ve doğal varlklar, milli parklar, ormanlar, sulak alanlar
ve su havzalar, meralar ve tarm alanlar, kylar ve özel çevre koruma bölgeleri,
ciddi bir koruma tedbiri getirilmeden madencilik faaliyetine açlmștr [14].
Yine ayn șekilde, 1982’de çkarlan 2634 sayl Turizmi Teșvik Kanunun [15] veya
6831 sayl Orman Kanunu”nun 16,17, 18 ve 115. maddelerine dayanlarak çkarlan
“Orman Arazilerinin Tahsisi Hakknda Yönetmelik’de [16] yeterli önlemleri
getirmeyerek, milli parklar, orman alanlar ve ky alanlar üzerinde yaplașma
basksn arttran, yalnzca ekonomik getiriler adna kültürel ve doğal miras
üzerinde ciddi bir tehlike olarak kendini göstermektedir. Bu tür yaklașmlarda
temel anlayș; ekonomik kalknmann öncelenmesi, doğal ve kültürel mirasn,
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Bu dengenin en açk örneklerinden biri
“sürdürülebilir turizm” veya
“sürdürülebilir kültürel turizm” kavram içinde tanmlanabilir. Turizm olayn
olușturan etkenlerin ve varlklarn nitelik ve niceliklerini kaybetmeden
sürekliliğini sağlanmas anlamna gelen [18] ve turizmin doğal, kültürel miras
olușturan çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek geliștirilen
‘sürdürülebilir turizm’ anlayșnn doğal ve kültürel varlklarn rasyonel olarak ve
özgün değerlerini gözeterek kullanlmas temeline dayandğ söylenebilir. Bu
kapsamda kültürel turizmi pek çok sorunu doğurabilen, kültürel ve doğal
varlklarn sürdürülebilirlik olanağn yok edebilen bir faaliyet olmaktan çkaran
koruma-geliștirme stratejileri geliștirilmelidir. Güncel kültürel turizm
tartșmalarnn; tarihsel dokunun ortak bellek ve geçmișin kantlar niteliğindeki
kültürel mirasn, yerel kimlik değerlerinin, kültürel geleneklerin, küresel
sermayeden pay alma arayșlar içinde, ulusal ve uluslararas düzlemde kültürel
turizm politikalar eșliğinde pazarlanmasna dönük koruma–geliștirme
stratejilerinin üretilmesi [19, 20] üzerinden bir değișim sürecine oturduğu
görülmektedir.
Ancak sözkonusu değișim sürecinin öncelikli etkilerinin koruma yönünde olumlu
gelișimi sağlandğnda, kültürel turizmin ve buradan sağlanan kaynaklarn mirasn
korunmas üzerine göreceli faydalar olacaktr. Kültürel turizm geliri, kültürel
mirasn korunmas, bakm ve geliștirilmesi için kaynak sağlayabilir. Ayrca, geniș
halk kitlelerine erișmek için pozitif katk yapar ve çevrede yașayanlarn yașam
kalitesini arttrmaya yardmc olur. Ancak kültür varlğnn turizme açlmas onun
bozulma veya tahribine yol açacak yoğunlukta olmamal ve sürdürülebilirlik
düzeyini așmamaldr.
Sürdürülebilir kalknma ile kültürel ve doğal mirasn korunmas hedef ve
politikalar arasnda sürdürülebilir turizm veya kültürel turizm dșndaki alanlarda
da önemli bağlantlar bulunduğu ve mirasn bu alanda önemli katklar olabileceği
skça vurgulanan bir olgudur.
Rypkema, sürdürülebilir kalknma çabasnda, kültürel mirasn korunmasnn
çevresel sürdürülebilirlik, kültürel sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirliğe
katksnn oldukça açk olduğunu ifade eder [21]. Ayrca sürdürülebilir kalknmann
geniș bir kavram olarak yalnzca sürdürülebilir ekonomi ve çevresel
sürdürülebilirliği değil yan sra, diğer sürdürülebilirlik yönlerini ve bu arada; yapl
çevrenin fiziksel sürdürülebilirliği ve yerel geleneklerin ve becerilerin kültürel
sürdürülebilirliğini de [22] kapsadğn belirtmektedir.
Küreselleșme bağlamnda, temel bir araç olarak kültürel mirasn [23],
sürdürülebilir kalknmann toplumsal yönü üzerindeki rolü saptanmaya
çalșldğnda ve etkisi analiz edildiğinde, mirasn çok açk katklar ve frsatlar
sunduğu görülür.
Bu bağlamda kültürel miras; kültürel küreselleșmenin önlenmesi [24],
topluluklarn yer duygusu kayb, sosyal uyum, kültürel çeșitlilik sağlama, insan
haklar ve demokrasi, halklarn barșçl ve uyumlu bir arada yașamas [5, 25],
kültürel ve sosyal çeșitliliğin korunmas [26], toplumsal yapnn maddi olmayan
boyutlarnn anlamlandrlmas [27], topluluklar canlandrma [28] sürdürülebilir
toplum, kültürel sürdürülebilirlik, toplumsal katlm ve etkinliği arttrma, sosyal
uyum sağlama [5] yan sra, sosyal ve kușaklararas eșitlik, topluluklarn yer
duygusu kaybn önleme, yerel topluluklarn kültürel kimliğine katk sağlama ve
nüfusun kültürel çeșitliliği için de oldukça hayati önemde katklar yapmaktadr.
Ayrca miras toplumsal ilișkilerin devamllğna da katk yapar ve geçmiș, bugün
ve gelecek arasnda süreklilik sağlayarak bağ kurar ve halkn katlm için çeșitli
frsatlar sunar.
Kültürel miras çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik bağlamnda
ise; kentsel form çeșitliliği ve mimari çeșitlilik [5] ve zengin kentsel görsellik
sağlar, alana özgün bir hava ve cazibe katar, çevrenin değeri ile ilgili algy
etkiler, tarihsel çevrenin devamllğn sağlar, ekonomik sürdürülebilirlik için
kaynak değeri olușturur, [5, 27], kente ve bulunduğu yere prestij kazandrr,
gerek kamu, gerekse özel sektörün katlmn teșvik eder, vergi muafiyetleri
getirdiğinden, mal sahipleri ve kiraclar için cazip bir durum olușturur.
Dolaysyla kültürel mirasn sürdürülebilir kalknma için önemli bir faktör olarak
alglanarak, her toplumun sosyal ve kültürel alt yapsnda, o topluma özgü
kavramsal argumanlarn ve builișkiye ilișkin kavramsal çerçevelerin olușturulmas
uygun olacaktr. Ancak spekülatif gelișmeler ve ksa vadeli çkarlar tarafndan

yönlendirilen kalknma hedeflerinin, kültürel miras ve tarihi çevreye önemli bir
tehdit nedeni olacağ da unutulmamas gereken bir olgudur.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEȘME VE PLANLAMA İLE KÜLTÜREL MİRAS İLİȘKİSİ
1992 Rio “Yeryüzü Zirvesi” ve 1996 İstanbul Habitat II “Kent Zirvesi” dahil tüm
küresel zirvelerin ve uluslararas toplantlarn sonuç belgelerinin hemen hepsinde
üzerinde durulan sürdürülebilir kalknmaya ulașmada “sürdürülebilir
yerleșmelerin” de önemli bir olgu olarak ortaya konmas [29] sürdürülebilir
kentsel gelișmenin ortaya çkmasna neden olmuștur.
Bu süreçte çevre gündeminin genișlemesiyle, sürdürülebilirliğin içeriğinin kentsel
alanlara uyarlanmas üzerindeki çalșmalar küresel ölçekte yoğunlașarak ve
artarak devam etmiștir. Bu çalșmalarn öncülerinden olan ve Avrupa
komisyonunca hazrlanan “Sürdürülebilir Kentler” raporu’nun (Sustainable Cities)
temel amacnn; kentsel yerleșmelerde sürdürülebilirlik üzerine düșünmenin
gelișimine katk sağlamak üzerine odaklandğ [30], ilerleyen zaman içerisinde
küresel ölçekteki birçok konferansta da sürdürülebilir kentleșmenin birçok
boyutunun ve argumanlarnn tartșldğ görülmektedir [31].
Sürdürülebilir kentsel gelișmenin hangi temeller üzerine odaklanacağna ilișkin
sklkla ve yoğun tartșmalar yapdğ görülmektedir. Bu tartșmalar genelde,
gelecek nesillere herhangi bir yük brakmadan, kentleri yașanlabilir klan tüm
sistemlerin de sürdürülebilir klnmas, çevresel kaynaklarn gelecek nesiller
tarafndan da kullanm hakknn gözetilmesi, ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik
kurumsal ve politik bileșenlerde dahil olmak üzere yașam kalitesinin arttrlmas
gibi temalar üzerinden yürütülmektedir. Ayrca sürdürülebilir kentsel gelișmeye
doğal ve kültürel mirasn katklar ve sürdürülebilirlik-miras ilișkisinin de [5]
sorgulanan konular arasnda kendisine yer bulduğu görülmektedir.
Sürdürülebilir kentleșmenin; bir kaynak olarak çevrenin tüketilmesi ve
yitirilmesine önem vermeden kullanmna karș geliștirilen ve ekolojik boyutunun
yan sra ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlara sahip bir gelișme anlayșn
yansttğ söylenebilir. Sürdürülebilir kent ve kentleșmeyle ilgili zaman içerisinde
farkl görüșler geliștirilmiștir. Aoyagi ve Nas, doğal değerlerin tașma
kapasitelerinin üstünde kullanm sonucunda geri dönülemeyecek șekilde yok
olmasn önleyen ve șimdiki kușaklarn yannda, gelecek kușaklarn da
ihtiyaçlarn karșlayc gelișme biçimini benimseyen kent olarak tanmlarken [32],
Nijkamp & Perrels ise, sürekliliği ve değișimi sağlamak için, sosyo-ekonomik
kayglarn çevre ve enerjiyle ilgili kayglarla uyumlu hale getirildiği kent [33]
olarak üç temel paradigmay birlikte ele alan bir tanm getirmektedir.
Bu görüșlerinde ortaya koyduğu gibi kentsel gelișim kapsaml bir süreçtir ve
uzun vadeli kentsel canllğn yan sra ayn zamanda sosyal, ekonomik ve
çevresel canlanma ile ilgili olduğu açktr. Sürdürülebilir kentsel gelișmenin,
mevcut kentsel dokuda rehabilitasyonun yan sra yerel ekonomi, sosyal sermaye
ve yerel topluluğun canlandrlmas, kültür ve ekonomide çeșitlilik, sosyal adalet
ve eșitlik [34] gibi konular da kapsadğ görülür.
Farkl modellerin sürdürülebilir kentsel gelișme tanmnda ortaya koyduklar
ortak özellikler arasnda, kültürel ve doğal mirasn sürekliliği, tarihsel süreklilik,
kültürel ve sosyal çeșitlilik, güçlü aidiyet ve kentlilik duygular, çevrenin gelecek
kușaklara ulașmasna izin veren büyüme, kentin bir yerleșim birimi olarak kendi
varlğn devam ettirebilme yetisi [5] vb. de yeralmaktadr. Bu bağlamda,
sürdürülebilir gelișmenin temel hedefinin gelecek kușaklarn kendi ihtiyaçlarn
karșlama yeteneğini dșlamadan, kentlerin üretici, ekolojik ve kapsayc olmalar
üzerine yoğunlașmakta ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak, yenilenemeyenleri
kullanmay azaltmay içerdiği söylenebilir. Bu hedefin tarihsel kentlerin yerine
yenisi konamayan kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin korunmasn da
kapsamas gerektiği [35] açktr.
Tarihsel kentlerin, sahip olduklar kültürel varlklar ve yerel kimlik değerlerinin,
geniș katlm, ișbirliği ve șeffaflk ilkelerini temel alan, stratejik mekânsal
planlama yaklașm eșliğinde sürdürülebilir korunmas ve geliștirilmesine dönük
arayșlar [36] [37, 38] sürdürülebilir yerleșmelerin tartșlmaya bașlandğ 1990’l
yllarn ortalarndan itibaren devam etmektedir.
Bu tartșmalarda, kentsel gelișim sürecinde mirasn korunmas için kapsaml
politikalar olușturulmas, sürdürülebilir kalknma için uygun bir hedef [39] olarak
ortaya konmaktadr. Ancak “sürdürülebilir kalknma ve kentleșme” ile “kültürel
varlklarn korunmas” arasnda açk bir çelișki bulunduğu ve farkl yönelmelerle
ilgili olduğu zaman zaman ifade edilse de, aslnda uyum içinde ele alnarak
sürdürülebilir planlamaya birlikte entegre edilmesi gereken olgular olduğuna
ilișkin veriler ve argümanlar oldukça güçlüdür. Konuyu destekleyen ve
sürdürülebilir kentsel gelișme için kültürel mirasn, güçlü bir araç ve önemli bir
girdi olduğunu vurgulayan çok sayda görüș ve çalșma bulunmaktadr.
Bu bağlamda Wood ve Bruff’a göre sürdürülebilir kentsel gelișmenin ana
bașlklarndan birini “yapl çevre” ve bununla ilgili olan “kültürel ve tarihi alanlarn
korunmas” [8] konusu olușturmaktadr. Arupa Kentsel Șart’nn 13 maddelik șart
ilkelerinden birisi ise, “tarihi kentsel yap miras” [40] olarak belirlenmiș durumda
olup, miras ve onun korunmasnn sürdürülebilir kent planlamas açsndan önemli
bir veriyi ve kaynağ olușturduğu sklkla belirtilmektedir. Șartn ‘'Kentlerde

Mimari Miras'' bașlğn tașyan dördüncü bölümünde belirlenen ilkelerde, kentsel
mirasn gelecek kușaklara bir referans teșkil edeceği, bu mirasn korunmas ve
sürdürülmesinde yerel yönetimlere büyük görevler düștüğü ve korumay
sağlamada kentsel ekonomik canlanmann da büyük rolü bulunduğu önemle
vurgulanmaktadr [40].
Kapsaml ve uzun vadeli bir süreç olan sürdürülebilir kentsel gelișimde, kentsel
miras hem yapl çevre hem de sosyal çevre açsndan katalizör bir rol oynar. Bu
miras kentsel biçim, görsel çeșitlilik ve manzara zenginliği yaratabilir, kentsel
alanlarda ki kültürel, toplumsal ve tarihsel karakteri keșfetmek için yardmc
olabilir. Mirasn korunmas bir kentin uzun vadeli refah için çok önemli bir
faktördür. Ayrca koruma sürecinde toplumsal katlm sürdürülebilir sonuçlar da
getirebilir. Be temel çerçevesinde, Avrupa Çevre Ajansnn (European
Environment Agency), daha sürdürülebilir kentler için belirlediği hedefler
arasnda, kültürel ve sosyal çeșitliliği korumak da [26] yer almaktadr.
Lautso vd. ise sürdürülebilir kentsel gelișimin üç boyutunu olușturan, çevresel,
ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin alt temalarnda; kentsel merkezin
ve yerel çevrenin çeșitliliğine vurgu yaparak [2], kültürel varlklarn ve mimari
mirasn sürdürülebilirlik göstergesi olarak öngörüldüğü bir yaklașm ortaya
koymaktadrlar.
Kültürel çeșitlilik ve kimlik endișelerini koruma sorunu, dünyann bütün
toplululuklarn ilgilendiren ve etkileyen bir sorundur [41], bu anlamda bütün
topluluklarn kimlikleri, yașam biçimleri ve tarzlar, küresel sosyo-ekonomik
güçlerin etkilerine açktr. Bu anlamda kültürel mirasn etkisinin yadsnamaz rolü
ortaya çkmaktadr. Kültür miras bir kușaktan diğerine aktarlan bir değer ve
toplumun kimliğinin bir parçasdr ve bir ölçüde kimlik mirasla tanmlanabilecek
bir olgudur. Toplumsal değerler, gelenekler, tutumlar ve yașamla ilgilidir ve
geçmișle derin bağlar vardr. Büyük ölçüde toplumsal geleceği de
biçimlendiricidir.
Açkças miras terimi oldukça geniș çerçeveli bir olgudur, sembolik değerlerde
dahil pek çok özellikleri kapsaycdr ve sinerji yaratma kabiliyetine sahiptir.
Toplumlarn gerek kendi gelișimi ve gerekse dünyann gelișimi açsndan miras
büyük bir değer ifade etmektedir ve miras koruma çok boyutlu bir yaklașmla
ele alnmaldr. Ancak koruma tek bașna sürdürülebilirliği sağlamada yetersiz
kalmaktadr: Bu konuda çözüm, koruma ve geliștirme çkarlarnn birleșebileceği
bir orta yol bulunmas [42] ve mirasn kentsel gelișimi destekleyen bir olgu
olarak ele alnmasnn sağlanmasnda yatmaktadr.
Unutulmamas gerekirki kentsel gelișim, fiziksel açsndan yeni varlklarn
yaratlmas anlamna gelir. Dolaysyla çoğu tarihi kentsel çevrelerdeki tarihsel ve
kültürel varlklarn ancak, kentsel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesindeki planlama
sürecinde değerlendirilmesi dikkatli, dengeli ve uygun yöntemlerinin
geliștirilmesine bağl olacaktr. Ayrca genelde tüm kültürel varlklar ayn
zamanda hesaplanabilir ve hesaplanamayan bir ekonomik değeri de temsil
ederler. Ancak, miras snrl geleneksel değerlendirme yöntemleriyle ve maliyetfayda analizi ile değerlendirilecek bir kaynak olarak ele almak [2], mirasn
korunmas açsndan uygun bir değerlendirme yöntemi olmayacaktr. Çok daha
geniș ve tamamlayc bir perspektife ihtiyaç vardr. Mirasn sürdürülebilir kentsel
gelișme ve planlama da veri olarak kullanlarak korunmas, genellikle çok çeșitli
karar verme süreçlerine ve çok boyutlu ölçme ve değerlendirme (multicriteria)
analizlerine ihtiyaç duyar. Bu anlamda, sürdürülebilirlik ilkesi temelinde kültürel
mirasn korunmas, sürdürülebilir planlama çerçevesinde yeniden tanmlamaldr.
Sürdürülebilir planlama, sürdürülebilir kentsel gelișim için bir araç olduğu gibi,
doğal ve kültürel mirasn ögelerini korumak için de etkili bir araç olmay
sağlamaldr [5]. Sürdürülebilir kentsel gelișim, yaratclk, yenilikçi bulușlar ve
mimari tarzlarn yenilenmesi ve geleneksel uygulamalarn yeniden benimsenmesi
ve yorumlanmas için de bir frsat olabilmeli [43], ayrca planlama arac
vastasyla kültürel varlklar koruyarak, toplumsal, kentsel ve mimarlk
kültürünün yeniden canlandrlmasnn temel arac olabilmelidir.
Mirasn sürdürülebilir kentsel gelișme ve yenileme için bir katalizör olduğundan
[39] hareketle, kültürel mirasa sahip tarihsel kentlerde üretilecek koruma
geliștirme stratejisine ilișkin sürdürülebilir planlama modelleri ve planlama süreci
bu miras koruma ve geleceğe tașma beklentilerini karșlamaldr. Planlama
gelișme ve korumaclk arasnda, sürdürülebilir kalknmaya ulașmada ve
anlașmazlklarda uzlașmak gibi ztlklarn ahengini denge içinde çözüme
kavușturmada [40] bir araç olmaldr. Burada temel konu, tarihsel mirasa sahip
kentler üzerine üretilecek kentsel gelișim kararlarnn ve planlarnn
sürdürülebilirlik amacna da uygun biçimde, korumay sağlayacak kararlar nasl
bir yöntem kurgusu içinde belirleyeceği ve kültürel mirasn sürdürülebilir
korumann sağlanabilirliğinin hangi çerçeve de değerlendirileceğidir.
4. PLANLAMANIN, KÜLTÜREL MİRASIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİȘKİN ÇERÇEVE ÖNERİSİ
Sürdürülebilir kalknma, sürdürülebilir kentsel gelișme ve planlama ile kültürel
miras ilișkisinin boyutlar hakknda yukarda yaplan incelemeler ve açklamlar
șğnda tümüyle özgün kuramsal bir çerçeve ortaya konmuștur.
Ancak konuyla ilgili pek çok kurum ve kișinin, bu ilișkinin boyutlar hakknda
kafasnn karșk olduğu görülmektedir. Bu çalșma bütün bu ilișkiyi ve
argümanlar, konuyla ilgili farkndalğ, planlama boyutuyla kültürel mirasn
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korunmasnn ve sürdürülebilir klnabilmesinin olanakllğn tartșmaya açmay
hedeflemiștir.
Bu çerçevede sürdürülebilir kentleșmenin gerçekleștirilmesi için önemli bir araç
olan planlamann; kültürel mirasn korunarak devamllğn ve yeniden
değerlendirilmesini sağlayabilmesinin hangi kriterlerle saptanabileceği ve bunun
yönteminin ne olacağ da tartșlmas gereken bir sorun olarak ele almaktadr.
Yukarda getirilen tanmlar, açklamalar ve yaklașmlar doğrultusunda konuya
ilișkin veriler sistematik olarak değerlendirilerek; sürdürülebilir planlamann
kültürel miras bağlamnda değerlendirilmesine olanak sağlayan bir çerçeve
geliștirilmesi ve tartșmaya açlmasnn faydal olacağ düșünülmüștür.
Bu bağlamda konuya ilișkin özgün bir değerlendirme çerçevesi olușturmak
amacyla, konu sürdürülebilirliğin ölçülmesinde etkin olan üst bașlklara ayrlmș
ve ilgili alt bașlklar halinde detaylandrlmș, ancak çalșma katlm ve tartșmaya
açk braklmștr. Değerlendirme yöntemini olușturan 5 adet üst bașlk așağda
sralanmaktadr.






Azaltma
Koruma
Bakm Sağlama ve Sürdürme
Çevresel ve Sosyal Kalitenin Arttrlmas
Yönetim, Katlm, Farkndalk ve Eğitim

Yöntemin üst bașlklar ayrntlandrlmș ve değerlendirmenin yaplabilmesine
olanak sağlayacak biçimde detaylandrlarak alt bașlklar halinde
gruplandrlmștr. Bunlar;
4.1. Azaltma

Toplumsal Yüklerin Azaltlmas: Așr nüfus yoğunluğu, göç hareketleri,
niteliksiz ișgücü, eğitimsizlik, toplumsal eșitsizlik, toplumsal katmanlașma, sosyal
ayrșma, sosyal uyumsuzluk, toplumsal çatșmann azaltlmas.

Çevresel ve Kentsel Yüklerin Azaltlmas: Yap yoğunluğu, kentsel ișlevlerin
zararl etkisi, araç trafiğinin ve tașta olan bağmllğn azaltlmas, mekansal
yaylmann önlenmesi, mirasa zararl hava, su, çevresel vb. kirliliğin azaltlmas;
mirasn bulunduğu alanda kentsel rant olușturacak ve așr çekim gücü yaratacak
ișlev ve kararlarn azaltlmas, gürültü, kirlilik, koku ve titreșimin azaltlmas,
kazalarn (yangn vb.) azaltlmasna yönelik önlemlerin alnmas, atklarn
azaltlmas ve kaynaklarn idareli kullanm, çevre değerlerinin tüketiminin en aza
indirilmesi.

Doğal Çevre Koșullarnn Verdiği Zararlarn Azaltlmas: Doğal çevre etkileri;
Güneș, rüzgar, radyasyon, vb. dș hava koșullarnn zararlarnn azaltlmas, zemin
ve doğal afet etkilerinin azaltlmas.
4.2. Koruma (mirasn zaten korunduğu varsaylmștr)

Yapl Çevrenin Korunmas: Kentsel miras, kentsel
karakteristikler, kentsel simgeler, silüetin korunmas, kentin parsellerden ve yol
ağndan olușan dokusu ve sokak düzeni, yerel mimarinin korunmas ve
devamllğ, yaplar, yeșil alanlar ve boș alanlar arasndaki ilișkinin korunmas.

Toplumsal ve Kültürel Yapnn Korunmas: Kültürel
ve toplumsal çeșitliliğin korunmas, yerel geleneklerin ve yerel kimliklerin
korunmas, tarihsel anlar, nüfusun kültürel çeșitliliğinin korunmas.

Doğal Çevrenin Korunmas: Kentsel topoğrafya, kent
veya kentsel bölge ile doğal çevre arasndaki ilișkinin korunmas, temel ekolojik
süreçlerin ve doğal çevre koșullarnn korunmas, enerji ve suyun korunmas, bioçeșitliliğin korunmas.
4.3. Bakm Sağlama ve Sürdürme

Kentsel Miras: Kültürel mirasn sürekli bakmla
devamllğnn sağlanmas, tarihsel süreklilik, çağdaș yașama uyum sağlayarak
koruma ve sürdürme.

Kentsel Çevre: Uygun ișlevler (ticaret, hizmet, eğitim,
kültür, iskan vb.), mirasn gelecek kușaklara ulașmasna izin veren kontrollü ve
denetlenen büyüme, kuvvetli toplu tașma, güçlü yaya trafiği ve bisiklet
kullanm, yerel imalat ve sanayi, yerel mimarinin ve tekniklerin sürdürülmesi,
yerel malzemelerin sürdürülmesi, kültürel miras turizminin canlandrlmas ve
yaygnlaștrlnas, tematik gezi güzergahlar olușturulmas.

Toplum: Yerel topluluklarn, kültürlerin ve
geleneklerin sürdürülmesi, sürdürülebilir bir nüfus artș, temel toplumsal
ihtiyaçlarn sağlanmas, optimal nüfus yoğunluğu ve büyüklüğü, nüfus – istihdam
dengesinin gözetilmesi, alanda ekonomik canlanma sağlama.
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4.4. Çevresel ve Sosyal Kalitenin Arttrlmas

Çevresel Kalitenin Arttrlmas: Kensel alann
niteliğinin arttrlmas, kentsel altyap ve donat düzeyinin yükseltilmesi, yaplarn
ve kentsel çevrenin performansnn arttrlmas, kaliteli bir fiziksel çevre, yap
güvenliği, güçlü teknik altyap ve sosyo- kültürel altyap, erișilebilirliğin
sağlanmas, kaynaklara ve hizmetlere eșit ve adil erișim, yerel merkezlerin
olușumunu teșvik, canllk ve güçlü iletișim.

Sosyal Kalitenin Arttrlmas: Yüksek yașam kalitesi,
yüksek ekonomik refah ve güçlü istihdam, ișgücünün beceri ve kalite düzeyinin
yükseltilmesi, toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi, yoğun sosyal etkileșim,
sosyal altyap, sosyal uyum.
4.5. Yönetim, Katlm, Farkndalk ve Eğitim

Yönetim: Kültürel miras yönetimi, bütüncül planlama
ve strateji geliștirme, esnek planlama, uygulama araçlarnn ortaya konmas,
tespit, tescil ve envanter, mali destek programlar, yasal düzenlemelerin uyumlu
hale getirilmesi, kamu ve özel sektör kaynaklarnn kullanm, halkn özendirilmesi
(vergi teșvikleri vb.), güçlü bir izleme sistemi olușturulmas.

Katlm: Kararlara tüm gruplarn etkin katlm,
șeffaflk ve açklk, toplumsal katlmn teșvik edilmesi, katlm olanakl klnacak
mekanizmalarn olușturulmas.

Farkndalk ve Eğitim: Güçlü aidiyet ve kentlilik
duygular olușturulmas, kültürel miras eğitimi, ulusal ve uluslararas düzeyde
tantm.
Bu çerçeve; sürdürülebilir kentsel gelișme bağlamnda planlamann, kültürel
miras bağlamnda sürdürülebilir korumay sağlayp sağlamadğnn hangi
bașlklarla değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymak üzere olușturulmuș
tartșmaya açk bir çalșmadr. Kentsel gelișme çerçevesinde sürdürülebilir
korumaya ilișkin ipuçlarnn izini sürmek amacyla hazrlanmștr. Planlama
araclğyla doğal ve kültürel mirasn bütün önemli ögelerini koruma ve
yaygnlaștrmann mümkün [44] olduğu temel bir kabul olarak alnmștr.
5. SONUÇLAR VE TARTIȘMA
Bu bağlamda konuyla pek çok kurum ve kișinin sürdürlebilirlik, sürdürülebilir
kentsel gelișim ve planlama ile kültürel miras ilișkisinin boyutlar hakknda
kafasnn karșk olduğu görülmektedir. Dolaysyla bu ilișkinin ve argümanlarnn
yeniden biçimlendirilmesinin gerekli olduğu ortaya çkmaktadr.
Son yllarda giderek artan biçimde sürdürülebilir planlamann temel amac
durumunda olan sürdürülebilir kentsel gelișmenin; çevre korumann ve
sürdürülebilirlik ilkelerinin yan sra kültürel/kentsel miras, doğal miras, kültürel
peyzaj gibi konularn da sklkla sürdürülebilirlikle birlikte gündeme getirilmesi de
mirasn geleceği açsndan olumlu bir gelișmedir. Uluslararas kamuoyunun
önemli bir ksmnn da, günümüzde kentlerin karș karșya olduğu demografik
değișiklikler ve bunun kentlerin yaylarak büyümesine etkileri, çevresel sorunlar
ve iklim değișikliğine karș önlemler, özellikle arka planda ekonomik ve sosyal
değișimin olduğu bir ortamda sosyal uyumun sağlanmas, mimari ve kültürel
mirasn korunmas ve geliștirilmesi gibi sorunlarla ancak, kültür, ekonomi, sosyal
ilișkiler, çevre, kültürel ve doğal miras konularnn her birinin eșit rol oynadğ,
yaratc ve bütüncül bir yaklașm içeren sürdürülebilir kentsel gelișim araclğyla
cevap verilebileceğini öngörmesi iyimser olmamza neden olmaktadr.
Bu süreçte sürdürülebilir kalknma, kentsel gelișim politikalar ve planlama
arayșlarnn gündeminin giderek “kültürel miras ve sürdürülebilir koruma”
kavramlarn da kapsayarak yürütülmesi olumlu bir gelișme olarak karșmza
çkmaktadr.
Ancak sürdürülebilir kalknma ve kentsel gelișim sürecinde, kültürel mirasa konu
olan kentsel alanlar üzerinde, özellikle yalnzca turizm politikalar eșliğinde
biçimlendirilen yeniden kalknma sürecinin, küresel ve yerel ölçekte talep edilen
mekânsal ve ișlevsel gereksinimler açsndan, miras üzerinde bask olușturacak
değișim ve dönüșümlere neden olacağ gözard edilmemesi gereken bir noktadr.
Sözkonusu değișim sürecinin öncelikli etkilerinin ve turizm yatrmlarnn ortaya
çkaracağ yeni eğilim, talep ve beklentilerin, tarihsel merkezlerin mekânsal
örüntüsünün ve ișlevsel niteliğinin yeniden kurgulanmasn zorunlu klacağ ve bu
sürecin, korumann sağlanmas değil imarn canlandrlmas üzerine odaklanacağ
açktr. Planlamann geçmișten beri süregeldiği gibi yalnzca tek boyutlu olarak
imar hareketleri ve arazi kullanm kararlar boyutuna indirgenmesi miras
açsndan olduğu gibi çevresel ve toplumsal açdan da büyük kayplar yaratacak
olmas kaçnlmazdr.
Dolaysyla kültürel miras ve buna bağl kentsel koruma kavramnn
sürdürülebilirlik ilkesi temelinde değișen gündemi, tarihsel miras barndran
kentler üzerine üretilen üst ve alt ölçekli planlarn yöntem kurgusunu, karar
verme sürecinden, planlama, uygulama, denetleme sürecine dek, miras ve
sürdürülebilir planlama çerçevesinde yeniden tanmlamaldr.

Çalșmann bașndan itibaren ortaya konduğu gibi kültürel miras ile sürdürülebilir
kalknma, kentleșme ve planlama arasnda açk bir karștlk değil birbirini
tamamlayc ilișkiler bulunmaktadr. Mirasn ekonomik, toplumsal ve çevresel
kalknma ve gelișme için büyük bir kazanm ve güçlü bir araç olduğu yadsnamaz
bir durumdur.
Planlamann kültürel mirasn sürdürülebilirliğini nasl sağlayacağ ve hangi
yöntemle bunun değerlendirileceği de önemli bir soru olarak karșmza
çkmaktadr. Çalșma içeriğinde geliștirilmeye çalșlan özgün değerlendirme
çerçevesi ise diğer öncü çalșmalar gibi yalnzca konuya ilișkin ipuçlar sağlamaya
yöneliktir.
KAYNAKLAR
[1]. Șahin, İ., & Arslan, P., “Sustainable Construction As A Strategy Of Real Estate
Marketing And Example Of Solarkent Housing Estate”, XXII. International Building
and Life Congress, Architecture &Change, Chamber of Architects Bursa Section,
Bursa, TR, (2010).
[2]. Lautso, K., Spiekermann, K., Wegener, M., “Modelling Policies for Urban
Sustainability”, the 42nd Congress of the European Regional Science Association
(ERSA), 27-31 August, Dortmund, (2002).
[3]. UNPFA, “State Of World Population 2007”, Unleashing the Potential of Urban
Growth
United Nations Population Fund, New York,
[4]. Yazar, K., H., “Sürdürülebilir Kentsel Gelișme Çerçevesinde Orta Ölçekli
Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi”, Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Anabilim
Dal, Ankara, (2006).
[5]. Șahin, İ., “Sürdürülebilir Planlama Girdisi Olarak Kültürel Ve Doğal Miras”
Uluslararas Ekolojik Mimarlk ve Planlama Sempozyumu, Antalya Mimarlar Odas,
2009, Antalya, TR, (2009).
[6]. WCED, “Our Common Future: Report of the World Commission on
Environment and Development”, Chairman: Gro Harlem Brundtland, UN
Documents, 20 March, Oslo, (1987).
[7]. EC, European Commission, Sustainable Urban Development in the European
Union: A Framework for Action, Communication from the Commission, To the
Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions, Brussels, Belgium, (1998).
[8]. Wood, A., & Bruff, G., “Local Sustainable Development: Land-use Planning’s
Contribution to Modern Local Government”, Journal of Environmental Planning
and Management, C. 43, S.4, s.525, (2000).
[9]. Lautso, K., Spiekermann, K., Wegener, M., “Planning and Research of Policies
for Land Use and Transport for Increasing Urban Sustainability (PROPOLIS)”, DG
Research, European Commission under the Energy, Environment and Sustainable
Development Thematic Programme of the Fifth RTD Framework Programme,
Brussels, Belgium, (2004).
[10]. Becker, E., Jahn, T., Stiess I., Wehling, P., “Sustainability:A Cross-Disciplinary
Concept J for Social Transformations”, Management of Social Transformations
(MOST), Policy Papers 6, UNESCO’S MOST Programme and Institute for SocialEcological Research (ISOE), 9-16, Frankfurt. (1996).
[11]. UNCED, Rio Declaration on Environment and Development, Report of The
United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 314 June, (1992).
[12]. Reboratti, C., “Territory, Scale and Sustainable Development, in
Sustainability and the Social Sciences”, pp.207-222, Eds., Becker, E., Jahn, T.,
London: Zed Books, (1999).
[13]. COE, “The Council of Europe and cultural heritage 1954-2000”, Final
Declaration on the Political Dimension of Cultural heritage Conservation in
Europe (Helsinki Declaration -1996); Director of the Publication:Jose Marie
Ballester, pp:311-318, Strasbourg Cedex:Council of Europe Publishing, (2001).
[14]. Anon, “3213 Sayl Maden Kanunu”, Resmi Gazetenin Tarihi ve says.
15.6.1985–18785, (1985).
[15]. Anon, “2634 sayl Turizmi Teșvik Kanunu”, Resmi Gazete Tarihi: 16/03/1982,
Resmi Gazete Says: 17635, (1982).
[16]. Anon, “Orman Arazilerinin Tahsisi Hakknda Yönetmelik”, Resmi Gazete,
Tarih:05 Nisan 1995, Say:22249, (1995).
[17]. Keleș, R.; Hamamc, C., “Çevre Politikas”, İmge Kitabevi Yaynlar, 5.Bask,
s.168. (2005).
[18]. Gündüz, F., “Çevre ve Turizmin Sürdürülebilirliği”,Planlama, TBMMOB Șehir
Planclar Odas Yayn, say:27, Temmuz 2004, s.59. (2004).

[19]. Ashworth, G. J. and Tunbridge, J. E. The Tourist–Historic City:Retrospect and
Prospect of Managing the Heritage City, Pergamon Press, Oxford, (2000).
[20]. Tiesdell, S., Oc, T. and Heath, T., Revitalizing Historic Urban Quarters,
Architectural Press, Oxford, (1996).
[21]. Rypkema, D., Cultural Heritage and Sustainable Economic and Social
Development, European Cultural Heritage Forum, December 7, 2005, Brussels,
Belgium, (2005).
[22]. Rypkema D., “Culture, Historic Preservation and Economic Development in
the 21st Century”, Paper submitted to the leadership conference on conservancy
and development. Yunnan Province, China, September, (1999).
[23]. NSW, “Heritage and Sustainability”, A Discussion Paper, NSW Heritage
Office, New South Wales, Parramatta, (2004).
[24]. English Heritage, (2003). “Heritage Counts 2003: The State of the Historic
Environment”, http://www.english-heritage.org.uk (07.02.2010).
[25]. The London Group, “From Regulation to Participation: Cultural Heritage,
Sustainable Development and Citizenship”, Appendix Forward Planning: The
Functions of Cultural Heritage in a Changing Europe, Discussion Paper Draft 4:
16th October, (2000).
[26]. EEA, Europe's Environment: The Dobris Assessment. European Environment
Agency, (EEA), Copenhagen, (1995).
[27]. Hassler, U., Algreen-Ussing, G., Kohler, N., “Cultural heritage and sustainable
development in SUIT”, SUIT Position Paper (3) – Septembre 2002, (Sustainable
Development of Urban historic areas through and active Integration within
Towns, SUIT project is supported by the EU Program “Environment and
Sustainable
Development),
http://www.lema.ulg.ac.be/research/suit/download/SUIT5.2c_PPaper.pdf
(02.05.2010). (2002).
[28]. Ng, M. K., Cook, A. and Chui, W. T., “The Road Not Travelled: A Sustainable
Urban Regeneration Strategy for Hong Kong”, Planning Practice and Research,
Volume 16, Issue 2 May 2001 , pages 171 – 183, (2001).
[29]. UN, UN Conference on Human Settlements/Habitat II – Habitat Agenda and
Istanbul Declaration, (BM İnsan Yerleșimleri Konferans/Habitat II – Habitat
Gündemi ve İstanbul Deklarasyonu), İstanbul, (1996).
[30]. EC, “European Sustainable Cities”, Report by the Expert Group on the Urban
Environment, European Commission, 1996, Italy, (1996).
[31]. WIT, The Sustainable City: 1st International Conference on Urban
Regeneration and Sustainability, 25-27 April, Rio de Janeiro, Brazil, Wessex
Institute of Technology, Southampton, UK, (2000).
[32]. Aoyagi, K., P. J. M. Nas, and J. W. Traphagan (eds.) “Toward Sustainable
Cities: Readings in the Anthropology of Urban Environments”, Leiden: Institute of
Cultural and Social Studies, University of Leiden, (1998).
[33]. Nijkamp, P. ve Perrels, A., “Sustainable Cities in Europe:A Comparative
Analysis of Urban Energy-Environmental Policies”, Earthscan, London, (1994).
[34]. Ng, M. K., Cook, A. and Chui, W. T., “The Road Not Travelled: A Sustainable
Urban Regeneration Strategy for Hong Kong”, Planning Practice and Research,
Volume 16, Issue 2 May 2001 , pages 171 – 183, (2001),
[35]. Satterthwaite, D., “Sustainable Cities or Cities that Contribute to
Sustainable Development?”, Urban Studies, Vol.34, No.10, October 1997, p.1667–
1691, Routledge:Kentucky, (1997).
[36]. Albrechts, L., “Strategic (spatial) planning reexamined”, Environment and
Planning B: Planning and Design, 31 (5) 743-58, (2004).
[37]. Steinberg F., “Conservation and rehabilitation of urban heritage in
developing countries”, Habitat International, 20 (3) 463-75, (1996).
[38]. Larkham, P. J., “Conservation and the City”, Routledge Press, London, (1996).
[39]. Chohan A. Y., and Wai Ki, P., “Heritage Conservation a tool for Sustainable
Urban Regeneration: A Case study of Kaohsiung and Tainan”, 41st ISoCaRP
Congress 2005, Taiwan, (2005).
[40]. COE, “European Urban Charter”, adopted by the Council of Europe's
Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) on 18
March, Strasbourg, (1992).
[41]. Coccossis, H.. and P. Nijkamp (eds.) “Planning for Our Cultural Heritage”,
Avebury, Aldershot, (1995).
[42] Welbank M., “Koruma ve Geliștirme”, çev: R. Bademli, Konut ve Gelișme,
Birleșmiș Milletler Türk Derneği Yay. No:14, Ankara, 183-199, (1987).
[43]. COE, Council of European Union, “Council Conclusions on architecture:
culture's contribution to sustainable development”, Official Journal of the
European Union, 2008-C 319/13, (2008).
[44]. ECTP, The European Council of Town Planners, “The New Charter of Athens
2003”, Vision for Cities in the 21st century, Lisbon, (2003),

421

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE İNȘAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TURKEY AND SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION SECTOR
Rfat AKBIYIKLI a, İbrahim SÖNMEZ b, S. Ümit DİKMEN c
a

Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnșaat Mühendislik Bölümü, Adapazar, Türkiye, rakbiyikli@sakarya.edu.tr
b
İSFALT A.Ș., Üretim Müdürü, İstanbul, Türkiye, isonmez@isfalt.com
c
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlk Fakültesi, İnșaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye,
u.dikmen@iku.edu.tr

Özet
Sürdürülebilir gelișme, insan ile çevresi arasnda denge kurarak doğal kaynaklar
tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarnn karșlanmasna ve kalknmasna
imkan verecek șekilde bugünün ve geleceğin yașamn ve kalknmasn çevre,
toplum ve ekonomi temeli üzerine oturtarak programlama anlamn tașmaktadr.
Bu bağlamda sürdürülebilir kalknma sosyal, çevreyle ilgili, ekonomik, mekansal
(yapl çevre) ve kültürel boyutlar olan bütünleșik bir kavramdr.
Sürdürülebilir kalknma, Türkiye’nin BM ilkeleri ve anlașmalar araclğ ile verdiği
küresel taahhütlerin AB’ye katlm hedefiyle buluștuğu öncelikli alanlarn bașnda
gelmektedir. AB (Avrupa Birliği) Katlm Müktesebat’nn kabulüne ilișkin Ulusal
Program’da belirtilen bu taahhütler; sürdürülebilir kalknma için çevresel bakș
açlarn vurgulamak, politika bütünleșmesini kolaylaștrmak, ulusal ve yerel
düzeyde kurumsal yaplar desteklemek, geniș teknik çalșmalar araclğyla
farkndalğ ve katlm mekanizmalarn geliștirmek gibi konulardan olușmaktadr.
Sürdürülebilir kalknma projelerinin bașarya ulașmas için, tüm toplum
düzeylerinde bir sahiplenme olmas gerekmektedir. Bunun için, ulusal düzeyde
hükümet, sürdürülebilir kalknmaya ilișkin çok güçlü bir sorumluluk tașmaktadr.
Sürdürülebilir kalknma kavramn mümkün olduğunca çok sayda alana tașma
konusunda istekli olmaldr. Ayrca, yerel düzeyde, belediyelerin ve yerel
yönetimlerin katlm gerekmektedir. Hükümet, sürdürülebilirlik sorumluluğunu
yayabilmek ve bir strateji olușturmak, o stratejiyi onaylamak, izlemek ve en iyi
uygulamalarla daha da geliștirmek için daha fazla çaba harcamak
mecburiyetindedir. Önemli olan, sürdürülebilirliğin farkndalğ ve
yaygnlaștrlmas olup bu süreç bireyle bașlar ve ulusal politikalarla sonlanr.
Türkiye’de sürdürülebilir kalknma kavram Birleșmiș Milletler Gelișim Program,
UNDP (United Nations Development Programme) ve Devlet Planlama Teșkilat’nn
ortak yürüttüğü Sürdürülebilir Kalknmann Sektörel Politikalara Entegrasyonu
kapsamnda uygulanmaktadr. Projeler politika düzeyi faaliyetleri, yerel düzeyde
uygulamalar ve iletișim ve bilgilendirme faaliyetleri olmak üzere
gerçekleștirilmekte ve sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin
ve özel sektörün katlmlarnn yan sra tüm bireylerin katlm teșvik
edilmektedir.
Bu çalșmada 4. Beș Yllk Kalknma Planndan itibaren Türkiye’deki kalknma
planlarndaki sürdürülebilir kalknma temas ile Türkiye sürdürülebilir ulusal
kalknma stratejisi konularnn uygulanabilirlikleri ve uygulamalar incelenmiștir.
Anahtar kelimeler: Farkndalk, İnșaat, Kalknma Planlar, Kurumsal yaplar,
Ulusal Program, Sürdürülebilir Kalknma
Abstract
Sustainable development is a program and pattern of resource use that aims to
meet human needs while preserving the environment, ensuring that these needs
can be met not only in the present but also into the future. It’s future and
development is based on the environmental, social and economical features of
sustainability. Therefore sustainable development it is an integrated concept
which is composed of social, environmental, economical, built environment and
cultural dimensions.
Sustainable development, is one of the primary areas where Turkey’s
international commitments for UN principles and agreements which meets with
the targets of EU Participation.
The commitments indicated in the National Programme for the EU Accession
Body of Work acceptance are composed of subjects such as underlining the
views in relation to the environmental issues, easement of the integrated
policies, and improvement of the awareness and participation mechanisms
through wider technical studies. In order to get the sustainable project to be
successful it must have a feeling of ownership among all the societal levels. For
this, the government at the national and local levels bears a strong responsibility
for the sustainable development. The government willingly has to spread the
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concept of sustainable development to as many as possible different areas.
Besides at the local level participation of municipalities and local administration
is absolutely necessary. The government must make more effort to spread the
responsibility for sustainability and creation of a strategy and improvement by
best-practice applications. What is actually important is the awareness and
spreading of the concept of sustainability and this process initiates with the
individual and ends with national policies.
The studies within the sustainable development concept in Turkey are applied
within the domain of the Project Integration of Sustainable Development in
Sector Policies Programme jointly run by the United Nations Development
Programme (UNDP) and State Planning Organization. These projects are getting
realized in policy making, application at the local level and information and
awareness. These projects incentivize the non-governmental organizations
(NGO), local administrations, universities and private sector together with
individual participation.
In this paper, starting from the 4th Five Year Development Plan of Turkey,
studies the sustainable development plans together with national sustainability
development strategy of Turkey and their applicability and applications.
Key words: Awareness, Construction, Development Plans, Corporate Structures,
National Program, Sustainable Development.
1. Giriș
Werbach’a göre sürdürülebilirlik sadece “yeșil” olmak değil ondan öte bir iș
yapma aracdr” [1]. Bu araç, ișletmenin uzun vadede gelișmesi ve büyümesini
mümkün klmakta ve ișin çevresindeki her boyutu dikkate almay zorunlu hale
getirmektedir. Sürdürülebilirlik uzun vadeli bir kârllk faaliyetidir.
Sürdürülebilirlik kavramnn arkasnda bir strateji olmas gerekmekte; ișletmelerin
tüm örgütlerine ve örgütsel yapsna ait bir konu olmakta ve tüm tedarik zinciri
ile birlikte üst yönetimi de içermekte ve üst yönetimin desteğini
gerektirmektedir.
Çevremiz ve genelinde dünyamz içerisindeki tabii denge bundan sonraki zaman
içerisinde bütün iș sektörlerinin ve ülkemizde bilhassa inșaat sektörünün
gelișmesinde ve iș alma ölçütlerinde temel parametre olacağ öngörülmektedir.
İnșaat sektöründe bundan sonraki süreçlerde yaplacak ișlerdeki “değer katma”
kavramna daha çok dikkat etmek mecburiyetinde kalnacak ve “değer katma”
anlayș sürdürülebilirlik, etkinlik ve etkililik arasnda bir birleșim olacak olan bir iș
yapma sistematiğiyle karș karșya kalnacaktr.
İnșaat sektöründe sürdürülebilirlik, projelerin kavramsal etabndan bașlayacak ve
tasarm-yapm süreçlerinde uygulanacaktr. Bu anlayș bütün süreçleri
kapsayacak ve projenin yașam döngüsü içerisindeki değer zincirlerinde ortaya
konulacaktr.
2. Sürdürülebilirliğe Genel Bir Bakș
Sürdürülebilirlik kavramnn literatürde pek çok tanmn görmek mümkündür.
Çok tanm konunun çok çeșitli bakș açsndan ve çoğul disiplinli bir konu
olduğunu ve pek çok bilim insan ve alann ilgilendirdiğini ifade eder. Konunun
farkllğ ve önemi de zaten burada yatmaktadr.
Kavram, Birleșmiș Milletler Dünya Çevre ve Gelișme Komisyonu tarafndan
yaynlanmș olan “Bruntland Raporu – Ortak Geleceğimiz” bașlkl çalșmada

“bugünün gereksinimlerini, gelecek kușaklarn da kendi gereksinimlerini
karșlayabilme olanağndan ödün vermeksizin karșlamak” biçiminde

tanmlanmștr [2,8]. Bu tanm içeren rapor, geniș ölçüde kabul görmüș ve
sürdürülebilirlik kavramnn yaygnlașmas ve dünyaya yaylșnn ilk resmi raporu
niteliğini kazanmștr.

Sürdürülebilir inșaat, inșaat sektörü için çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel
meseleleri de dikkate alarak sürdürülebilir kalknmaya ulașabilmek için bir yoldur.
Bu yolda bilhassa binalarn tasarlanmas ve yönetimi, kullanlan malzemeler ve
bu malzemelerin yaplardaki performans, enerji ve kaynak kullanm önemli
bașlklar olarak görülmektedir. Enerji tasarrufu, kaynak korumas ve çevre
gereksinimlerine verilen önem giderek artacak ve bu hususlar inșaat sektörünü
sürdürülebilir tasarm ve yapm yapmaya zorlayacak ve malzeme ve yapma
yönelik sürdürülebilir teknolojiler geliștirmeye itecektir. Bu zorlama ve itkiler
sektörü gerek ulusal ve gerekse uluslar aras piyasada, sürdürülebilir yaplar
yapan sürdürülebilir teknoloji bilinci olan ve kullanan bir sektör olarak tannacak
ve yeni ișler ve kredibilite imkanlar sağlayacaktr. Vakit her geçen gün
daralmaktadr ama geç değildir. Son derece önemli bir ekonomik faaliyet alan
olan sektörün ivedilikle sürdürülebilir sosyo-ekonomik hedefler koyarak kamu ile
birlikte sürdürülebilir stratejiler geliștirmesi gerekmektedir.
Altyaplara ilișkin birinci yazar ve diğ.’lerinin yakn zamanda yaynlanmș
“Sürdürülebilirlik ve Türk İnșaat Kümesi – Genel Bir Bakș (Sustainability and the
Turkish construction cluster: A General Overview)”, “İngiltere’de Sürdürülebilirlik
ve Özel Sektör Finansman Girișimi Yol Projeleri – Teori ve Uygulama
(Sustainable Construction: Private Finance Initiative (PFI) Road Cases in the UK –
The Theory, Sustainable Construction: Private Finance Initiative (PFI) Road
Cases in the UK – The Reality), “Sürdürülebilir Altyap Gelișmeleri ve Kamu Özel
Sektör Ortaklklar (Sustainable Infrastructure Developments: The Case for
Public-Private Partnerships (PPP)” bașlkl çalșmalar mevcuttur [3,4,5,6]
Planlanmș ve sürdürülebilir yapl bir çevrenin yaratlmas inșaat sektöründe hem
sorun, hem de frsatlar yaratacaktr. Frsat olarak yeni malzeme, teknik ve
teknolojiler geliștirilirken sorun olarak ise bütün hammadde kaynaklar (doğal) ile
eko sistemler ve sürdürülebilirlik parametreleri olan toplumsal, çevresel ve
ekonomik konularn bütünleșik ele alnarak irdelenmesi gerekecektir.
Bu durum daha sağlkl ve kolay erișimli bir çevre ile ekonomik gelișme ve
sürdürülebilir büyüme hedeflerini birleștirip bütünleștirmekle mümkün olacaktr.
Bu değișim prosesi ülkemizde yeni yaplanmalara ve süreçlerde değișikliklere yol
açacaktr. Sonuç olarak yeni ihale modelleri ve yenilikçi finans modelleri
ülkemizde yerini almak durumunda kalacaktr. Performansa dayal ihale usulleri
ve Kamu Özel Sektör Ortaklk (Public Private Partnerships – PPP) Modelleri ve
Özel Sektör Finansman Girișimi (Private Finance Initiative – PFI) gibi inovatif
yaklașm ve yöntemler sektörün vazgeçilmezleri arasna girecektir.
Kronolojik olarak dünya üzerindeki sürdürülebilirlik ile ilgili önemli konferanslar
așağda özet olarak izah edilmiștir.
2.1 Dünyada Sürdürülebilirlik Kavramnn Evrimindeki Önemli Olaylarn
Kronolojisi
Așağda dünyada sürdürülebilirlik kavramnn evriminde büyük etkisi olan belli
bașl çalșmalarn ve etkinliklerin kronolojik bir özeti yaplmștr.
1968: Roma Kulübü’nün, Massachusetts Institute of Technology’ye (MIT)
yaptrdğ araștrma.
Bu araștrma, ekonomik gelișme ile çevre arasnda güçlü bir ilișkinin
bulunduğunu vurgulamștr. Çalșma kitap olarak 1972’de “Limits of
Growth” bașlğ ile yaynlanmștr [29]. Kitap, hzl büyüyen dünya
nüfusu ile dünyada mevcut kstl kaynaklar arasndaki ilișkinin
sonuçlarn ve dünya ile insan sistemleri arasndaki ilișkiyi
modellemektedir. Burada ișaret edilen en önemli nokta, dünya
nüfusunun eksponensiyel olarak artmasna rağmen teknolojinin kaynak
yaratma kabiliyetinin doğrusal olarak artmasdr.
1972:

1970’li yllarda gelișen çevre hareketine bağl olarak 5-6 Haziran 1972
tarihinde Stockholm’da (İsveç) “Birleșmiș Milletler İnsani Çevre
Konferans (Stokholm Konferans) düzenlendi. Bu konferansta çevre
sorunlar uluslararas gündemde ön sraya oturtulmuștur. Konferansta,
İnsani Çevre Bildirgesi kabul edilmiș ve hem bugün ve hem de yarn için
daha iyi ve insani bir çevre için uluslar aras bir çalșmaya gerek olduğu
vurgulanmștr [7].

1980: Birleșmiș Milletler Çevre Koruma Program (United Nations Environment
Program – UNEP) ve Dünya Koruma Stratejisi (DKS) (The World
Conservation Strategy – WCS) olușturulmuștur. Sürdürülebilir Gelișme
(SG) kavram ilk kez DKS’de kullanlmștr. Burada, özellikle ekolojik bir
formülasyondan bahsedebiliriz. Buradaki Sürdürülebilir Gelișme
yaklașm; ekonomi-çevre ilișkisini ve insann çevre üzerindeki etkisini
nihai bir durum olarak görmektedir. DKS yaklașmna göre ekolojik
süreçler korunacak ve kaynaklar sürdürülebilir kullanlacaktr șeklindedir.
1987: “Bruntland Raporu - Ortak Geleceğimiz”, zamann Norveç Bașbakan Gro
Harlem Brundtland bașkanlğnda yirmi ülke katlmclarnn olușturduğu
The World Commission on Environment and Development – WCED’in
hazrladğ bir Birleșmiș Milletler Raporudur [2,8]. Raporda, SG düșüncesi
ayrntl bir biçimde ișlemekte ve çevresel gelișme ile ekonomik
kalknma arasnda köprü kurulmas ve gelișmenin sürdürülebilir olmas
kabul edilmiștir. Raporda, SG kavramnn önünde ekonomik büyümeyi
gözeten ve artrmay hedefleyen politikalara bir çağr niteliğini
tașmaktadr.

1992: Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Konferans (Rio de Janeiro – Brezilya)
3 -14 Haziran tarihleri arasnda 178 devletin katlm ile düzenlenmiștir. Bu
konferansta, “her insann doğa ile uyumlu, sağlkl ve verimli bir yașam
bir yașam hakk olduğu” kabul edilmiș ve Sürdürülebilir Gelișme
kapsam genișletilmiștir. Bu konferansta ayrca Gündem 21 belgesi kabul
edilmiștir.Gündem 21 sürdürülebilirlik kavramnn uygulanabilirlik sürecini
bașlatan önemli bir belgedir. Bu belgede sürdürülebilirliğin bileșenleri
üzerinde durmuș ve bu bileșenlerden göstergelerin olușturulmas
üzerinde durmuștur [9, 10].
1996:

Birleșmiș Milletler İnsan Yerleșimleri Konferans – Habitat II [11]
1996 ylnda Birleșmiș Milletler tarafndan İstanbul’da düzenlenen İnsan
Yerleșimleri Konferans Habitat II (The United Nations Conference on
Human Settlements) Sürdürülebilir Gelișme kavram için önemli bir yere
sahiptir. Bu konferansta kabul edilen İstanbul Bildirgesi Sürdürülebilir
Gelișme kavram ile insan yerleșimleri arasndaki ilișkiye değinmiștir.

2002:

Dünya Sürdürülebilir Gelișme Konferans (Johannesburg) [12]
Bu konferansn düzenlenmesindeki amaç 1992 ylnda Rio de Janeiro
kentinde gerçekleștirilen Çevre ve Kalknma Konferans’nda alnan
kararlarn uygulanmas sürecinin genel bir değerlendirmesinin
yaplmasdr. Bu konferansn önemli bir fark konferansa devlet
temsilcilerinin yan sra sivil toplum örgütleri ve özel sektör
kurulușlarndan da temsilcilerin katlmasdr. Bu da sürdürülebilirliği
tabana ve iș dünyasna yayama amacna hizmet etmiștir. Konferansta
iki temel uluslar aras belge kabul edilmiștir: “Eylem Plan” ve
“Johannesburg Bildirgesi”. Diğer kayda değer önemli olay hükümetlerin
özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile imzaladğ “ortak
girișim” metinleridir.
Bu konferansta alnan diğer önemli bir karar ise ülkelerin ulusal
sürdürülebilir gelișme stratejilerinin en ksa sürede olușturulmas ve bu
konuda uygulamann 2005 ylndan itibaren bașlatlmas șeklindedir.

3.

Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve Kronolojik Önemli Kilometre Tașlar

Sürdürülebilirlik anlayș sadece kent ve kentsel çevreler değil diğer inșaat
mühendisliği alanlarnda da üzerinde durulmas gerekli bir fenomen haline gelmiș
ve bütünsel sürdürülebilirliğin sağlanmas için çoğul sektörlü olarak ele
alnmaldr. Burada bahsedilenler hem mimarlarn ve inșaat mühendislerinin
birlikte ve ayr ayr ilgi alanlar içerisine girmekte ve sürdürülebilirliğin üç temel
bileșeni olan çevresel, ekonomik ve toplumsal temel alanlarn birleștirecek
ülkemizin yașam kalitesini artrmak için belirgin ve stratejik bir sürdürülebilirlik
plan içerisinde misyonunu yerine getirmek zorunluluğundadr. Bu misyonun
yerine getirilmesinde Türkiye sürdürülebilirlik vizyonu var m? Varsa nedir?
Sorularna cevap bulmak için Türkiye’nin stratejik anlamda kalknma politikalarn
içeren planlarn incelenmesi gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramnn dünya kamuoyunda ortaya çkșyla birlikte
ülkemizde de Beș Yllk Kalknma Planlar içerisinde yerini almaya bașlamștr. Bu
mesele așağda kronolojik olarak izah edilmiștir.
3.1 Türkiye Kalknma Planlar ve Sürdürülebilirlik
Türkiye’de Kalknma Planlar incelendiğinde 1980 sonrasnda yapsal ve kurumsal
reformlara ağrlk verildiği bir dönem olduğu görülmektedir. Bu sürecin 4. Beș
Yllk Kalknma Planyla belirginleșmeye bașladğ bir dönemdir. Bu dönemden
itibaren ihracata dayal sanayi politikalarnn ve küresel ekonomiyle bütünleșme
sürecinin bașladğ anlașlmaktadr.
Dördüncü Kalknma Plannda (1979 – 1983 Dönemi) [13] çevre konusunun dikkate
alnmadğ görülmektedir. Türkiye bu kalknma sürecine girdiğinde, bildirinin ikinci
bölümünde belirtildiği gibi, 1972 Stockholm Konferans ile dünya İnsani Çevre
Bildirgesini kabul etmiș; 1980’de Birleșmiș Milletler Çevre Koruma Stratejisi
kapsamnda ilk kez Sürdürülebilir Gelișme (SG) kavram kullanlarak ekonomiçevre ilișkisi ve insann çevre üzerindeki ilișkisi üzerindeki ilișkisi üzerinde
durulmuștur.
Beșinci Kalknma Plannda (1985 – 1989 Dönemi) mevcut kirlilik üzerinde
durulmuș ve kaynaklardan gelecek kușaklarn yararlanabilmesi için politikalar
olușturulmas ön görülmüștür [14]. Bu öngörü 1987 Brundtland Raporu vizyonu ile
örtüșmektedir.
Altnc Kalknma Plannda (1990 – 1994) amaç ve politikalarnda sürdürülebilir
kalknma anlayș ile çevre konusu ilk kez ekonomideki sektörlerin kalknma
politikalarnda yer almștr [15]. Ayrca bu dönemde çevre ve ekonomi politikalar
özel sektör tarafndan da ele alnmaya bașladğ bir dönemdir.
Yedinci Kalknma Plannda (1996 – 2000) çevre konularnn sosyal ve ekonomik
politikalara entegrasyonu çalșmas hedeflenmiștir [16].
1998 ylnda Devlet Planlama Teșkilat’nn (DPT) hazrladğ “Ulusal Çevre Stratejisi
ve Eylem Plan” [31] kapsaml bir politika belgesi niteliğindedir. Plan sürdürülebilir

423

kalknma bileșenlerini bütünleștirmiș ve insan merkezli bir kalknma yaklașm
üzerinde durmuștur.
Sekizinci Kalknma Plannda (2001 – 2005) ekonomik ve temiz enerji teknolojileri
benimsenmiștir [17]. Ayrca yap ve çevre standartlarnn geliștirilmesi
öngörülmüștür. Diğer önemli husus bu dönemde “Ön Ulusal Kalknma Plan”
öncelikleri kabul edilerek çevresel sürdürülebilirlik bir gelișme ekseni olarak ele
alnmștr [18]. Bu plana ek olarak 2006 ylnda DPT bünyesinde Ulusal
Sürdürülebilir Kalknma Komisyonu kurulmuștur.
Dokuzuncu Kalknma Plan (2007 – 2013) ilkeleri sürdürülebilir kalknma
içermekte ve konuya bütünleșik bir bakș açs getirmektedir [19]. Planda çevre
yatrmlar için özel sektörün katlm ile rekabetçi bir ortam yaratacağ beklentisi
mevcuttur. Plan, sürdürülebilir kalknma hususunda politika olușturmakta bütün
sektörlerde bir ilerleme olduğunu ancak politikalarn hayata geçirilmesi ve
uygulamasnda beklentileri tatmin etmediğini vurgulamștr.
Kalknma Plan Raporlarnn en güncel olan, yani 9. Kalknma Plan dikkate
alndğnda ülkemizin sürdürülebilir politikalar olușturmada iyi durumda olduğu
görülmektedir. Buna karșn kalknma prensipleri politikadan öteye gidememiș ve
çok az uygulama görülebilmiștir.
Kalknma Planlarnda inșaat sektöründe sürdürülebilirlik ayr bir bașlk altnda
incelenmemiștir. Dolays ile inșaat sektörünün ortaya çkardğ yapl çevre
olgusu ve sürdürülebilir kalknmann bileșenleri olan “Çevre-Toplum-Ekonomi”
üçlemesi çerçevesinde, tasarm-yapm ve kullandğ malzeme kaynaklarnn ve
șekillendirdiği çevrenin bütünleșik bir yaklașmla incelenmesinin en doğru olacağ
düșünülmektedir.
3.2 Sürdürülebilir Tasarm
Yap tasarmnda sürdürülebilirlik olabilecek en az enerji, en az kaynak ve en az
maliyetle tasarlanan yapnn fonksiyonlarn çalșr duruma getiren tasarm
fikirlerinden olușur.
Yaplarn bakm prosedürleri sürdürülebilir iyi bir tasarmn önemli parçasdr. Bir
tasarm prosesi içerisinde pek çok aktivite ve farkl katlmclar barndrmaktadr.
Atkinson’a [32] göre inșaat projelerinde olușan pek çok yanlș ve eksikliğin
tasarm sürecindeki dikkatsizlik ve unutkanlk nedenlerinden kaynaklandğn
belirtmiș ve bunun esas sebebinin tasarm prosesinin kendisinin olduğunu
belirtmiștir.
Seeley [33] yapmș olduğu bir vak’a çalșmasna dayanarak tasarm ve yapm
süreçlerinde gerekli dikkatin gösterilmesi halinde yaplarda olușan bakm
maliyetlerinin üçte birlik bir bölümünün tasarruf edilebileceğini belirtmiștir.
Tasarm așamasnda doğru ve yeterli miktarda malzemenin olmas yapnn
kullanma alnmasndan sonra olușabilecek bakm ve onarmnn önlenmesinde
önemli rol oynayacaktr. Ayrca yaplan tasarmn uygulanabilirlik ve inșa
edilebilirlik çalșmasnn da yaplmas gerekmektedir. Ambrose [34]’e göre zekice
bir tasarm yapabilmek için yapm yönetimini bilinmesinin gerekli olduğu
vurgulanmștr.
Peacock [35] araștrmasna göre yaplarda bakm maliyetlerinin artmasna neden
olan tasarmc hatalarn șöyle sralamaktadr:

Yetersiz detaylandrma;

Yanlș seçilmiș inșaat malzemeleri, elemanlar ve sistemleri;

Yapnn nasl kullanlacağ ve bakmn sal yaplacağnn
değerlendirmesi
Bize göre ana öğe olarak sürdürülebilirliğin tasarm kriteri olarak așağdakileri
sralayabiliriz:

Tasarmclarn bütünsel ve entegre bir çerçeve içerisinde uzun vadeli
bir bakș açs ile karar almalar;

Bir diyalog prosesi içerisinde farkl proje iç ve dș paydașlarn
tasarma dâhil etmeleri;

Kaynak yönetimi, enerji verimliliği ve diğer gerekli sürdürülebilirlik
tedbirleriyle maliyetleri azaltmalar;

Tasarmclarn paydașlarn yapdan beklentileri ve ihtiyaçlarna
tasarm etabnda duyarl olmalar.
Bilindiği gibi tasarm problemleri birden fazla alternatif ile çözülmektedir. Bu
çoklu alternatifler; sosyal, hukuksal, ekonomik, çevresel, politik ve teknolojik
parametrelerden kaynaklanan ihtiyaçlarn çözümünü aramaktadr. Tasarm
prosesi ihtiyaçlarn tanmlanmas ile bașlar ve bunun için de veri ve bilgi toplama
prosesini zorunlu klar. İște tam bu așamada tasarm kriteri olarak
sürdürülebilirlik amaçlar tesis edilerek tasarm alternatiflerinin geliștirilmesinde
her alternatif için sürdürülebilir tasarm kriteri belirlenecektir. İște bu bakș açs
ve yaklașmla proje tasarm yapmnda sistematik olarak sürdürülebilirliğin
ekonomik-teknolojik-sosyal boyutlarnn düșünülmesi sağlanacaktr.
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Bize göre sürdürülebilir tasarm șantiye sahas planlamas ve yapm yönetimi,
malzeme seçimi, enerji planlamas, inșaat atk planlamas ve ekoloji sorumluluğu
gibi parametreleri içermektedir.
Sürdürülebilir inșaat uygulamalar çevresel krizler için kritik faktör olup rekabet
avantaj sağlayabilmektedir. Bunun böyle olduğu uygulamalardan elde edilecek
verilere dayal bir vak’a analizi ile tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bildirinin
ikinci ayağ olarak Türkiye inșaat sektöründen örneklemelerle sürdürülebilirliğin
uygulamalar çalșmalar bașlatlmștr.
3.3 Türk İnșaat Sektörü ve Sürdürülebilirlik Literatür Taramas
Yaplan literatür çalșmas sonucunda, Türkiye’de özelinde inșaat sektörü için
kapsaml bir araștrma olarak nitelendirilecek ve özel olarak sürdürülebilirlik
verileri üzerine yaplmș oldukça kstl sayda araștrma olduğu gözlenmiștir.
Hoșkara ve Sey çalșmalarnda geniș literatür taramas yapmștr [20]. Çalșmada,
Kibert [21] çalșmasna dayal bir sürdürülebilirlik çerçevesi önerilmiștir. Diğer
taraftan, Türkiye inșaat sektöründe sürdürülebilirliğin nasl uygulandğna ve
neler yapldğna değinilmemiștir.
Türk inșaat kümesi ve sürdürülebilirlik Akbykl ve diğ. yapmș olduklar bir
çalșmada detayl olarak tartșlmștr [3]. Bu çalșmada, Türk inșaat sektöründe
halihazr sürdürülebilirlik anlayș bir literatür taramas ile incelenmiș ve
sürdürülebilirlik anlayșnn ve uygulamasnn yapsz, parçal ve sektörün bölgesel
liderlik rolünde çok uygun bir yerde olmadğ tespiti yaplmștr. Çalșmada, inșaat
sektöründe sürdürülebilirlik olarak daha bütünsel bir yaklașm gerektiği
vurgulanmș ve konuya ilișkin kapsaml bir devlet politikas olmas gereği ile
bașka ülkelerdeki “en iyi” uygulamalardan dersler çkarlmas ve sürdürülebilirlikle
ilgili eğitim/öğretim çalșmalarnn tabana ve yerele yaygnlaștrlmas önerilmiștir.
Sürdürülebilir kentsel gelișimle ilgili olarak, “Sürdürülebilir Kalknmann Sektörel
Politikalara Entegrasyonu Projesi” kapsamnda Kasm 2007’de yaynlanmș olan
Bayndrlk Bakanlğ Kentleșme Tematik Grubu 2. Raporu sürdürülebilir
kentleșme göstergelerini kapsaml olarak etüt etmiș ve sürdürülebilir kentsel
gelișme kavramnn ve politikalarnn nasl uygulanacağ konusunda bilgiler
aktarmștr [30]. Bu bakmndan ilgi çekicidir. Sürdürülebilirliğin önemli bileșeni
olan ekonomi parametresine ise raporda değinilmemiștir.
TÜBİTAK tarafndan yaynlanan Vizyon 2023 Raporunda hedef ve vizyonlar
arasnda “inșaat, altyap ve toprak sanayi sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerine
uygun yeni teknolojilerin geliștirilip kullanldğ, … Türkiye” ve “ inșaat
malzemeleri üretiminde çevreye saygl… teknoloji üretip ileri yönetim teknikleri
uygulayan bir Türkiye” özlemini dile getirmektedir [22]. Rapor, sürdürülebilirlik
konusunda Türk inșaat sektörünün “sürdürülebilirlik ilkelerine” uygun teknoloji
üretimi ile ilgili olarak kaynaklarn kullanmnda, yasa ve yönetmeliklerin
uygulanmasnda olumsuzluk ve yetersizliklerin olduğu zayf bir faktör olarak
vurgulanmștr. Bunun bu șekilde olmasnn altnda, eğitim öğretim eksikliği,
sermaye birikimi ve finansal altyapdaki yetersizlikler olduğunun alt çizilmiștir.
Raporun sürdürülebilirlikle ilgili olarak inșaat sektörüne altyap ve bina stokunun
yenilenmesi ile ilgili gereksinimin yarattğ çok önemli frsat olduğu
vurgulanmștr. Malzeme alannda ise, çevre dostu, sürdürülebilirliğe sahip ve
depreme dayankl ekonomik malzemelerin üretilmesi beklentileri vurgulanmștr.
Özkan [23] ile Esin ve Coșgun [24] çalșmalar daha çok inșaat atklar üzerinde
odaklanmștr. Ercoșgun,[26] çalșmasnda halihazr șehircilik planlarnn ekolojik
ve sürdürülebilir gelișimden yoksun olduğunu ve Türkiye’nin sürdürülebilir
gelișmesinde planlamann en temel araçlardan biri olduğunu ve Türk planlama
sisteminin sürdürülebilirliği dikkate alacak șekilde gözden geçirilmesi gerektiğini
belirtmiștir.
Diğer yandan Nemli, 2009 ylnda yaynlanan bir çalșmasnda kurumsal bazda
imalat sektörü üzerinde çalșma yapmș yalnz incelenen șirketlerin hiçbiri inșaat
sektörü ile ilgili değildir [25]. Nemli’nin sonucu imalat sektöründeki
sürdürülebilirlik kavramnn daha ișin en bașnda bulunduğunu ve sürdürülebilirlik
stratejisinin kurulma așamasnda olduğudur.
4.0 Sonuç ve Öneriler
İnșaat sektörü sürdürülebilir kalknmay sektörel bütünleșik gelișme kavram
içinde düșünmek mecburiyetindedir. Bu gelișme esas itibar ile mühendislikteki
gelișme olarak düșünülmelidir. Mühendis ve mimarlarn yapl alan yaratmaktaki
sürdürülebilirlik kavramnn uygulamasnda iki önemli disiplin olup çok büyük
sorumluluk tașmaktadr. Bu nedenle her türlü tasarmn pek çok eko sistemi
etkileyeceği dikkate alnarak yerine getirilmesi bilincinin yaygnlașmas ve
okullașmada eğitim/öğretimde sürdürülebilirlik konusuna çok önem verilmesi
gerekmektedir. Sürdürebilirlik ekosistemler üzerindeki basky azaltacak
teknolojilerin kullanlmas ile mümkün olacaktr. Bu nedenle hem tasarmclarn
ve hem de ișverenlerin kafa yaplarn ve gerekli teknolojilerin geliștirilmesi için
bir yenilikçilik hareketi ile gerekli teknolojinin geliștirilerek sosyal sorumluluğun
bütün proje paydașlarnn düșünce sisteminin bir parças olarak değiștirmesi ve
sürekli gelișmenin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bunun kabul edilip hayata geçirilmesi için sürdürülebilirliğin proje ve projeler
baznda progresif ve ölçülebilir bir șekilde olmas gerekmektedir. Yani,
sürdürülebilirliğin etap etap hayata geçirilmesi gerekir ve genel sektörel bazda
top yekûn sonuç elde etmenin çok zor ve neredeyse imkânsz olduğu ve
sürdürülebilirliğin bütün toplumun ortak mal olmasna rağmen belirli bir
lokasyonda ve proje baznda hayata geçirildiğinin bilinmesi gerekmektedir.
Bu nedenle öncelikle sektör olarak odakl, ölçülebilen ve yenilikçi bir çevre içinde
sürdürülebilirlik kavramnn proje paydașlarna kabul ettirilip projelerde problem
çözme ve mekânsal alanlar yaratmadaki sosyal – toplumsal – teknolojik
üçlemesinde sürdürülebilir projeler tasarm prensiplerini sürdürülebilir gelișmeye
döndürmek artk bir gereklilik haline gelmiștir. Bunun yaplabilmesi için yenilikçi
(inovatif) düșüncenin temel taș olan șeffaf ve açk bir tasarm ve yapm prosesi
șarttr. Bunun elde edilmesi ve proje paydașlarnca kabulünün bir geçiș dönemine
ihtiyac vardr. Ülkemizde inșaat sektöründe sürdürülebilirliğin kabulü ve
uygulamas ve sürecin ksaltlmas için kamu sektörüne hem ișveren ve hem de
kanun koyucu ve regülatörü olarak proses içinde özel sektörle birlikte aktif
olmas ve uygulanabilir strateji geliștirmesi gerekmektedir.
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Özet
Coğrafi bilgi sistemleri yersel mekansal verilerin ișlenmesi ve bu verilerin
analizi ve sonuçlarnn ișlenmesinde bir araçtr. CBS deprem tahminlerinde,
deprem sonrasnda meydana gelen zararlar azaltmak için ve deprem
öncesinde yap tipleri, arazinin toprak yaps ve fay zonlar incelenerek
yaplașmaya uygun alanlarn belirlenmesinde kullanlabilmektedir. Bu
çalșmada Kaynașl ilçesinde meydana gelen 12 Kasm 1999 depreminin,
deprem öncesi ve deprem sonras yapsal ve çevresel anlamda etkileri, ayn
zamanda Kaynașl ilçe merkezinden geçen Düzce fay boyunca yap yoğunlu
ve çevresel bölgeler incelenecektir. Bu incelemede yap yoğunluğunun fay
hatt boyunca belirlenmiș olan tampon bölge içerisinde yer alp almadğ
araștrlacaktr. Araștrmada ArcGIS, NetCAD, AutoCAD gibi yazlm programlar
kullanlarak coğrafi bilgi sistemi yöntemi ile nicel ve nitel özellikler
belirlenecektir. Belirlenen bu özellikler doğrultusunda Kaynașl ilçe merkezi
jeolojik açdan yerleșime Uygun Alanlar (UA) ve Uygun Olmayan Alanlar (UOA)
belirlenecektir.
Çalșma kapsamnda öncelikle, Kaynașl ilçe merkezinden geçen fay hattnn
konumsal bilgileri uygun șekilde toplanarak bilgisayar ortamna aktarlacaktr.
Toplanan bilgiler sistematik bir șekilde bir veri tabannda depolanacaktr.
Coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal analiz tekniklerinin uygulanmasyla fay
hatt boyunca Kaynașl halihazr haritaya dayal olarak yapsal ve çevresel
sorgulama ve analizler yaplacaktr.
Anahtar kelimeler: CBS, Fay zonu, Uygun alanlar, Uygun olmayan alanlar, Yap
Abstract
The geographical information system is a tool to handle geodetic-spatial
datas, to anaylze these datas and to handle their results. GIS can be used in
earthquake estimates, to reduce the damages after an earthquake and preearthquake construction styles, the ground structure and to define the
suitable areas for structuring by examining fault zones. In this study, the 12
November 1999 Kaynasli earthquake, its previous and following structural and
environmental effects, the building density of Duzce fault which has passed
trough Kaynasli centre and environmental areas will be examined. In this
analysis, it is going to be examined whether building density is in the buffer
zone that is defined along the faultline or not. In the research, quantitative
and qualitative features will be defined by using such softwares as ArcGIS,
NetCAD and AotuCAD. By means of these features, the suitable and
unsuitable areas for settlement in Kaynasli centre will be defined.
Within the scope of this research, at first the positional information of the
faultline, which has passed trough Kaynasl centre, will be transferred to
electronic environment by being gathered properly. The gathered information
will be stored in database systematically. Structural and environmental
questioning and analyses will be done by application of positional analysis
tecniques on geographical information systems based on Kaynasli base map
trough the faultline.
Keywords: GIS, Fault zone, Suitable areas, Unsuitable areas, Structure
1. Giriș
Bilgi Sistemleri günümüzde tüm kurum ve kurulușlarn amaçlar doğrultusunda
kurmak istedikleri önemli bir teknolojik kavramdr. Bu kavram, kurulușlarn
görevlerini yerine getirmede, alșlagelmiș klasik yöntemlere göre çok daha az
maliyetle, çok daha hzl iș yapmalarn sağlamaktadr.
Teknoloji, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) bir yandan teknik olarak
gelișmesine diğer yandan da değișik disiplinlerde kullanmnn yaygnlașmasna
neden olmaktadr. CBS tanmnda genel olarak iki yaklașm vardr: Teknolojik
açdan CBS tanm, fiziksel dünyaya ait mekansal veriyi toplayan, depolayan,
ișleyen, dönüștüren ve gösteren oldukça güçlü araçlar bütünü olarak
tanmlanmaktadr. Kuramsal/kurumsal açdan CBS, mekansal bilginin etkileșimi
ile karar destekleme sistemidir. Her iki tanmn birleștirilmesinden elde edilen

CBS tanm ise, bağl bulunduğu kurumun ihtiyaçlarna göre mekansalkonumsal verinin toplanmas, depolanmas, ișlenmesi ve gösterimini yapan,
karar destekleme ișlevi olan, saysal bir bilgi sistemi biçiminde yaplabilir [15].
Türkiye’de deprem haritalar incelendiğinde Düzce ili birinci derece deprem
kușağnda yer aldğ görülmektedir. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan
yerleșim yerleri için yaplașmada ve çevresel planlamalarda bu depremsel
durum göz önünde bulundurulmaldr.
Türkiye’de yașanan büyük depremlerin çoğunluğu, Kuzey Anadolu Fay (KAF)
üzerinde olușmaktadr. KAF ortalama 1500 km uzunlukta ve sağ yönlü yatay
hareket gösteren doğrultu atml ve diri fay topluluğunu barndran bir kușaktr.
Düzce İli ile Kaynașl ilçeleri ve Bolu ili de KAF üzerinde bulunmaktadr. Bu
yüzylda, KAF üzerinde meydana gelen depremlerde 60 bine yakn insan
hayatn kaybetmiș ve 400 bin yap tamamen yklmștr [1].
Bir bölgede deprem olay gerçekleșip, depremin karakteristik özellikleri
saptandktan sonra, sisteme daha önceden girilmiș verilerin sorgulama
yöntemiyle çözümlenerek en fazla hasar meydana gelmiș/gelebilme olaslğ
yüksek yerlerin belirlenerek öncelikle yardm ekiplerinin/teçhizatn o bölgelere
ulaștrlmas prensibine dayanan çalșmada CBS çok önemli bir yer
tutmaktadr. Çalșmada CBS’ ye temel olacak veriler; nüfus, yap türleri ve
says, meydana gelmiș afet türleri gibi istatiksel bilgiler ile konuma bağl
inceleme alannn yerüstü ve yeralt yaps, hayati tesislerin (elektrik hatt gibi)
dağlm gibi harita bazndaki bilgilerden olușacaktr. Bu tip verilerin deney ve
gözlemlerle saptanmș formüller (Örneğin yap tiplerinde depremler sonucu
gözlenen hasar formülleri, zemin durumunun davranș formülleri vs.) üzerinde
ișlenmesiyle hasar dağlm da ortaya konacaktr [8].
2. Depremin Yap-Çevre ilișkisi
2.1. Yapsal risk unsurlar
Depremler insanoğlunun en eski düșmanlarndandr. 20. Yüzylda insanoğlu
depremlerin dünyann olușumundaki ve hareketindeki doğal sürecin bir parças
olduğunu anlamștr [4]. Deprem olușumuna ve fay zonunun durumuna göre
büyük alanlar etkileyebilir. Yerleșimin durumuna, yap ve insan yoğunluğuna
göre bașta can kayb olmak üzere ekonomik olarak zarara neden olabilir. Bu
olușumlar meydana geldiği bölgedeki alt yaplar da ve üst yaplar da zararlara
neden olurlar alt yaplarn zarar görmesi depremden sonraki yașam olumsuz
yönde etkiler bu gibi etkileșimlerden dolay da ülke ekonomisine büyük
zararlar verir.
Șiddetli bir depremde beklenen bina davranș ve hasar dokusu yapsal
değișkenlerin saysna ve üzerine yerleșilen arazinin jeolojik karakterine göre
değișecek ve kentin tamamnda ayn olmayacaktr.
Yapnn tasarmn snrlayan tüm dș etkenleri karșlamak her zaman olanakl
olmayabilir. Tasarm yöntemleri, birçok değișkenden olușan karmașk karar
verme süreçleri içerirler. Bir projede, ister tekil bir bina olsun ister bir yerleșim
plan, tüm plan, onu olușturan kütleler ve yap ölçeğindeki ayrntlar ihtiyaca ve
talebe cevap verecek șekilde belirlenir. Ancak, deprem riski yüksek bir bölgede
konumlanacak bir yapnn tasarmnda, can güvenliğinin en öncelikli konu
olarak ele alnmas gereği de açktr. Bu așamada alnan bütün kararlar deprem
davranșn derinden etkiler. Deprem dalgalar bölgeye herhangi bir yönden
ulașabileceğinden, yaplar her doğrultuda gelen yanal yüklere karș
koyabilmelidir. Dolaysyla bina formunun deprem davranșna etkisi, tasarm
sürecinin bașlangcnda yer eden en temel snrlandrc etkendir [7].
Bina davranșn etkileyen mimari plan etkenleri:

— Plan düzensizlikleri
— Düșey doğrultuda düzensizlikler
Olmak üzere iki ksmda incelenmektedir.
Ülkemizde son 30 yl içinde olușan depremlerin neden olduğu hasarlarn en
önemli sebeplerinden biri bina geometrisinin deprem dikkate alnmadan yanlș
seçilmiș olmasdr. Burada geometri, hem yapnn mimari tasarmnda olușan
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genel biçimi hem de seçilen tașyc sistemi içermektedir [5]. Depreme
dayankl bina tasarmnda basitlik ve simetri temel ilkelerdir (Șekil 1).
Simetri yalnz plandaki șekille değil, tașyc sistemdeki ayrntlarla da
sağlanmaldr. Kolon ve perdelerin plan șemasyla uyumsuz olmas ve simetrik
düzende bulunmamas halinde rijitlik merkezi (R) ve kütle merkezi (G)
birbirinden uzaklașr. Dinamik etkilere maruz kalan böyle bir yap, rijitlik
merkezi çevresinde dönme eğilimine girer ve yapda burulma meydana
gelir(Șekil 2) [2].

çevre sorunlarna sebep olmaktadr. Bu dere tașknlar deprem srasnda veya
deprem sonrasndaki hayat olumsuz yönde etkileyebilir. Bu çevresel sorunlar
örneğin, bir deprem annda afet yerine ulașmda ve yardmlarn zamannda
yaplmas gibi ihtiyaçlarn giderilmesini engelleyecektir.
3. Çalșma alan: Kaynașl İlçesi
İnceleme alan Düzce ili Kaynașl ilçesi snrlar içerisinde bulunmaktadr.
Kaynașl ilçesi yerini gösterir yer bulduru haritas Șekil 3’de verilmiștir. Bat
Karadeniz Bölgesi’nin güneyinde yer alan Düzce iline 15 km. mesafede, D–100
Karayolu’na doğu-bat uzanml olup bu karayolun güney ve kuzeyi boyunca
yaylmș durumdadr. D-100 karayolunun yaklașk 5 km kuzeyinden Ankara’y
İstanbul’a bağlayan Türkiye’nin önemli bir can damar olan O-4 otoyolu
geçmektedir. Son nüfus saymna göre toplam nüfusu 20.888 kișidir [14].
ÝSTANBUL
KAYNAÞLI

Ýnceleme
Alaný

ANKARA

Șekil 3. Kaynașl yerleșim alannn yer bulduru haritas.
Șekil 1. Simetrik plan șemas. [7]

Kaynașl ilçesini içine alan Düzce havzas, Bat Karadeniz bölgesi içerisinde yer
alan bir dağ aras havza özelliği sunmaktadr. Havza’nn güney snrn Düzce
fay snrlamakta olup, batda Efteni Gölü, doğuda ise Bolu Dağ yer almaktadr.

Șekil 2. Kütle ve rijitlik merkezlerinin konumuna göre yaplarn deprem etkisi
altndaki davranșlar [3].
Yaplarn üzerinde inșa edildikleri zeminin durumuna göre depremdeki
davranșlar değișebilmektedir. Yap sistemlerinin modellenmesinde yap-zemin
etkileșimi göz ard edilemeyecek bir gerçek olarak ortaya çkmaktadr.
Örneğin, deprem dalgalar kaya zeminlerde yüksek hzlarda ve yüksek
frekansl titreșimlerle ilerlerken, gevșek zeminlerde daha yavaș hareket
etmekte ve uzun periyotlu titreșimlere sebep olmaktadr. Az katl rijit binalar,
yüksek frekansl yani ksa periyotlu hareketlere olumsuz tepki verirken, çok
katl yaplar için bunun tam tersi geçerlidir [2].
Zemin ve bina periyotlarnn uyumsuz olmas, binann yer sarsntsyla ayn
anda sallanmasna ve tasarlanandan çok daha fazla ötelenmesine sebep olur
[7]. Bu durum basit olarak yapya gelen kuvvetin her seferinde yapnn
salnmn artracak șekilde etkimesi olarak ifade edilmektedir [10].
2.2. Çevresel risk unsurlar
Yerçekimi kuvvetinin olușturduğu yük altnda kararl ve sağlam görülebilen
yamaçlar, deprem sarsntsnn etkisiyle durağanlğn kaybederek toprak
kaymalarna yol açabilmektedir [7]. Yamaçlarn altlarna ya da yamaçlarda
bulunan yaplar da toprak kaymasnn büyüklüğüne göre etkileneceklerdir.
Etkilenen bölgede can kayb meydana gelebileceği gibi deprem bölgesine
yardmn ulaștrlmasn etkileyebilir.
Fay hatlarnn krlmas sonucu olușan deprem dalgalarnn ulaștğ bölgelerde
debisi yüksek nehir veya derelerde akan suyun önünün toprak kaymas ile
kapanmas ya da șiddetli deprem dalgalarndan dolay olușan sallantda
tașknlar meydana getirebilirler. Bunun yannda, așr ve șiddetli yağșlar,
özellikle yerleșim yerleri içerisinden geçen dere yataklarnda yaplașma ile
dere kesintisinin daraltlmas, dere yatağna tekniğine aykr izinsiz menfez,
köprü, bent veya dolgu yaplmas, dere yatağna kanalizasyon șebekesi
döșenmesi, moloz dökülmesi, sanayi ve evsel atklarn atlmas, yamaçlardaki
plansz yaplașma, tekniğine aykr yol açma çalșmalar, dere yataklarnda
kaçak kum çakl alma faaliyetleri, nehrin memba ksmndan çeșitli sebeplerle
harekete geçen rüsubatn mansaba intikali, dere yataklarnda tabii olarak
büyüyen ağaç ve çallarn yatak kapasitesini daraltmas [13] gibi etkenler de
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Havzann güneyinde Almack bloğu bulunmaktadr. Almack bloğu daha
güneyde Bolu-Abant-Mudurnu Vadisi-Akyaz arasnda uzanan Kuzey Anadolu
Fay’nn ana hatt ile kuzeyde ise Düzce Fay tarafndan snrlandrlmaktadr.
Efteni Gölü, daha batdaki Karadere Sementi ile doğuda Düzce fay arasnda
gelișen genișleme sçramasyla açlmaya devam etmektedir [16].
3.1. Afet durumu
Kaynașl yerleșim alann ve yakn çevresini yakndan ya da dolayl olarak
etkileyebilecek aktif ya da potansiyel doğal afet olaylar ayrntl olarak
araștrlmștr. İnceleme alannda deprem dșnda ikinci derecede afet
tehlikesini heyelan ve tașkn olușturmaktadr. Ancak her ikisi de çok snrl
alanda gözlenmektedir. Bölgede bu tehlike ve risklerin dșnda, sahay aktif ya
da potansiyel olarak etkileyebilecek kaya düșmesi ve çğ gibi doğal afetler
beklenmemektedir.
3.1.1. Deprem
İnceleme alannn birinci derecede afet tehlikesini deprem olușturmaktadr.
İnceleme alan içerisinde deprem tehlikesi tașyan ana fay Düzce Fay’dr.
Düzce Fay, batda Efteni Gölü ile doğuda Bolu Dağ bat giriși arasnda
uzanmakta olup, yaklașk 40 km. uzunluktadr. Düzce Fay, Kaynașl yerleșim
alan içerisindeki toplam uzunluğu 6.5 km. civarnda olup, doğuda Șimșir
Mahallesi ile batda Daryerihasanbey arasnda uzanmaktadr. Düzce Fay en
son 12 Kasm 1999 tarihinde Mw=7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmiș ve
Kaynașl yerleșim alan içerisinden geçen 6.5 km.’lik uzunluğu boyunca fay izi
üzerinde bulunan yaplarda ağr hasar ve ykmlara neden olmuștur. Hasar ve
ykm fayda gelișen yer değiștirmelerden ileri gelmiștir. Bu uzunluk boyunca 75
cm. ile 300 cm. arasnda değișen ötelenmeler ölçülmüștür. Düzce Fay’nda
yaplan paleosismisite sonuçlar, Düzce faynn 300 yl ile 800 yl arasnda 12
Kasm 1999 benzeri depremler üretmekte ve hemen hemen 12 Kasm 1999
depreminde kullandğ dar bir zonu kullanmaktadr. Bu nedenle fayn Kaynașl
yerleșim alan içerisindeki toplam 6.5 km. uzunluğu boyunca, izin kuzey ve
güney tarafndan 20’șer m. olmak üzere toplam 40 m.lik tampon bölge
braklmștr [16].

Bu dere boyunca zaman zaman gelișen sağanak yağșlarda su basknlar
olmaktadr. Eskiköy deresi boyunca en son su baskn 1999 ylnda meydana
gelmiș ve önemli hasara neden olmuștur. Ancak 1999 su baskn sonrasnda
Eskiköy deresi boyunca DSİ tarafndan slah çalșmalar yaplmș ve uygun
kanal ve menfezler inșa edilmiștir.
Diğer yandan Kaynașl yerleșim alannda, dağlk alandan ovalk alana doğru
boșalm gösteren 20 adet küçük kuru ve sulu dere yataklar bulunmaktadr.
Ancak bu dereler boyunca geçmiște ve yakn zamanlarda herhangi bir su
baskn olay gelișmemiștir. Herșeye rağmen bu dereler ile ilgili tașkn riski göz
önüne alnmal ve DSİ görüșü alnmaldr.
Kaynașl yerleșim yerinde bu çalșma ve 2001 tarihinde Yücel Mühendislik
tarafndan açlan sondajlar ve jeofizik araștrmalardan elde edilen jeolojik
birimlere ait parametreler, deprem yönetmeliğinde tarif edilmiș parametreler
ile ilgili tablolar kullanlarak belirlenmiștir. Buna karșlk yap tasarmnda, söz
konusu yönetmelik esaslar dikkate alnarak parsel baznda incelemelerle
belirlenmesi tavsiye edilir [16].
4. Çalșma Alannn Yerleșime Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Șekil 4. Bolu ve Düzce Civarnn Diri Faylar [9].
Düzce Fay: Akyaz-Kaynașl arasnda uzanan ve Efteni gölünün güneybatsnda
çatallanan yaklașk D-B uzantl ve uzunluğu 70 km olan bu fay sağ yönlü
doğrultu atml aktif bir faydr [11].
Öte yandan Kaynașl yerleșim alan doğuda Gerede segmenti (uzunluk 180
km., 1944 depremi Ms=7.4); güneyde Abant segmenti (uzunluk 40 m., 1957
depremi Ms=7.2), Mudurnu Vadisi segmenti (uzunluk 65 km., 1967 depremi
Ms=7.2) ve batda Sapanca-İzmit segmenti (uzunluk 130 km., 17 Ağustos 1999
depremi Ms=7.4) üzerinde olan büyük depremlerden dolayl olarak
etkilenmekte, can ve mal kayb meydana gelebilmektedir
3.1.2. Heyelan

Yerleșime uygunluk değerlendirilmesinde inceleme alanndan geçen fay
hattnn etkisi, tașkn tehlikesi, heyelan tehlikesi ve svlașma gibi tehditler göz
önünde bulundurulmuștur. Bu değerlendirmede ArcGIS programnda Kaynașl
İlçesine ait halihazr haritalar ve Yücel Mühendislik Firmasnn Kaynașl İlçesi
için yapmș olduğu çalșmalarn sonuçlar da kullanlmștr. İnceleme alannn
yerleșime uygunluğunun değerlendirilmesinde üç așama kullanlmștr. Bunlar;
a)
b)
c)

Uygun Alanlar (UA)
Önemli Alanlar (ÖA)
Uygun Olmayan Alanlar (UOA)

Olarak snflandrlmștr.
4.1. Uygun Alanlar (UA)

İnceleme alannda 6 adet küçük ve büyük boyutlu aktif heyelan yer
almaktadr.

Jeolojik açsndan “UA” simgesiyle gösterilen Yerleșime Uygun Alanlar fay hatt
boyunca olușturulan tampon bölge dșnda yer almalar, tașkn, svlașma ve
heyelan gibi tehditlerin bulunmamasna göre belirlenmiștir.

En büyük heyelan Eskiköy heyelan olarak adlandrlan Eskiköy deresinin en üst
kesiminde, su deposundan Eskiköy’e dönüș yolunda gelișmiștir. Bu heyelann
genișliği 200 m., uzun ekseni 400 m. civarndadr.

Bu bulgulara göre; Eskiköy Mahallesi, Șimșir Mahallesi’nin D–100 Karayolu
güneyinde kalan kesimleri, Çele Mahallesi, Karaçal, Saryer, Merkez ve
Kumluca Mahalleleri’nin en güneyinde yer alan kesimler Uygun Alanlar (UA)
olarak değerlendirilmiștir.

İki küçük aktif heyelan, büyük heyelan kütlesinin hemen önünde, Eskiköy
deresi doğu yamacnda gelișmiștir. Üstte kalan küçük heyelan kütlesinin
genișliği 50 m., uzun ekseni 100 m. civarndadr. Alttaki küçük heyelan
kütlesinin ise genișliği 100 m., uzun ekseni ise 50 m. civarndadr. Her iki
heyelan kütlesi, Alt Ordovisiyen yașl kumtașlar içerisinde gelișmiștir.
Diğer bitișik iki küçük aktif heyelan kütlesi Kumluca Mahallesi’nin en
güneyinde, Eskiköy’e giden yol yarmas boyunca meydana gelmiștir. Bu
heyelanlar, büyük heyelan kütlesinin 400 m. kuzey doğusunda yer almaktadr.
Her iki heyelann toplam genișliği 100 m., uzun eksenleri ise 25 m. civarndadr.
Bu iki heyelan da Prekambriyen yașl bozușmuș metagranitoyitler içerisinde
gelișmiștir.
Çok küçük bir aktif heyelan ise Kumluca Mahallesi’nin güney snrna yakn
kesimde, etek düzlüklerinde gelișmiș olup, Prekambriyen yașl
metagranitoyitler ile üstteki yamaç molozlar arasnda meydana gelmiștir.
Heyelann genișliği 50 m., uzun ekseni ise 100 m. civarndadr.
Kaynașl yerleșim alannda gözlenen heyelanlarn olușumunda, (1) morfoloji, (2)
jeoloji, (3) su ve (4) deprem etkili olmuștur.
(1) Eskiköy deresinin bulunduğu kesimde eğim %25-85 arasnda değișmektedir,
(2) Prekambriyen yașl metagranitoyitlerin üst kesimi tamamen bozușmuștur,
(3) Prekambriyen yașl metagranitoyitler ile Alt Ordovisiyen yașl kumtașlarnn
dokanağ süreksizlik yüzeyi olușturmakta ve su çkșlarna neden olmaktadr,
(4) Düzce faynn güneyinde yer alan Almack bloğu, tektonik olarak
yükselmektedir. Bu yükselme sonucu Almack Dağ’ndan ovalk alana doğru GK yönünde akș gösteren sulu ve kuru dereler, yataklarn derin olarak
așndrmakta ve derin vadiler olușturmaktadr.
Yukarda söz edilen 4 faktörün etkisiyle, özellikle derin vadiler boyunca
heyelan hareketleri gelișmektedir. Bu derelerin yamaçlar boyunca geçirilen
yollar boyunca kontrolsüz șevler, heyelan hareketlerini hzlandrmaktadr. Bu
nedenle, bu tür ortamlardan yollar geçirilirken yukardaki 4 faktör dikkate
alnmal, uygun șev açlar vermeli, șev açlar düșürülmeli ve uygun drenaj
yöntemleri uygulanmaldr [16].
3.1.3. Tașkn

Kaynașl yerleșim alannda, D–100 Karayolu’nun güneyinde, inceleme alannn
güney snrlarna yakn kesimlerde, tepelik ve dağlk alanlarda yüzeyleyen
Prekambriyen yașl metagranitoyitler, Alt Ordovisiyen yașl kumtașlar,
Kretase-Paleosen yașl killi kireçtașlar, Alt-Orta Eosen yașl kireçtaș,
çamurtaș ve kumtașlar kaya olmalar ve jeomekanik özellikleri nedeniyle,
temel olma açsndan uygun ortamlar olușturmaktadrlar.
Bu alanlarda topoğrafik eğim değeri %0-30’dur. Ancak çok küçük bir ksmnda
topoğrafik eğim değeri %45-60’dr. Bu nedenle stabilite açsndan herhangi bir
sorun bulunmamaktadr. Tașma gücü değerleri > 4.00 kg / cm² ve üzerinde
olup, tașma gücü sorunu ile karșlașlmayacaktr. Kaya ortamn temsil
etmeleri ve yeralt suyunun olmayș nedeniyle svlașma problemi söz konusu
değildir. Bu alanlarda zemin büyütmesi en düșük olup, 1,5 – 2,0 büyütmeler
beklenilmelidir. Zemin baskn periyodu çok düșük olup 0.10–0.20 sn. arasnda
değișmektedir. Bu tür alanlar kaya özellikler sunmalar nedeniyle Z1 snf
zeminleri olușturmaktadrlar.
Ksaca bu alanlarda deprem dșnda herhangi bir doğal afet riski
bulunmamaktadr. Șișme, oturma ve svlașma gibi zeminle ilgili her hangi bir
sorun beklenmemektedir. Mw= 7.2 lik 12 Kasm 1999 depreminde bu alanlarda
herhangi bir hasar gelișmemiștir [16].
4.2. Önemli Alanlar (ÖA)
Önemli alanlar, proje alan içerisinde doğal afet tehlikeleri ve jeolojik-jeoteknik
özellikleri nedeniyle yerleșime uygunluğunu etkileyebilecek hususlara sahip
alanlar olup, yaplașma öncesi veya esnasnda belirli önlemleri almak șartyla
planlamaya ve yaplașmaya gidilebilecek alanlardr.
Bu alanlarda svlașma, heyelan, sel felaketi ve mühendislik sorunlar
problemlerinin bir veya birkaç görülebilir. Önemli alanlar karșlașlan ve/veya
karșlașlabilecek sorunlarn ve alnacak önlemlerin niteliğine göre alt bașlklar
halinde tanmlanp snflara ayrlabilir.

Kaynașl yerleșim alannda su baskn riski olușturan dere Eskiköy deresidir.
Eskiköy deresi, Kaynașl yerleșim alanndaki en büyük dereyi olușturmaktadr.
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4.3. Uygun Olmayan Alanlar (UOA)

Graph of buffer 1 içinde bina dağlmlar

Uygun Olmayan Alanlar “UOA” simgesiyle gösterilen alanlar fay hatt boyunca
olușturulan tampon bölge içerisinde ve svlașma ve heyelan tehditlerinin
bulunmasna göre belirlenmiștir.
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Yerleșime uygunluk açsndan, çeșitli tehlikeler bulunmas sebebiyle, bu alanlar
da yaplașmaya gidilmemelidir.

İnceleme alan içerisinde debisi yüksek dere bulunmadğ için tașkn tehlikesi
bulunmamaktadr.
5. Sonuçlar ve Öneriler
İnceleme alan içerisinde, biri 545 m olan birinci fay hatt ve ikincisinin
uzunluğu 4014 m olan iki fay hatt bulunmaktadr. Birinci fay hatt, ikinci fay
hattnn 736’nc metresinde bağlanmaktadr. Bu iki fayn toplam uzunluğu ise
4559 m dir.
Bu faylar Kaynașl ilçe merkezinden geçmektedir. Bu geçen fay hatlar
boyunca sağl sollu 20’șer metrelik toplam 40 metre bir tampon bölge
olușturulmuștur. Bu tampon bölge içerisinde kalan alanlarn uygun olmayan
alanlar(UOA) olarak değerlendirilmiștir. Șekil 5’de inceleme alanndan geçen
fay hatlar üzerinde olușturulan tampon bölgeler gösterilmiștir.
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Bölge de imar planlar yaplrken bu alanlar dikkate alnarak șehir planlar ve
bölge planlar yaplmaldr.
Kaynașl yerleșim yerinde yücel mühendislik tarafndan yaplan jeolojikjeoteknik etüt çalșmas kapsamnda fay hatt belirlenmiștir. Fay hatt boyunca
sağl-sollu 20’șer metre toplam 40 metre tampon bölge geçirilmiștir. Bu
tampon bölge içerisinde kesinlikle yaplașmaya gidilmemelidir.
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Çizelge 1. 1. Tampon bölge içerisinde yer alan binalarn alan olarak dağlmlar
Șekil 7’de 2.fay hatt üzerinde olușturulan sağl sollu 20șer metrelik toplam 40
metrelik tampon bölgenin toplam alan 153713.878 m² olarak bulunmuștur. Bu
2. fay hatt üzerinde olușturulan tampon bölge içinde yer alan binalarn toplam
kapladklar alan ise 2962.192 m² olarak bulunmuștur. Bu tampon bölge
içerisinde binalarn toplam alannn 2.fay hatt üzerinde olușturulan tampon
bölge içerisindeki yüzdesi % 1.93 olarak bulunmuștur. Çizelge 2’de bina
alanlarnn dağlmlar verilmiștir. Bu alan içinde kalan binalarn da az sayda
olmadğ gözükmektedir. Bu alanlar içerisinde yer alan binalarn uygun
olmayan alanlar içerisinde yer aldğ sonucuna ulașlmștr. Bu alanda yer alan
binalarn durumlarnn tekrar gözden geçirilmesi ya da binalarn bu bölgeden
alnmas gerekliliği önerilir.

Șekil 7. 2.fay hatt üzerinde olușturulan tampon bölge ve içerisinde yer alan
binalar
Graph of buffer 2 içinde bina dağlmlar
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Șekil 5. İnceleme alan ve fay hatt boyunca olușturulan tampon bölgeler
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Șekil 6’da yaklașk uzunluğu 545 m. olan birinci fay hatt üzerinde olușturulan
sağl sollu toplam 40 metrelik tampon bölge içinde kalan binalarn alansal
olarak dağlmlar verilmiștir. Bu olușturulan tampon bölge içinde binalarn
toplam 637.3 m²’lik bir alan kapladğ bulunmuștur. Bu alan 1. fay hatt boyunca
olușturulan tampon bölgenin toplam alannn 23110.549 m² olduğu göz önüne
alndğnda, 1. tampon bölge içinde toplam binalarn % 2.76 lk bir alan kapladğ
bulunmuștur. Çizelge 1’de tampon bölge içerisinde binalarn alan olarak
dağlmlar gösterilmiștir. Bu binalarn 1. fay hatt üzerinde olușturulan tampon
bölge içerisinde bulunmalarndan dolay uygun olmayan alanlar içerisinde yer
almaktadrlar. Bu tampon bölge içerisinde yer alan binalar için gerekli
önlemlerin alnmas ya da bir an önce bu tampon bölge içinden alnmalar
önerilir.
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Çizelge 2. 2. Tampon bölge içerisinde yer alan binalarn alan olarak dağlmlar

Șekil 6. 1.fay hatt üzerinde olușturulan tampon bölge ve içerisinde yer alan
binalar

Fay hatlar boyunca olușturulan tampon bölgelerin uygun olmayan
alanlar(UOA) olarak değerlendirilmiștir. Bu değerlendirme sonucunda, tampon
bölge içerisinde yer alan binalarn bu alanlar dșnda bir yere tașnmaldr.
Bundan sonraki șehir bölge planlamalarnda fay hatt boyunca olușturulan
tampon bölge içerisinde yaplașmaya izin verilmemesi önerilir. Tampon bölge
dșnda da yaplacak binalarn Deprem Yönetmeliğine göre yaplmas ve Yap
Denetim mekanizmasnn doğru bir șekilde ișlemesi yerinde olacaktr.
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Abstract

Last four decades, Turkiye as a developing country, has experienced rapid
increases in housing construction, as developers have acted quickly to build
many housing units, especially flats. However, in the absence of a
comprehensive sustainable development scheme, such increases have also
brought very severe environmental issues, such as water resource depletion
and pollution, soil erosion, desertification, forest depletion, and etc.
Environmental degradation increases every day because of the construction
methods and the operation of the built environment. Any contribution to
minimize current degradation, will improve the living environment. Today, the
building professionals who are aware of sustainable design increase rapidly.
However, it’s still not enough to reduce the degradation.
Existing constructed flats in the built environment have inadequate
environment and health performance. There are many building software,
rating models and researches all around the world to assess the
environmental performance of the buildings. Most existing methods rely on
exact assumption which is almost certain to be inaccurate. Working method
can be achieved by considering many indicators as possible. However, there
are so many important variables during the construction, operation, and
demolish stages of a sample building. It’s difficult to follow the process; a long
lasting model starting from current time will help many researches to
accomplish definite results for future.
The purpose of the study is to discuss the current conditions in Izmir’s context
and choose some sustainable indicators to rank the performance of chosen
flats. For a control environment, a model with ten sustainable indicators about
operation stage is created to rank the residential units using a reference flat.
Keywords: environment, sustainable indicators, reference unit, rank

The number of the residential units is increasing and the society isn’t well
aware of the environmental risks of their dwellings. There is an urgent need
for an efficient model to evaluate the buildings environmental performance.
This way, the occupants will be aware of the necessary precautions required
for sustainable living environment.
The strategies on the site's topography, sun, wind, and vegetation conditions
will be useful for the future decisions on heating, cooling, lighting and
ventilation designs. After all research and analysis are completed, architects
should decide the correct building type, the feasibility of the brief on the site.
When deciding for the building type need to investigate the feasibility of the
brief on the site and good practice examples of previously constructed
building need to be overlooked as prototypes for their new design [1].
Sustainability is complicated that is hard to define and even more challenging
to quantify. Every region in the world has its unique characteristics, formed by
the climate and cultural backgrounds. If one to develop a ranking model for
flats, the local characteristics need to be considered as well. For this study, I
chose Izmir as a case for the ranking flats. Ten chosen indicators are used to
compare the flats performance during operation stage.
This study will only cover the legal buildings that comply with the building
regulations. It will consider the methods of similar researches; however it
aims to reach innovative and simple solutions. Only reinforced concrete
structures were considered and there isn’t any intention to discuss the
architectural qualities of the selected projects or the occupants’ behaviors
inside these units. The aim here is to evaluate the residential units’
performance (Figure 1).

1. Introduction

FLATS IN IZMIR(20
Cases)

Turkiye has experienced rapid increases, as it has acted quickly to encourage
local industrialization and attract foreign investment. However, in the absence
of a comprehensive sustainable development scheme, such increases have
also brought very severe environmental issues, such as water resource
depletion and pollution, soil erosion, desertification, acid rain, forest depletion,
and solid waste pollution.

SELECTED 10
INDICATORS (Operation
Stage) Table 2

RANKING
CONSIDERING
CASE#1

As the statical information reveals, more than 60% of the built environment in
whole world, and %79 percent in Turkey, consists of the residential units,
creates an urgent need for a comprehensive assessment of the buildings.
Building as a process is not as streamlined as an industrial process, and varies
one building to the other. In addition, buildings are much more complex
products, composed of a multitude of materials and components each
constituting design variables to be decided at the design stage. A variation of
every design variable may effect the environment during all the building’s life
cycle stages. The building process consists of many separate professionals,
working in different offices each engaged in providing solutions to other sets
of performance criteria that are not related to the environmental impact of
the building, but instead essential requirements such as safety, health,
comfort, serviceability, maintainability, and aesthetics. Coordination of these
decisions is usually performed by the architect.
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CASE#1 Reference or
baseline
Figure 1. Proposed Model
2. Case study
Turkish State Institute of Static research in 2000 showed that there are
5.959.113 residential buildings in Turkiye, and 461.970 in Izmir which is 7.75%
out of whole Turkiye [2].

Figure 2. Izmir’s residential buildings
The financiers of the residential units are group in four categories. These are
private, public, construction cooperative and a foreign country. The dominant
financier is private sector owns the 92% of residential units in Turkey,
2%public, 7%construction cooperative [2]. In Izmir, more than 74% percent of
the residential units are one or two stories, and there 1 831 units more than
ten floors high (Figure 2).
Table 1. Energy sources in Izmir
Sun

Solar radiation annual average 0.37
cal/cm2

Water

Hydroelectric plants

Natural Gas

No natural gas reserves

Wind

Wind speed between 1938-1970: 3.5
m/sec., Fastest wind direction : SE
41.2m/sec.,Wind power plant in
Alacati, Cesme

Bio-gas

There is a valuable resource, but low
level usage.

Coal

There is not enough coal production,
dependant to other locations

Petroleum

No petroleum reserves

Geothermal

Yes. A valuable energy resource,
active for heating purposes only.

For space heating, there are four energy sources- geothermal, fuel-oil, coal,
and electricity - only the geothermal energy is produced with in Izmir’s
boundaries (Table 1).

Figure 3. Plan of the reference flat
Case #1 (reference or baseline case) is located at the third floor of four storey
apartment building (Figure 3). This apartment building is completed in 1988,
the full area is 145m2 and the ceiling height is 2.87m and the windows are
located 80cm above floor level. The flat has no insulation measures. Noninsulated hot and cold water pipes run throughout the whole flat.
3. Methodology
Sustainable indicators have been analyzed in detail. Overlapped indicators
have been integrated and their applicability has been considered by the
interviews with experts and home owners. Some indicators have been
excluded such as indicators which are difficult to apply to the home
construction cases, indicators of which the evaluation result may be varied
dependent on occupants’ management, indicators which did not have any
standardized criteria, and indicators which are likely to be evaluated
depending on each evaluator’s own opinion.
Ten sustainable indicators were selected for ranking the residential buildings
as shown in Table 2.

Building description is important to analyse the building. Data Collection
Process is designed to collect the necessary information. It provides accurate
information about the studied residential unit. The data used were collected
from site visits, personal interviews with the residential owners, architects
and building inspection companies. Information form the local authority,
Turkish electricity company (TEDAS), Water Company (İZSU), and the statical
information from State Institute of Statistics are valuable sources for this
study.
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Table2. Sustainable indicators
0 1 2 3

Operation

occupied which could be more than hundred years. Particular attention should
be given to reducing heating, hot water and artificial lighting loads as well as
ensuring that these services are maintained to ensure energy efficiency.

5

4

1 Passive systems

Indicator #4 evaluates the use of renewable energy in a residential unit. In
Izmir, the units with geothermal energy use have more advantages compare
to the ones with fossil fuel heating.

2 Materials maintenance
3 Efficient energy use
4 Renewable energy use

Indoor air quality (Indicator #5) is important to human health and well being,
since a great deal of time is spent indoors, at work, home, or school.
Unhealthy buildings contain volatile organic compounds which can be found in
paint, carpet, fabric, cabinets, etc. The smell of newly constructed places is
often actually toxic out gasing that is detrimental to the human health. The
effects of unhealthy buildings cause illnesses ranging from headaches, sinus
and lung irritation to long term damage to the immune syste

5 Indoor Air
6 Water use
7 Daylighting
8 Noise control
9 Acoustic control

Indicator #6 Water use: Water is a high consumed natural resource and
current state forces society to preserve and protect the clean water
resources. First rule for the water use strategy is to check the conditions of
the fittings and pipes. Another important strategy is to create a checklist for
water consumption areas [4].

10 Waste

Reference or baseline

153,59

146,85

130,61

127,37

117,97

117,95

116,12

110,53

100

96,94

95,4

92,12

91,75

79,01

74,08

70,99

60,3

52,34

46,14

100

37,1

1000

10

Case12

Case10

Case6

Case5

Case4

Case7

Case8

Case9

Case1

Case11

Case2

Case15

Case16

Case13

Case18

Case20

Case19

Case14

Case3

Case17

1

RANKING
ACCORDING
TO CASE#1

Figure 4. Ranking Considering Case#1
Passive systems (Indicator #1) improve the building’s performance. For
instance, with the help of natural ventilation unwanted hot air may be
expelled and replaced
by fresh external air at a suitable temperature. Good ventilation will reduce
the risk to human health of emissions of toxic chemicals from furniture,
construction materials and paints. Natural cooling; internal air speeds can be
increased to maximise perceived cooling. Air adjacent to the building can be
cooled by evaporation [3].
The building materials need maintenance (Indicator #2) until refurbishment
decision. Except walls and ceilings, the materials used for the windows, doors,
floor, ceramic tiles, bathroom facilities, furniture, kitchen counter etc. should
be cleaned to prevent dust and decay in the living environment. Any areas
with paint should be maintained every five years.
Operation energy (Indicator #3) is the energy used in running a building. This
kind of consumption will continue as long as the building stands and is
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The level and distribution of daylight factors (ratio between internal and
external illuminance) can be used as an indicator of the impact of daylighting
inside the building (Indicator #7). For this purpose daylighting studies including
daylight factor studies, daylighting simulations should be done. Lighting
management should be done to control and integrate natural and artificial
light [5]
Indicator #8 is related to sound intensity which is measured in decibels (dB).
The range of hearing starts at 0 dB and is considered safe up to 70 dB. Over
and above that level is hazardous and can result in permanent hearing
damage [6].
Indicator #9 considers the reverberation time which has been retained to
demonstrate the feasibility of the integrated approach as it is a well known
metric to assess the room acoustics [7].
Indicator #10 handles the waste strategy conditions in the built environment.
Waste handling strategy creates valuable savings from used materials, and
reduces energy use. Every residential unit should have waste handling
strategy to minimise the impact of waste on nature [8].
Comparisons of the residential units provide necessary information to map the
condition of the built environment. As a method, ten indicators were applied
to chosen twenty residential units in Izmir, then they were ranked according
to their sustainability performance. Case #1 is to the first residential unit
visited, so it is selected as a reference or baseline project. All the cases were
evaluated among each other (Figure 4).
4. Results
As the results of the comparisons show that Case #1 can be poor in one
indicator or average in another. The unique issue about Case 1 is to be the
first residential unit visited.
There are many inputs taken under consideration to evaluate the residential
units. Example sheet, Figure 3, explains the conditions of the residential
units among each other. The cases that use the geothermal energy for
heating (Balçova area) performed excellent results. Fossil fuels create
pollution and environmental degradation, so lowers the performance the
residential units. There isn’t any unit that has passive systems. However,
some units considered the daylight strategies that improve the performance
of the building. The investigation proved that chosen residential units have
lack of acoustic and noise control strategies. Local municipality in Izmir has a
household waste strategy for the whole city. Waste Collection days is
scheduled by the local municipality. The awareness of the community
increases each day, and this issue will affect the performance of the
residential units.

5. Conclusion
In the design process; architect will know before hand how every design
decision affects the sustainability of a residential unit.
The study aimed to provide users more substantial and practical information
about in-use housing performance, which is more closely related with their
position, compared to those of other residential units. The presented results
allow prospective occupants to rate and compare the residential buildings,
according to their overall housing performance scores as well as partial scores
of concerning lower-level performance features. This ability is considered to
be significant since it helps them estimate the strengths and the weaknesses
of alternative residential buildings which they would like to purchase or lease.
The method is expected to be able to stimulate building owners or managers
to maintain high housing performance. The most desirable and anticipated role
of the model would be to offer occupants more objective evaluation. The
performance evaluation is also necessary to minimize the demands for
rebuilding or remodelling as well as to serve as a fundamental measure for
ensuring the longevity of buildings that offer good environment. Approval can
be given by the municipality officer according the results of the ranking
system. The building developers, estate agents and owners can estimate the
value of the property. Insurance premiums can be reduced according to the
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Özet:
Bu çalșmann amac, hzl ve çarpk yaplașma sonucunda ulașlabilir olmayan
çevrelerin engelliler açsndan yarattğ sorunlar ve bu sorunlara, günümüzde
ön plana çkan tasarm kavramlar (sürdürülebilirlik, ulașlabilirlik, evrensel
tasarm v.b.) çerçevesinde çözüm önerileri sunmaktr. Teknolojik gelișmeler,
sanayileșme, yoğun kentleșme, bütün bunlarn sonucunda, insanda doğal
çevreden uzaklașma ve doğaya yabanclașma eğilimi görülebilmektedir. Yoğun
kent yașantsnn ve çarpk yaplașmann getirdiği olumsuz çevre koșullarnn
her türlü fiziksel özelliğe sahip insann (Engelli, yașl, çocuk, kilolu, zayf v.b.)
çevreyle olan ilișkisini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çerçevede bakldğnda
yoğun, plansz ve niteliksiz yaplașmann olușturduğu engelli çevre
unsurlarnn, ulașlabilir çevreler yaratmaya yönelik, sivil toplum kurulușlarnn
ve Avrupa Birliği’nin olușturduğu kriterler doğrultusunda ele alnmaktadr.
Burada söz konusu olan esas amaç geleceğin çağdaș, sürdürülebilir kentlerini
ve yaplarn her anlamda eșit, yașanabilir ve kolayca ulașlabilir mekânlar
olarak yaplandrmak, gelecek nesillere daha konforlu ve güvenli bir çevre
sunmaktr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kent, Mimarlk, Ulașlabilirlik, Evrensel
Tasarm.
Abstract:
The purpose of this study is to investigate the problems disabled have to
encounter due to rapid, unplanned and uncontrolled urbanization and propose
solution from environmental and urban planning point of view, via
contemporary concepts of sustainability, accessibility etc. Technological
development, industrialization, urbanization have taken people away from
nature and alienated them from nature. Rapid and unplanned urbanization can
cause to inconvenient situations that effect the relationship of any kind of
human being (disabled or not) with their environment badly. In this study the
criteria of European Union and Non governmental Organizations to create
accessible environments from badly planned constructions that are full of
barriers are being considered. Sustainability, accessibility and physical equality
are concepts that are gaining importance in urban and buildings planning. The
main concern here is to construct safer, more comfortable modern buildings in
the future and provide future generations with sustainable accessible and
equally usable (by any body ) environments.

Key-Words Sustainability, Urban, Architecture, Accessibility, Universal Design.
Giriș:
Tasarm kavramnn tarihçesi incelendiğinde ilk insandan itibaren boșluğun
snrlandrlmas ihtiyac tamamen insan çevreden ayrmak, yaltmak ve
korumaktr. İlk çağlarda insanlar bu ihtiyacn geçici yașam ortamlar
olușturarak gerçekleștirmișlerdir. Daha sonraki dönemlerde, özellikle yerleșik
hayata ve tarm üretimine geçince insann, barnak üretme ve yapm eylemi
tamamen farkllk göstermeye bașlamștr. Çünkü artk insan, barnaklarn ve
yașam alanlarn, temel ihtiyaçlarn gidermek amacyla oluștururken güdüsel
değil aklc davranmaya bașlamștr. İnsanoğlu yașam alann, korumak, üretim
artğn depolamak, toplumsal ilișkilerini geliștirmek, amaçl davranș biçimleri
sergileyerek, hem mekânsal hem de malzeme açsndan deneysel yöntemlerle
geliștirme eğilimini göstermiștir. Yapm sanat tarihi boyunca insandaki bu
barnma alanlarn kendi fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarna göre biçimlendirme
eğilimi günümüze kadar devam etmiștir. Bu eğilim kimi zaman mimari bir
yazm diline dönüșmüș, kimi zaman da politik ideolojilerin yanstlmasnda bir
araç olmuștur. İnsann evrimsel tarihi boyunca tasarm olgusu birtakm
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değișimler geçirmiș, baz dönüm noktalar günümüz tasarm anlayșnn temel
tașlarn olușturmuștur.
Günümüze gelindiğinde tasarm olgusunun baz temel kavramlar etrafnda
biçimlendiğini görmekteyiz. Bu günün yașam ve çevre koșullar göz önüne
alndğnda, “Sürdürülebilirlik” yașamn her alannda geleceğimizi koruma
altna almak, tükenen kaynaklar korumak, daha sağlkl ve güvenli gelecek
sağlamak olarak nitelendirilir. “Evrensel Tasarm” ise, sürdürülebilir toplum
politikalarn eșitlikçi, katlmc, ulașlabilir çevrelerin olușturulabilmesi için bir
adm daha öteye götürerek, herkes için eșit çevrelerin olușturulmasn
hedeflemektedir.
Bu iki kavramn temelde birbirinden çok da farkl kavramlar olmadğn ve
birbirlerini koșulladklarn görürüz. Dru Lawlor her iki kavramn birbirini nasl
koșulladğn șu sözlerle dile getirmektedir [1]:

“Eğer bir șey evrensel tasarlanmamșsa, sürdürülebilir de değildir”
1.Sürdürülebilirlik:
Endüstri devriminin bașlattğ ve günümüzde önü alnamaz teknolojik
ilerlemelerin getirdiği yararllğn yannda, bizden götürdükleri ortadadr. Çevre
kirliliğine bağl küresel snmann doğurduğu iklimsel ve sosyal değișimler,
doğal kaynaklarn hzla tükenmesi ve buna bağl olarak dünyada güç
dengelerinin değișmesi v.b. sebepler insanoğlunun bu duruma bir son vermesi
gerektiği düșüncesi ortaya çkmștr. Çünkü artk yeryüzü bu durumu
kaldramamaktadr ve bunun belirtileri de açkca ortadadr [2].
Sürdürebilir Kalknma kavram ilk olarak 1971’de İsviçre’de bir panelde ele
alnmștr. Toplant raporunda çevre sorunlarnn, sanayileșmiș ülkelerin üretim
ve tüketim yapsndan kaynaklandğn, yoksullașmay ve az gelișmișliği
doğurduğunu ifade etmektedir. 1983’de ise Birleșmiș Milletler genel kurulu
sonunda “Ortak Geleceğimiz” adl raporda, Dünya Çevre Kalknma Komisyonu
Bașkan Gro Harlem Brutland tarafndan açklanan ancak 1987’de yaynlanan
raporda Sürdürülebilir bir kalknma; “Bugünün gereksinimlerini, gelecek nesilleri
yoksun brakmadan karșlayarak kalknma” olarak tanmlanr [2].
Yine 1992’de Rio’da düzenlenen dünya zirvesinde benimsenen 27 maddeden
birincisi, insan yașamnn sürdürülebilir kalknmann ilgi odağ olduğu ve tüm
insanlarn sağlkl ve üretken bir yașam sürmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Bütün bunlarn sonucunda bu kavramn temelinde yatan gerçek, insan
faktörüdür.
İnsann sağlkl ve üretken yașam sürdürebilmesinin temel etkenlerinden biri
de doğru tasarlanmș, üretken olmaya elverișli çevrelerin olușturulmasdr. Bu
çevrelerin olușturulmas ise ancak sürdürülebilir topluluklarn üç “E” olarak
nitelendirilen kavramlara saygl seçimler yapmakla mümkündür. Bunlar
“Ekonomi”, “Ekoloji”, “Eșitlik” dir [3]. Bu üç kavram birbirinde ayrmak
neredeyse olanakszdr. Șöyle ki; Yaplanmș çevre (mimari yap ve çevresi) ve
tasarm ürünleri (her türlü kullanma yönelik ürün), henüz tasarm așamasnda
iken çevre ve insan dostu, ulașlabilir ve sürdürülebilir karalar doğrultusunda
tasarlanp üretilmelidir. Yap üretimde bu kararlarn göz ard edilmesi,
beraberinde bir çok sorunu da getirmekte, yap ürününü tekrar düzenlemek
veya düzeltmek art “Ekonomik” sorunlar doğururken, bu ișlem srasnda sarf
edilen enerji, emek ve üretimde kullanlan malzeme kayb, atk üretimi ve
buna bağl olarak, çevre kirlenmesi gibi birbirini tetikleyen etmenler sonucunda
olușan çevresel kirlilik (biyolojik, fizyolojik ve görsel) ve doğal kaynaklarn
tüketimi “Ekolojik” sorunlar harekete geçirmektedir. Yașamsal kaynaklarn
tükenmesi veya kirlenmesi, çevremizi saran yașam alanlarnn sunduğu
imkânlardan, sosyal, fiziksel veya ruhsal anlamda “Eșit” olarak faydalanamama

sorununu doğurmaktadr. Dolaysyla eșitlik ilkesi bizim çalșmamzn temel
alann olușturacaktr.

engellilere ilișkin politikalarn hedef gruplar için așr himayeci değil, toplumla
bütünleștirici olmas gerektiğini savunmaktadr [9] .

1.2. Eșit Toplum:

2001 ylnda bu anlamda kapsaml çalșmalar yapan dünya sağlk örgütü
(WHO), engellilik için yeni bir tanmlama yapmștr. ‘International Clasification
of Functioning, Disabilitiy and Health ICF 2001’ adn tașyan bu sistem,
yaynladğ genelgede önceleri özel bir gurubun değișmez snrllklar olarak
görülen engellilik kavramn, ilk kez yetenek ve performans arasndaki ilișkinin
analizine odaklanarak tanmlamștr [10]. Bu anlamda Evrensel Tasarm, her
insann yașamnn bir bölümünde, sağlğnda ve fiziksel kabiliyetinde bir düșüș
yașayabildiği, baz engelleri deneyimliye bileceği düșünülerek engellilik
kavramn bir değișken olarak düșünmüștür.

Eșitlik kavramna genel olarak bakldğnda birçok alanda ve özellikle eșit
toplum, demokratik toplum olușumunun temel tașlarn olușturan alanlarda
karșmza çkmaktadr. Bütün bunlarn yannda yukarda saylan bütün bu
kavramlarn olușmasnda veya uygulanmasna temel olușturan bir etmen
vardr ki bu da “Fiziksel Eșitliktir”. Eșitliği genel olarak tanmlamak gerekirse;

“Bir Toplumun tüm aktivitelerine ve bundan elde ettiği faydalara ve karar
verme süreçlerine katlm olanağnn olmas” șeklinde tanmlamak
mümkündür [3].
Eșitlik kavram, engelli olmayan yașam çevrelerin olușturulmasnda
bütünleșmiș yaklașmn temelidir. Yaplanmș çevrelerin biçimlendirilmesinde
ve planlanmasnda kullanc gruplarnn tasarm sürecine katlmalar önemli bir
unsur olmaktadr. Bu çerçeveden bakldğnda 1960’l yllarda biçimlenmeye
bașlayan “Herkes için tasarm” veya “Katlmc tasarm” kavramlar dönemin
açlma politikalarnn bir uzants olarak ortaya çkmștr. Bu dönemdeki
gelișmelerin içeriğine bakldğnda herkes için tasarmn, birey ve toplumun,
tasarmc ve planclarla birlikte, tasarmn, planlamann her așamasnda beraber
çalșmasna ve alnan kararlarda etken rol oynamasna yani ksaca katlmc
olmasna dayandrldğ görülmektedir [4].
Șu hiç bir zaman unutulmamaldr, gerek fiziksel özelliklerinden dolay, gerekse
farkl sorunlardan dolay, toplumun bütün kesimlerinin, yașam alanlarnda eșit
biçimde var olmamas ve bu alanlar güçlükle kullanmas, kullancnn özel
durumundan veya özelliklerinden değil toplumun yaklașmndan
kaynaklanmaktadr [5].

Diğer bir çalșmada “2002 Japonya Uluslararas Evrensel Tasarm
Deklerasyonu” dur, bu bildirgede Evrensel Tasarm (UD), “İçinde bireysel
özelliklerin sayg gördüğü bir sosyal çevre yaratmak” olarak tanmlanmștr
[11].
Ülkemizde son yllarda önem kazanmaya bașlayan bu hareket kapsamnda
yaplan en önemli çalșma çok yeterli olmasa bile, 2005 ylnda kabul edilen
“Özürlüler Kanunu”dur. Bu tasarda engellilerin eğitim, istihdam,
rehabilitasyonu, özlük haklar, imar kanunu ile ilgili düzenlemeler ve bunun gibi
konularda uygun koșullarn sağlanmas gibi temel bașlklar altnda ele
alnmaktadr [12].
Genel olarak bakldğnda birçok farkl örgüt, kurum ve kuruluș “Evrensel
Tasarm” kavramn farkl açlardan ele alarak değerlendirmiș ve tanmlamștr.
Sonuçta, herkes için eșit ve ulașlabilir tasarm anlayșnda ortak bir görüș
olușmuștur.
2.1. Yaplanmș Çevrelerde Evrensel Tasarm Kriterleri:

2. Evrensel Tasarm:
Bu kavram ilk olarak 1970’li yllarda Kuzey Karolaina Üniversitesi “Ulașlabilir Ev
Donanm Merkezi” (Center of Accessible Housing) yöneticisi Mimar Ron Mace
tarafndan ortaya atlmștr. Ron Mace Evrensel Tasarm en genel anlam ile

“Herkes tarafndan kullanlan ürün ve çevrenin özel bir tasarm ve
uygulamaya gerek duyulmakszn kolaylkla ulașlabilir olmasdr.” olarak
tanmlamaktadr [6]. 1970’lerden günümüze kadar bu kavramla ilgili birçok
çalșma yaplmș ve hatta birçok Üniversite bünyesinde araștrma merkezleri
kurulmuș uluslararas düzeyde toplantlar düzenlenmiștir. Yaplan bu
çalșmalarn sonunda herkes için tasarm anlayșnn temel kavramlar
olușturulmuș ve yedi maddeden olușan tasarm prenipleri saptanmștr. Bu
prensipleri ksaca șöyle sralamak mümkündür [7]:
-Kullanmda Eșitlik
-Kullanmda Esneklik
-Tasarmn Basitlik
-Tasarmda Alglanabilirlik
-Tasarmda Tölerans
-Minimum Fiziksel Efor
-Ulașlabilirlik İçin Alan Ve Boyut
1960’l yllarda temelleri atlan katlmc tasarm “Herkes için Tasarm”
anlayșnn zamanla politik kayglardan uzaklașarak anlamnn değiștiğini, bir
yönetim politikas olmaktan çkp ve yașam politikas olmaya bașladğn
görmekteyiz. Bu çerçevede evrensel tasarm sadece mimariyi ilgilendiren bir
kavram olmaktan çkmș, eğitim iletișim, bilișim, tasarm ve insanla ilgili her
alanda etkili bir anlayșn temelini olușturmuștur. Knecht [8], “Evrensel
Tasarm”, dünyada, çevre, ürün, iletișim, eğitim ve mimarlk alannda düșüne
bileceğimiz en geniș kullanc kitlesi ile birlikte, tasarmn, ulașabileceğe en
büyük hareket olarak nitelendirmektedir.
Bu kavram her insann, bugün ya da gelecekte kaliteli yașam koșullarna
kavușmasn ve geleceğin kusursuz yașam alanlarnn olușturulmasnda
öncülük eden birçok çalșma yaplmasna ön ayak olmuștur. Bunlardan bir
tanesi 1992’ kabul edilen “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi”nin
antlașma niteliğine sahip olmayan “Avrupa Kentsel Șart İlkeleri”dir. Bu șart
her insann sağlkl, yerleșik, güzel ve özendirici bir çevrede yașama hakkna
sahip olmas gerektiğini savunmakta ve konuyla ilgili ilkeleri șu șekilde
sralamaktadr. Kentlerin ve kent içindeki yaplarn erișilebilir ve adapte
edilebilir șekilde tasarlanmas ve yaplmas, seyahat, iletișim ve kamu
ulașmnn tüm insanlar için erișilebilir olmas ve bütün bunlarn çerçevesinde

Bir yap veya yaplandrlmș çevre, ne kadar az zarar yaratrsa yaratsn, çevre
üzerinde mutlaka bir etki brakacaktr. Bu da mimarlkta çevresel tartșmann
yalnzca kaynak tüketimine dayal yaplamayacağn göstermektedir. Çevre
bilinçli yaklașmlarn tek tarafl olamayacağ artk günümüzde kabul edilir bir
gerçektir. Bir yap veya yaplanmș çevre, bir yanda teknoloji merkezli, diğer
taraftan doğal olandan yana, en önemlisi ise insan merkezli bir tavr içinde
olmas günümüz tasarm anlayșnn temelini olușturmaldr[13].
Evrensel Tasarm kavramnn tek amac, sadece yașam alanlarnn
biçimlendirilmesi sorununa çözüm üretmek değildir, farkl kabul edilen ve
diğerleri olarak adlandrlan insanlarn sorunlarn, her alanda (bilișim, eğitim,
iletișim, sağlk v.b.) çözüm üretme çabas içindedir. Bu anlamda baktğmzda,
bu kavram genel olarak șu üç temel unsur çerçevesinde incelemek
gerekmektedir.

Birincisi; Evrensel tasarm, akl ve bedeni veya insan ve çevresini snrlayan,
onlar birbirinden ayran bir kavram değildir. Aslnda hayatn içinde olan bir
kavramdr. Bizler yaș, cinsiyet, snf, rk, boyut, yetenek açsndan eșit doğar ve
gelișiriz. Ancak bu gelișim süresi içinde çevremizin bize sunduğu konfor,
kontrol ve bağmszlk olanaklar bizlerin gelișim biçimi, yașam koșullar ve
olumsuz çevresel etkenler sonucunda bizi snrlar veya çevreden uzaklaștrr
[14].

İkincisi; Evrensel tasarm, insan sağlğ, çevre sağlğ ve sosyal adalet arasnda
bir ayrm gözetmemektedir. Yaplan birçok araștrma sonucunda, birçok
insann uygun olmayan çevre koșullarnda doğup yașamak zorunda olduğunu
ve bu uygunsuz yașam alanlarnn diğer alanlara oranla daha çok çevre
kirliliğine ve sosyal adaletsizliğe maruz kaldğn göstermektedir. Bu durumun
da, insann sosyal ve çalșma hayatn olumsuz yönde etkileyecek birçok kalc
sağlk sorununu beraberinde getirdiğini göstermektedir.
Bu durum, özellikle alt gelir ve eğitim düzeyine sahip toplumlarda ve yașam
alanlarnda oldukça yaygn olarak görülmektedir. Bu bölgelerde yașamn
sürdüren bireylerde ve özellikle çocuklarda ciddi güvenlik sorunlarna (trafik,
toplumsal suçlar v.b.), sosyal eșitsizlik, uygun olmayan fiziksel yașam alanlar,
eğitim olanaklarnn yetersizliği ve sağlk sorunlarna (sağlk hizmetlerinde
yeterince faydalanamama buna bağl olarak fizyolojik ve ruhsal sağlk
sorunlar) yaygn olarak rastlandğ yine araștrmalar sonucunda kantlanmștr.
Yaplanmș Çevre, insanlarn biyolojik, sosyal ve ekonomik ișlevlerini
sürdürdükleri ortamdr. Çevre sorunlar dendiği zaman genellikle, su, hava ve
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toprak kirlenmesi, kültürel değerlerin tahribi ve gürültü gibi unsurlar anlașlr
[15]. Oysa çarpk yaplașma, ulașlamayan kent mekanlar, kamu yaplar (okul,
hastane, kültür yaplar v.b.) ve ulașm, engelliler için önemli çevre sorunlarnn
arasnda yer almaktadr.

Üçüncüsü; Evrensel tasarm, sosyal eșitliği ve insan merkezli demokratik
tasarm ideolojilerini kapsamaktadr. En küçük tasarm ürününden, en büyük
ölçekteki yaplanmș çevrelere kadar, çok geniș bir kullanc kitlesini
hedefleyen, konforlu, ulașlabilir ve eșit kullanm olanağ sağlayan bir
kavramdr.
Yaplandrlmș çevreler, boyut ve biçim olarak genellikle fiziksel yeterliliği olan
normal insanlar için tasarlanmștr. Dolays ile eylem alanlar olușturulurken
genellikle standart gereksinimler ve boyutlar esas alnmaktadr. Ancak
gerçekte böyle bir insan modeli veya bu ölçülere birebir uyacak bir insan
yoktur. İnsanlar gerek boyutsal gerekse kapasite olarak bu standartlarn ya
altnda ya da üstünde kalmaktadr. Gerçek olan șudur ki; herkes kendi fiziksel
kabiliyeti ve snrllklaryla farkllk göstermektedir [16]. Standart gereksinimler
saptanrken özellikle fiziksel yetersizlikleri veya kabiliyetleri dolaysyla normal
insanlarn kullandğ alan, araç ve gereçleri kullanamayanlarda göz önünde
bulundurmaldr. Bu insanlar toplumumuzun bir parçasdr onlar dșlamak veya
yok saymak mümkün değildir. Ayrca yaplan araștrmalar göstermiștir ki; onlar
bizim standartlarmz ksmen veya hiç kullanamasa da bizler onlarn
standartlarn rahatlkla kullanabilmekteyiz.
Birçok gelișmekte olan toplum, çevresini yaplandrrken ya da yaplanmș
çevrelerini oluștururken diğerleri olarak gördükleri insanlar göz ard ederler.
Tasarm ve yap üretim sektöründeki gelenekselci ve popülist yaklașmc
yapm anlayșn iki etmenin doğurduğunu görmekteyiz. Birincisi, geleneksel
alșlagelmiș çevre biçimlendirme ve yapm tekniklerinden kolay kolay
kopulamamas. İkincisi, geleneksel olann dșndakinin, üretiminin zor ve
maliyetli olacağ düșüncesidir. Oysa ki bu iki etmen zaman zaman, fiziksel
olarak yeterli kabul edilen insanlarn bile kullanmakta zorlandğ, ulașlamaz
mekânlar yaratabilmektedir. Ancak yaplan araștrmalar sonucunda, mevcut
yap üzerinde sonradan yaplan adaptasyon uygulamalarnn, üretim maliyetini
daha da artrdğn göstermiștir.

Șekil 1. Kolay Alglanabilir Metro Durağ ve Asansör Giriși Ankara/Kzlay

Hareket yada algda engellilik, kișiyle mekan kurgusu arasnda bir uyumsuzluk
söz konusu olduğunda ortaya çkar, yaplanmș çevre engelliliği yaratabilir
yada ortadan kaldrabilir [17]. Yaplandrlmș çevredeki yapsal engeller insann
hareketliliğini etkileyen bir etmen olmasnn yannda insann duygu ve alg
özgürlüğünü de zorlaștran bir sorundur [18]. Bu anlamda bakldğnda
ulașlabilirlik, bir zincire benzetilebilir, zincirin bir halkas bile çksa, bütün
zinciri etkileyen bir kopukluk meydana gelir ve ulașlabilirlik ortadan kalkmș
olur. Dolaysyla yaplanmș çevreler olușturulurken projeleme veya uygulama
așamasnda gözden kaçan en küçük bir detay dahi bir çok insann engelli
konumuna gelmesine neden olacağndan, baz noktalara dikkat edilmesi hayati
önem tașmaktadr.
Fiziksel özellikleri, yeterlilikleri veya yetersizlikleri nedeniyle, birçok insan için
yașadklar çevre ve bu çevrelerin ulașlabilir olmas çok daha önemlidir. Bu
nedenle, geleceğin mekânlarnda, tasarm olușturan ölçütler her türlü
bedensel özelliğe sahip insanlar düșünülerek, fiziksel gereksinimleri ve
güvenliği dikkate alnarak belirlenip çözümlenmeli veya adapte olmaya olanak
sağlayacak șekilde biçimlendirilmelidir. Buna göre, yaplanmș çevrelerin
düzenlenmesinde evrensel tasarm kavram çerçevesinde șu hususlara dikkat
edilmelidir [19].
Șekil 2. Ulașlabilir Toplu Tașm Arac

2.1.1. Toplu Tașmaclk;
Durak, istasyon ve toplu tașm araçlarnn her tür yaș, ve fiziksel kabiliyetteki
insann kullanmna ve ulașmna uygun hale getirilmeli ve çevresi herkesin
ulașabileceği șekilde düzenlenmelidir. Her insan, çalșma, özel yașam, hizmet
alma (eğitim sağlk, v.b) ve tüketim mallarn sağlama (yiyecek, giyecek
alșveriși gibi) ve boș zamanlarn değerlendirme gibi insan sosyalleștiren
etkinlikleri kolaylkla yapabilmeli, bu ișlev alanlar arasndaki ulașmdan
mümkün olduğunca kolay ve çok faydalanabilmelidir. Dolaysyla bu araçlar
ulașlabilir yerlerde ve ulașlabilir olmaldr. Evrensel bir toplu tașm en az
normal insanlar kadar engelliler için de konforlu ve kaliteli olmaldr (Șekil 1-2).
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2.1.2. Otoparklar:
Otopark yoğunluğuna göre birkaç tanesini ulașlabilir yapmak yeterli olacaktr
(%5 orannda olmas önerilmektedir). Oto parklarda kaymayan malzeme ile
kaplanmș yol seviyesinde engellenmemiș çkș alan braklmaldr. Ulașlacak
alan ile park alan arasndaki mesafe mümkün olduğunca az olmaldr. Aracn
kaldrma dik olarak park etmesini sağlamaldr. Giriș ve çkș alanlar yol
hizasnda kaymayan malzeme ile kaplanmaldr. Kaldrm için rampa
yaplmaldr. Yanlș kullanm engelleyen semboller ve trafik ișaretlemeleri
konulmaldr (Șekil 3).

2.1.4. Yaplara ve Yaplarda Ulașlabilirlik;
Bu unsur aslnda yapnn yani mimarinin bir sorunuymuș gibi görülse de birçok
insan için kamuya açk veya özel yaplara ulașm ve bu yaplarn iç mekanlarn
herhangi bir engelle karșlașmadan kullanabilmeleri mümkün olamamaktadr.
Bu anlamda ulașlabilir yap ve mekanlarn her türlü kullanc profiline (engelli,
yașl, çocuk, hamile v.b.) uygun șekilde düzenlenmeli veya buna olanak
sağlanmaldr (Șekil 6-7).

Șekil 3. Alșveriș Merkezine En Yakn Noktada Hamileler İçin Ayrlmș Park Alan
Washington/ABD
2.1.3. Yaya Sirkülâsyon Alanlar ve Açk Alanlara Erișim (Sokak, Cadde,
Meydan, Park ve Rekreasyon Alanlar);
Her yașta ve fiziksel yapya sahip insann sosyal aktivitelerini rahatlkla yerine
getirebilmesini sağlayacak her türlü çözümlerin üretilmesi, yönlendirme, kolay,
güvenli erișim ve sirkülasyon olanağnn sağlanmas, kent donatlarndan üst
düzeyde faydalanma, güvenlik v.b. sorunlarn çözülmesine dikkat edilmelidir.
Araç ve yayalarn, kent mekân ve çevrelerini kullanabilmeleri için, en üst
düzeyde güvenlik ve konforlu kullanm sağlanmal, açk, alglanabilir
yönlendirme, ișaretlemeler ve uyar sistemleri kullanlmaldr (Șekil 4-5).

Șekil 6. Genel Kullanma Yönelik Tuvalette Çocuklu Annelerin Kullanmn
Kolaylaștracak Oturakl Kabin Washington/ABD

Șekil 4. Çankaya Belediyesi Engelsiz Oyun. Park Projesi, Serebral Palsili
Çocuklar için Oyun Alan, Çukurambar/Ankara

Șekil 7. Yap İç Mekanlarna Yönelik Çözümler
3. Sonuç:
Sonuç olarak baktğmzda, bahs ettiğimiz bütün bu kriterler ve kavramlar,
insan hayatn ilgilendiren her alanda yașam kalitesini artrmak, fiziksel özelliği
ne olursa olsun, adil ve eșit bir yaplanmș çevrede yașamay sağlamak üzere
olușturulmuștur. Bu eșitlik, insanla ilgili en küçük araçtan tutun yine insanla
ilgili daha büyük mekan olan kent tasarmna kadar dengeli bir șekilde
sağlanmaldr. Bu gün birçok alanda uygulanan bölgesel çözümler ksmen de
olsa engellilerin kent, eğitim, iș ve özel yașamlarnda karșlaștklar sorunlar
telafi etse de bir bütün içinde bakldğnda yetersiz kalmaktadr. Temel sorun
bütünün yaplanmasndadr.
Bütün bunlarn altnda yatan temel sorun, çevreyi kurgularken problemi bir
bütün olarak göremememiz, sorunlar lokal kesitler olarak alglamamzdr.
Dolaysyla alnan yanlș bir karar beraberinde bir çok yanlșlğ da
getirmektedir. Bu anlamda tasarm alannda çalșan herkese ve özellikle biz
tasarm eğitimi veren akademisyenlere, toplumu bilinçlendirmek adna çok iș
düșmektedir.

Șekil 5. Ulașlamayan Bir Üst Geçit Bakanlklar/Ankara

Ron Mace’in 1970’li yllarda temelini attğ bu hareketin öncelikle üniversite
bünyesinde, akademik ortamlarda olușturulan merkezler araclğ ile tasarmc
adaylarnn bu konuda yetiștirlmesi ve halkn bilinçlendirilmesi yoluna gittiğini
görmekteyiz. Günümüzde ayn yaklașmla, son yllarda ülkemizde önde gelen
üniversitelerin de, çevredeki engellerle ilgili sorunlar ortadan kaldrmaya
yönelik çözüm üretme çalșmalarna bașladklarn görmekteyiz. Bu anlamda,
tasarm eğitim programlarna “Evrensel Tasarm” kavramn ders olarak
almann yanda, bünyelerinde merkezler olușturarak engelli öğrencilere, sosyal,
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fiziksel, psikolojik destek vermekte ve üniversitede gerek fiziksel gerekse
akademik boyutta yeniden yaplanma yoluna gittiklerini görmekteyiz.

[18]. Maarten Wijk: “European Concept For Accessibility” Netherlands, CCPT/
March 1996

Çevreyi engellerden arndrmak, engelsiz bir yașam sağlamak yine bizlerin bir
sorunu olmaktadr. Nasl ki çevremizi bizler yaplandryorsak, baz konular
karșsnda yeteri kadar hassas davranmadğmz için çevresel sorunlar da
bizler yaratyoruz. Sorunun çözümü de, toplum içinde yașamn sürdürmekte
olan ve bizler tarafndan diğerleri olarak adlandrlan, gerek boyutsal gerekse
fiziksel olarak farkl gördüğümüz insanlarn ihtiyaçlarn göz ard etmeden,
herkes için yașanlan bir çevre olușturmaktadr.

[19]. E.E.Kaleli: ‘KENT VE ENGELLİ’, Antakya Kent Kurultay, 9–11 Aralk 2004

Her insan tüm yașamsal alanlara ulașma hakkna sahiptir. Bu anlamda
“Evrensel Tasarm” kavram, her insana eșit sosyal ve fiziksel yașam koșullarn
sunmay amaçlamaktadr.
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Abstract
North Cyprus is the third-largest island in the Mediterranean Sea. The
economy and the structure of the island have the characteristics of a small
island country economy with limited resources, transportation difficulties,
small domestic market and low industry linkages. Although the island has no
fuel oil reserves, private transportation is widely preferred and public
transportation is not well-developed. Total number of private vehicles
(salon-estate vehicles) was approximated to 134,006 while the country’s
population was 268,011 in 2007. According to these data, the fuel oil
consumption (based on gas, gas oil and diesel) in the country was 916-liters
per person within this particular year. The high fuel oil consumption of
private cars, their high CO2 and other greenhouse gas emissions negatively
affect both the economy and the sustainable development of the island. The
government has been taken some precautions in order to reduce and
control vehicle dependent CO2 and other greenhouse gas emissions in
2007 and exhaust gas emission test become compulsory for all types of
public-private vehicles. In this research, the importance of exhaust gas
emission test and the technological uncertainties of exhaust gas emission
test devices are investigated
Keywords: Transportation, sustainable development, CO2 emission, Northern
Cyprus.
1.

Introduction

The public transportation is crucial for development of the any developing
state. Public transportation is not developed in North Cyprus, which is in one
of the developing state in the Mediterranean and country citizens use
private vehicles for transportation which means private transportation.
Because of the high number of private transportation vehicles, the fuel
consumption is very high according to other developing states. While the
people use private cars instead of public transportation vehicles in the
country, the fuel consumption and air pollution is always higher than it
should be. State governments take precautions to protect environment and
create sustainable development plans. The investments on public transport
vehicles such as on trains, public buses, tram, metro, guided bus are the
major solutions. But once the number of private cars and amount of fuel
consumption is investigated than environmental impacts such as air
pollution must be considered. For that reason, the governments take
different precautions to protect environment. One of these precautions is
exhaust emission systems. In this article, the technological uncertainties of
exhaust gas emission test devices are investigated. The fuel consumption of
the public-private vehicles and uncertainty of the system and significance of
this precaution is discussed.
2.

market. Generally speaking North Cyprus does not have any fuel reserves,
the country imports fuel from Turkey through different transportation
channels. Because of its external political and economic difficulties, Northern
Cyprus has failed to increase its exports and consequently has not been able
to achieve stable economic growth. In 2001, Northern Cyprus had negative
economic growth of À5.4%, with a GDP of $908 million.
3.

Economic Structure

The island largely dependent on service sectors, which amount to the 69% of
GDP in 2007 and include the public sector, trade, tourism and education. It
can be stated that the North Cyprus’s economy is largely dependent on
service sectors, which amount to the 69% of GDP in 2007 and include the
public sector, trade, tourism and education. Industry is characterized mainly
as light manufacturing industry and contributes 22% of GDP whereas
agriculture’s share is even smaller, 9% [3]. As only Turkey recognizes the
North Cyprus an independent state, its economy is therefore highly
dependent on �nancial aid from Turkey, and the Turkish lira is used as a
currency. Thus, any �uctuations in the Turkish economy affect the
economy. Despite its close political and economic connections with Turkey,
North Cyprus has not been able to attract significant investment from
Turkey. Foreign and Turkish investors have not found the north as attractive
due to its small domestic market, high cost production and political
uncertainty. The Figure 1 below shows the sectoral growth rates and
development, and shares of sectoral outputs.The North Cyprus Government
gives particular weight to a number of economic activities to generate
income in the economy and the real growth performance of these activities.

Small Island Developing States – North Cyprus

The Small Island Developing States (SIDS) are coastal countries that share
similar sustainable development challenges, including small but growing
populations, with the limited resources and very sensitive to natural affects
and changes. These SIDS are also vulnerable to external shocks like crises,
very sensitive to external environments and have dependence on
international trade. The growth and development of these islands are taken
into consideration the by United Nations Office of Economic and Social
Affairs Division for Sustainable Development in the following terms as well:
“Their growth and development is also held back by high communication,
energy and transportation costs, irregular international transport volumes,
disproportionately expensive public administration and infrastructure due to
their small size, and little to no opportunity to create economies of
scale.”(United Nations Office of Economic and Social Affairs [1].
The North Cyprus which is one of the Small Island Developing States, have
few major contributior sectors which are; trade, tourism, higher education,
construction and agriculture. The country is located in the northern portion
of the island and has a population of 269,000. The major problem faced by
Northern Cyprus is the continuing political uncertainty resulting from the
inability to �nd a solution to the Cyprus problem [2]. Like many other small
island economies, it has limited natural resources and a very small internal

Figure 1: Sectoral growth rates and development, and shares of sectoral
outputs[9]
As Figure 1 indicates that, there is not significant increase or investments
exist on transportation sectors according to years. Because of lack of
investment in this sector, the development of the sector and total share of
the sector in the country is small. Likewise the other contributor sectors of
the island, such as higher education sector, tourism and construction sector,
the imports and exports of trade sector increased drastically in the country
especially on imports of automobiles from European and Far East countries
after 2003.
3.1

Political Changes

It should also be emphasized here that the prevailing Cyprus problem has
adverse influences on the North Cyprus’s economic development given the
fact that the Northern Cyprus’s status is diplomatically recognized only by
Turkey and that it is the ‘Republic of Cyprus’ that constitutes rather the
internationally recognized authority. As it can be easily seen, this poses
several constraints on the North Cyprus’s economic development like the
international embargo on its ports, directly affecting the North Cyprus
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exports and imports. It can be argued that the Southern Cyprus has taken
the advantage of its international status to make the economic relations
between the North Cyprus and the rest of the world difficult to pursue.
Because of such difficulties, it can be claimed that the North Cyprus has
become dependent largely on the economic support coming from Turkey
especially in terms of the aid to fund the administration costs. In addition,
the use of the Turkish Lira as the currency in the North Cyprus further links
its economy to the Turkish economy to a great extent. Although the stated
constraints have negative effects on the economy, the North Cyprus has still
showed an important economic performance during the last years,
especially since 2001. The increase in the GDP growth rates can be
considered to be the main indicator of such performance and can be
connected to the relative stability of the Turkish Lira and the developments
in the major sectors in the country [4]. The 2003 Annan Plan caused great
affect on the island and Northern Cyprus become a known country around
the world, especially for United Kingdom, United States, UAE, Germany and
some other European Union Countries. This increase the reputation of the
country, increase the tourist visits and foreign investment in construction
sector, thus cause a rapid increase the growth and development of the
island and increase in imports and exports.

reform reducing car tax, introduced in November 2006, also added extra
dynamism to private consumption, by stimulating the demand for cars. As it
is stated before, the imports and exports of trade sector affected drastically
in the country with the Annan plan and trucks and automobile imports
increased from Japan, Germany, Holland, and United Kingdom. The
construction companies which invested into different regions of the country,
imported their trucks and vehicles from United Kingdom, China and Japan.
Automobile sector revitalized with the construction sector in the short run.
On the other hand, the process of entering the European Union has led to a
new vitality in the island. This became very good opportunity for car
resellers to offer new sales promotions and increase sales. Companies like
Volkswagen, Audi, Opel, BMW and Ford offered lots of different sales
promotions and provide sales campaigns during this time.
Table1: Number of licensed vehicles from 2001-2007 [10]
Vehicle
Categor
y

20
01

200
2

2003

2004

2005

200
6

200
7

Furthermore, except Turkey, other countries do not recognize North Cyprus
diplomatically in the international arena. For that reason, all imports and
exports opportunities to the country are limited. This situation has caused to
establish strong connections and relationships between the two countries.
For example, Economic Cooperation Protocol (1997) or Turkey Coast Pact
(1995).

Private
Vehicle
s

107.
348

110.5
44

114.645

134,212

158,95
3

169,1
23

180,6
95

Taxis

1641

1559

1696

1770

1845

1780

1856

In 2003, Annan Plan caused great impact on the island’s economy in the
short term and automobile and construction industry developed rapidly.
Land and building prices increased suddenly and construction sector become
very precious investment opportunity for Foreign Direct Investors (FDI). So
many construction companies from abroad, invested into different regions of
the country in order to build new buildings, apartments and villas.

Rental
cars

8,0
80

8,50
9

9,160

9,652

8.336

7.78
2

8.64
8

Buses

3,0
03

2,99
7

3,275

3,199

3.217

3.221

3.29
2

3,2 Transportation

Trucks

6,8
82

7,182

12,119

16.808

17.02
8

19.2
03

20,21
6

Motorc
ycle

8,9
56

10,9
83

13.009

16.802

16.836

17.51
1

N/A

Other
vehicles

42

41

43

55

558

990

1280

TOTAL

132.
838

1417
74

144.753

169.60
5

206.2
15

218.
620

215.9
87

Road transport is the dominant form of transport on the island. Figures
released by the International Road Federation in 2007 show that the island
holds the highest car ownership rate in the world with 742 cars per 1,000
people.[5] Public transport in Northern Cyprus is limited to privately run bus
services, taxis, and 'shared' taxi services. Per capita private car ownership is
the 5th highest in the world. In 2006 extensive plans were announced to
improve and expand bus services and restructure public transport
throughout Cyprus, with the financial backing of the European Union
Development Bank.
In Northern Cyprus the public transport is not developed and has decreased
drastically the last 10 years. While the public transportation is inadequate
and majority of the transportation provided by the private cars in the North
Cyprus the rapidly increase in the number of motor vehicles is remarkable.
In 2007 the 14 thousand 969 new motor vehicles joined to traffic and the
number of registered vehicles reached to 215 thousand 987 since 1974.
Although, not all of them still in traffic, with a population of approximately
256 thousand in the country seems to be a significant number of vehicles.
On the other hand, 131 thousand 687 of these registered vehicles have right
steering, 40 thousand 693 of them left steering, 8 thousand 240 tractors
and 1280 other types of vehicles take place in the North Cyprus traffic [6].
The limited number of public transportation facilities exists because of
underdevelopment of the country. It should also be stated that, the cheap
fuel prices and cheapness in the automobile industry have the major role for
selection of the private cars instead of public transportation facilities. Public
transportation provided through bus, minibus and private taxis. Few private
transportation companies provide local buses and minibuses in the regions.
The underdevelopment of can be seen from different perspectives in the
country, from transportation facilities, communication facilities, and
infrastructural framework of the country.
3.1.1

Number of
/Population

Private

Cars/Public

Transportation

After the 2003, the reputation of Annan Plan caused significant affect on
imports and exports, especially for automobile sector. On the other hand, a
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The Table1 above, shows the increase in licensed cars according to years. As
it indicates above, there is a significant increase in the licensed private
vehicles in the island during the 2003-2004-2005 periods. As it is
mentioned before, the automobile sector increased its’ sales in the island
after 2003 Annan plan. But table indicates that the public transportation
vehicles such as buses couldn’t show a significant increase, and stayed
steady .On the other hand, trucks and other vehicles category significantly
increased in 2004. The majority of trucks category contains “construction
industry” related vehicles.
Within the increase of the private cars, trucks and buses, increase in the fuel
consumption in for the transportation also increased. The following sections
describe the amount of fuel consumption for transportation briefly.
3.1.2

Amount of Fuel Consumed by Transportation

It is reported that world’s primary energy consumption increased by 2.7% in
2005, where most increase is in Asia Pacific Region at 5.8%, weakest in
North America at 0.3 % [7] but these reduction in energy consumption must
be analyzed carefully and forecasting must be done by considering the
situation in highly populated developing countries. Oil prices had the peak
cost in early 1980’s and still prices do not reach that peak cost. But the
increment from 2003 is considerably high. In 2003 a barrel of oil was $28, in
2005 it was $38 and it reached to above $70 in 2006 [7]. Northern Cyprus,
which is one of the developing countries, has no fuel oil reserves, and
private transportation is widely preferred and public transportation is not
well-developed. As it is mentioned in the previous sections, the private
transportation highly increased in the 2004 and 2005. Fuel consumption

also increased according to increase of private cars. The following figures
indicate the increase of fuel consumption according to years.
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both related with the characteristics and amount of the emitted greenhouse
gas. Green house gases are considered as the main source of humaninduced global warming and acid rains in last 50 years. “It is measured that
, the average global temperature has been risen by 0.6 K according to UN
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and it is estimated that
the temperature may further increase by 1.4- 4.5 K until 2100” [8]. Although
the increment seems small, its effect on ecological life is huge especially for
developing countries. According to the reports of IPCC, the average global
temperature may increase more than the expected with irreversible global
climate patterns. Some observations due to the global climate change are
listed by Sims as [4];



CO2 levels have increased 31% in the past 200 years.
Global mean sea levels increased at an average annual
rate of 1-2 mm over the last century.
Arctic sea ice thinned by 40% and decreased in extent by
10-15% in summer since 1950.
Plants, insects, birds and fish shifted towards the poles
and to higher elevations.
Growing seasons lengthened by around 1-4 days each
decade during the last 40 years.
El-nino events became more frequent, persistent and
intense
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Figure 2: Petrol Sales in the country (Super+Unleaded)[11].
The figure 1 indicates the amount of petrol sales in the country in terms of
tons. This includes “super petrol” and “unleaded petrol”. As it can be seen
from the figure, there is a significant but gingerly increase in the fuel
consumption especially after the year 2002. As it is mentioned in the
previous sections, the increase in the cars in the island comes across after
this period. The fuel consumption in the island for petrol-consuming vehicles
increased.



Proven impacts of fossil fuels on both ecological and social life make
sustainable development urgent. Sustainable development can be defined
as; “meeting current needs without destroying the ability of the future
generations to meet theirs, with a balance among economic, social and
environmental needs “[ref].
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Figure 4: Number of private vehicle owned by each 1000 people (salon and
estate)[11].
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Figure 3: Diesel Sales in the country (including Euro Diesel)[11].
In addition to increase in petrol-consuming vehicles, there was a significant
increase in diesel-consuming vehicles. The figure2 shows the significant
increase in years 2004 and 2005. As it is mentioned in the previous
sections, the majority of trucks were imported into island in these years.
Because of the vitality in the construction sector, construction companies
imported diesel-consuming trucks. Additionally, imports of produce of dieselconsuming station and estate cars for private use increased. On the figure 2,
the values contain euro-diesel consumption as well. After 2005, the
construction sector and depreciation of real estate property affected the
fuel consumption in general. The new government taxes and regulations
against diesel-consuming cars such as jeeps and 4 wheel drives, influenced
people to purchase diesel-consuming cars.
4, Environmental effects/ Population/Economic effects
Exhaust gas is emitted due to combustion of fossil fuels such as natural gas,
petrol fuel, fuel oil and etc. The content of exhaust gas emitted from
vehicles is composed from as water vapor (H2O), nitrogen (N2), carbon
dioxide (CO2), carbon monoxide (CO),nitrogen oxides (NOX) and particulate
matter. It should be noted that between all these emitted gases only
nitrogen (N2) is relatively harmless while all others are considered as
greenhouse gases and contributed to greenhouse effect. The contribution is

Figure 4 shows the change of number of private vehicles owned by each
1000 people from 1982 to 2007. The number of private vehicles owned by
each 1000 people is approximately doubled at the end of each decade. It
should be noted that there is no age limitation in this data. In North Cyprus
any person can get the driving license at the age of 18. There exists no
upper limit for driving any private vehicle but it should be accepted that any
human being can drive up to the age of 65. With all these considerations,
the view becomes more dramatic because if the number of people below 18
and above 65 is approximated to 50%, it corresponds that each person has a
private vehicle.
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Figure 5: Total fuel consumption per person from 1982 to 2007 [11].
Figure 5, shows the consumption of fuel by vehicles between years 1982 and
2007. The fuel consumption per person has increased approximately at a
constant rate at the end of each year except the special years that
corresponds to global economic crises or political crises in the country.
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4.

Precautions/exhaust emission test/sustainability

As it is stated by the Ministry of Transport of Northern Cyprus, the vehicle
exhaust emissions affect local air pollution[10].
Because of increase in smoke and haze, the air quality standards exceeded
in many cities and towns.
Besides the environmental impacts of exhaust gas which indirectly effects
human health, there are direct effects which are respiratory and
cardiovascular illnesses. The exhaust gas contains different types of gases
such as; Carbon Monoxide (CO), Hydrocarbons (HC), Oxides of Nitrogen (NOx),
Particulate Matter (PM), and Carbondioxide (CO2) and all these gases cause
respiratory irritants, blocks O2 in blood and cause premature deaths. The
states launched new programs, rules and regulations to protect and
promote public health and to ensure environmental sustainability. Especially,
the sustainable development program of action is some of the governmental
programmes. Emission tests effects local vehicle emission policy. All used
and new vehicles are subject to this law and have to pass the emission test.
In these tests, vehicle maintenance behavior, vehicle performance and
vehicle fuel consumption information is gathered and quality of fuel is
tested. In developed countries, the exhaust emission test applied according
to emission performance standards (pass/fail) limit for different vehicle
standards. The emission performance standards differentiate based on
vehicle age, engine technology, and fuel type and emissions capability. The
importance of exhaust emission test is identified by the states because of
several reasons. Emission test were aiming to gain early adoption of
improved maintenance and identify the benefits to vehicle owners such as
reduced fuel costs, reduced maintenance costs over long-term and reduced
vehicle emissions (including in-vehicle air quality). On the other hand, states
provide campaigns during the years and aiming to reduce emissions by
identifying high emitters. For that reason, government provide separate
budget for public-private vehicles and repair where possible or retire them.
The government of the North Cyprus made the “exhaust emission test”
compulsory on 2007 for all types of vehicles in the country in order to
control the vehicle based emission of greenhouse gases. According to the
regulations, all types of vehicles have to made the exhaust emission test
and the ones which couldn’t pass the test has to make the necessary
maintenance on their vehicles otherwise these vehicles cannot get the
vehicle license. If the owners of the vehicles do not obey the rules and
regulations and determined during the routine controls are punished and has
to pay the nine times the minimum salary wage determined by the
government at the beginning of the each year. On the other hand, the
government provided campaigns in order to scrapping the old cars.
The main aim of the exhaust emission test is to improve the quality of
ambient air and prevent the emission of un-controlled green house gases.
Exhaust gas emission devices measure the concentration of hydrocarbons
(HC), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOX) and carbon dioxide (CO2).
There exist different devices that measure the concentration of gases
existing in the composition of exhaust gas in different modes. Some devices
are measuring the composition of exhaust gas when vehicle is stationary
and others at different operating modes such as accelerating, decelerating
and etc. Measuring the composition of exhaust gas at stationary mode is
called
Table 2: Variability of vehicle bases Exhaust Emission[12]
Variability
in
Emissions Across
Different Vehicles

Factors account for variability in an
Individual Vehicle Emission

Vehicle Technology

Intermittent Emissions Control Failure

Vehicle Age

Driving Mode/ Engine Mode

Vehicle Model

Fuel Quality

Type of Malfunction

Engine and Catalyst Temperature

Maintenance
Tampering

Ambient Temperature and Humidity
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and

“Idle Testing”. In Northern Cyprus, the “Idle Testing” method is used. Besides
being fast and inexpensive, the results include some uncertainty since the
emission of hydrocarbons (HC) and carbon monoxide (CO) do not represent
the emissions when vehicle is under load and also the emission of NOX is
always law compared to when vehicle is driven under load. Table ** shows
the factors that effects the composition of exhaust gas through different
vehicles and for an individual vehicle. It is obvious that, the content of the
emitted exhaust gas changes from vehicle type to another and even for the
same vehicle under different conditions. The ambient temperature and fuel
quality can be considered as simplest factors but it should be noted that
they are not under the control of the vehicle owners and any vehicle which
passes the test can fail later due to the imported fuel
Recommendations
A hybrid or electrical vehicles are used developed countries instead of
standard vehicles. Hybrid vehicle is a vehicle that uses two or more distinct
power sources to move the vehicle. The hybrid vehicles currently in the
market have both standard gasoline and electric motors, with the ability to
power the vehicle by either one independently or in tandem. The other
power sources of these vehicles may include hydrogen, propane, CNG, and
solar energy [13]. The technology used depends on the goals set for the
vehicle, whether they are fuel efficiency, power, driving range, or reduced
greenhouse gas emissions. Once the system applied in the country, all these
benefits will cause enormous effect in the island economy and
transportation systems. The usage of different energy sources will affect
the fuel consumption and affect the local economy and it will increase the
public wealth. In addition to this, it will prevent air pollution. The consumer
oriented hybrid cars, marketed since 10 years and they are usually tuned for
reduced emissions and driving range. North Cyprus is not a very big island
and distances between cities and villages are not so far. Corporate and
government fleets that have been in service for twenty years or more are
usually tuned for fuel efficiency, often at the cost of driving range, power,
and hydrocarbon emissions [13].
Many of the technologies found in hybrid or E-vehicles would benefit
vehicles of any type, including standard gasoline automobiles. However, the
engineering and manufacturing costs associated with these technologies
often would increase the price of the vehicle to the point where the fuel
savings are negligible in comparison. For that reason, the introduction of
these vehicles in Northern Cyprus can be expensive but Northern Cyprus is a
small market and a closed system. So introduction of Hybrid or Electrical
vehicles can go fast and provide tangible benefits in short-run.
Conclusion
The increase in the private cars and increase in the fuel consumption cause
environmental impacts and air pollution. However, the government of
Northern Cyprus takes precautions and limitations in order to protect
environment and use new technological tools such as “exhaust emissions
test machines”.
The Ministry of Public Works and Transportation has submitted an action
plan for public transport but no political decisions with regard to the
implementation and budget of the plan is yet decided.
Likewise the other countries, government of Northern Cyprus provided a
separate budget for public-private vehicles and repair where possible or
retire them. In 2006 a new measure has been implemented for the
scrapping of old cars. The first phase includes grants to remove 15,000
vehicles. The last measure applied in the sector is bus transportation
between cities and airport. But all these plans won’t be sufficient for to
protect the environment.
In addition to this, public transportation rules need to be developed and
exhaust emission tests must be screening to analyze its efficiency. 2003
Annan Plan had an enormous impact on the number of private vehicles in
Northern Cyprus and this situation increased the importance of exhaust
emission tests. As it is stated before, the screening of these tests is very
important and it will increase their efficiency.
The private transportation does not only mean environmental impacts or air
pollution. It also means that new taxes and new regulations. Because high
reputation of private transportation will require new roads and new
facilities. North Cyprus, which is in the developing status, does not have any
fuel oil reserves and transport it from abroad. So it will require collecting
more taxes from the country citizens to provide all these infrastructures. On
the other hand, it will destroy the environmental values during this new

infrastructural construction process. Once the fuel consumption of the
private cars included into this process, it is very easy to understand the
requirements and importance of the public transportation.
Exhaust emissions and such precautions might be seen as a solution for
such problems. But, the number of private cars in the island must be taken
into consideration while the emission system is applied in the country.
On the other hand, the instability and uncertainty of exhaust emission tests
do not provide proper and significant results. So it cannot be one of the
healthy precautions in order to protect the environment and provide
sustainable environment plan.
5.
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Özet
Artan nüfus, yerleșim alanlarnn yaylmas, genișleyen fonksiyonlara bağl
olarak çevreyi hzla değiștirmektedir. Bu değișime koșut olarak farkl
nitelikteki yerleșkelere gereksinim, özellikle ekolojik tasarmn bugün kentsel
gelișme kriterleri arasndaki önceliğini ortaya çkarmaktadr. Kentsel yerleșim
biçimlenișleri üzerine yaplan çalșmalarda mekansal yapnn olușum
kriterlerine farkl bakș açlar 21.Yüzyl’n kentine ekolojik dokunușlarnda da
farkllașan durușlar/yorumlar ortaya çkarmaktadr.
Ekolojik yaklașmn sunduğu yeni tasarm dizgelerinin güç aldğ düșünsel altlk
doğa ile insan arasndaki ilișkiye yönelik basit gerçeklere dayanmaktadr.
Ekolojik çöküntü çağ olarak nitelendirilebilecek bir dönemde bu gerçekleri
anlamak ve kabul etmek gerekmektedir; yarattğmz yapl çevrenin devam,
içine yerleștiği jeolojik ve topoğrafik belirleyicilere bağl fauna ve flora
dünyasnn gelecekteki sürekliliğine bağldr. Bu gerçekleri sradan tepkilerle,
umarsz, gündelik çözümler içeren yaklașmlarla gözard edemeyiz. Bu süreçte
kullanacağmz tanmlara bağl tasarmlar, insan toplumunun doğay yaratclğn kullanarak- ne ölçüde desteklediğini ortaya çkaracaktr. Bu
nedenle mekansal olușumlarmzn hangi noktalarda doğayla
kesișmesi/ayrșmas/paralellik göstermesi gerektiğini belirlemek, dolaysyla
toplumun –bugün varolan ve gelecekte varolacak toplumsal biçimlerin- çevre
ile ilișkisindeki karmașk sorunlarla yüzleșmek zorundayz. Çevrenin ne
olduğunu anlamadkça netleșmiș kabullere dönüșmeyen veya etkin bir eylem
için yol gösterici olmayan, sradan duyarllklarla baș bașa kalacağz.
Bildiri metni bu duyarllğ hedefleyen proje tasarmlarnn yarștrldğ
Kopenhag’n konut gereksinimini 2050 ylna yaylan bir zaman diliminde
karșlamas beklenen yeni senaryosu ile Nordhavnen yerleșmesi örneğini
merkeze almaktadr. Kültürel, sosyal, çevresel ve teknoloji alanlarnda yașanan
ve yașanmas muhtemel sorunlarn, ekoloji ve sürdürülebilirlik kavramlar
çerçevesinde çözüme ulaștrlabileceği yeni bir olas habitat önceleyen proje
beklentisine bağl olarak yarșma, kent ölçeğine “ekolojik planlama”
çerçevesinde bakș gütmesi açsndan ayr bir öneme sahiptir. Ekolojik
yerleșim tasarmnn, proje örnekleri üzerinde tartșlacağ bildiride kentsel
strüktüre ilișkin farkllklarn neden/nasl/ne zaman/ olabileceğinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadr.
Anahtar kelimeler: Çevre, Sürdürülebilir Kentsel Tasarm,
Ekolojik Planlama
Abstract
Increasing population, scattering dwelling places make the environment
change rapidly due to the enlarging functions. With respect to this change the
necessity to different quality dwelling emerges especially as a priority among
the current urban development criteria of the ecological conception. Within
the studies made over urban dwelling forms in various points of view to
emerging criteria of locational structure emerges in differentiated views/
comments on the ecological touches of the 21th century urbanism.
The conceptional base that the novel design systems gain power and that the
ecological approach presents are based on the simple realities aimed in the
relationship between the environment and human being. One must
understand and accept such realities in a period that can be qualified as an
ecological depression era; the continuation of the structured environment that
we created, depends on the fauna and flora worlds’ durability in the future
that are tied up with the geological and topographical bases that are placed
within. We are not to underestimate such truths by ordinary reactions, and
with approaches that include daily solutions. The designs that are bound by
the definitions that we shall use within this process will reveal that how much
the human being has supported by using its environment –creativeness.
Hence, we have to determine the spots marking interception/
dissociation/parallelism considering the bondage of nature and our spatial
formation. We have to face the complex issues of correlations between
society-present and future communal formations-and environment. The risk of
casting the mundane/ordinary sensibilities, which can not be considered as
guidelines for an effective act or can not be transformed into a clarified
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acknowledgment, seems to be the flat reality unless we understand what
environment is.
This paper centralizes the Nordhavnen settlement through an international
competition held in 2008, targeting this sensitivity by offering a possibility in
necessity of housing for future, spanning till 2050, with a new scenario. The
competition expecting projects predeceasing a feasible/potential habitat
future by creating solutions for cultural, social, environmental and
technological issues in means of ecology and sustainability, carries an
importance in focusing on ecological planning in urban scale.
It is aimed in this paper to evaluate the process of designing an ecological
settlement through the chosen participated projects by means of
why/how/when the urban structural disparities occur.
Keywords:

Environment, Sustainable Urban Design, Ecological Planning,

1. Giriș
İlgili literatürlerde bașlangc özellikle 18.yüzyl Sanayi Devrimi ile ilișkilendirilen
çevresel tahribatn bugün ele alnș dünyann sadece fiziksel bozulușu ile değil,
kötü durum senaryolarnda alt çizilen kaynaklarn tükeniși ile de birlikte
değerlendirilmektedir. Konuya ilișkin, tartșmalara tasarm, özellikle de
planlama boyutunda çözüm üretimi ise daha yakn bir tarihe dayanmaktadr.
Bir dönem için kent dokusu içinde ölçeği küçük kalan yaplar üretmenin
ötesine geçemeyen tasarmdaki ekolojik (yeșil) hareket, bugün yerini
müdahale ölçeğini genișleten ekolojik planlamaya brakmștr. Ekolojik
planlamann doğal sistem ile sosyal sistemin ilișkilerine mekansal içerik
kazandrmaya çalșan, maliyeti yüksek tasarm kabullerinden önce, yönetimsel
kararllğa ve toplumsal akllanmaya dayanan bir sorumluluk anlayș olduğu da
söylenebilir. Yașam kalitesini arttrmak için, var olduğumuz çevrenin
sorumluluğunun üstlenilmesi kabulünden hareket eden bu planlama
anlayșnda yeni yerleșim tipolojileri ile doğal olann içinde yașam biçimleri
yaratlarak, fiziksel mekandan önce aklc ekolojik toplumlar inșa etme
misyonu ön plana çkmaktadr. Hiçbir toplumsal düzenin çeșitli yerleșimlere ev
sahipliği yapacak ekosistemlerin ve habitatlarn iyi ișlemesinde yeterli
garantiye sahip olmadğn kabul etmekle birlikte [1], ekolojik planlamann
kentsel yașam yoğunluğu ile doğay dengelemek adna önemli kazanmlar
sağlayacağ ise inkar edilemez bir gerçektir. Bu anlamda ranta dayal
politikalarn önüne tamamen geçememekle birlikte bunlar belli bir ölçüde
tutma gayreti ile ekolojik müdahale etiğinin yavaș yavaș kamusal kurumlarn
içeriğine ișlemeye bașladğ bir süreci tetiklenmesine neden olduğu da
söylenebilir. Yerel yönetimlerin ve hatta ülke politikalarn planlama ölçeğinde
değișen vizyonlarna bağl olarak son dönemlerde bölge ölçeğinde
gerçekleștirilen kentsel tasarm ve planlama proje yarșmalarnda, ekoloji ve
sürdürülebilirlik kavramlarnn șartname içeriğini ve ihtiyaç programn
biçimlemesi de bu sürecin karșlğdr.[2]
Bu bağlamda 2007 ylnda CPH Kent ve Liman Gelișim/Kalknma Ajans’nn
açtğ, Danimarka Mimarlar Birliği tarafndan desteklenen Nordhavnen
Yarșmas çerçevesinde hazrlanmș olan șartname de gelecekteki
sürdürülebilir kent vizyonunu temelde kentsel gelișimi desteklemeyi
amaçlamas açsndan önemli bir yere yerleșmektedir. Șartname 6 anahtar
tema üzerine oturan bir yerleșim tasarm beklentisinin altn çizmektedir; (1)
Ekoloji-dostu, (2) Canllk yayan, (3) Herkes için olan, (4) Su kenar, (5) Dinamik,
(6) Sürdürülebilir hareketlilik barndran bir yerleșme. Bu vizyonun
gerçekleșmesi için ise master planda üç önemli çevresel yaklașmdan
bahsetmek mümkündür. Bunlar srasyla; (1) Kuralc olandan ziyade
verim/performans temelli olmas, (2) Enerji, su, atk ve malzemeler
bakmndan kaynak kullanmna elverișli olmas, (3) Ölçülebilir sürdürebilirlik
hedefleri olmasdr. [2]
Tarihi boyunca kuzeyin en büyük ve önemli ticaret liman, dolays ile en
zengin ve gelișmiș kentlerinden birisi olan Kopenhag 2008 ylnda yaplan
sralamalara göre Avrupa’nn yașanabilir kentler listesinde ve en iyi tasarma
sahip kentler arasnda yer almaktadr. Yüksek kalitedeki çevresel standartlarn
korurken, ticaret ve iș alanlaryla desteklenen, yaratc ekonomiler
çerçevesinde gelișmenin sağlandğ ekolojik perspektife dayal senaryolar ön
plana çkmaktadr.

Kentleșme senaryolarnda üst ölçek gelișme stratejilerinin “finger plan”
dahilinde șekillendirildiği Kopenhag kentinde Nordhavnen bölgesi ise önemli bir
odak noktas niteliği tașmaktadr. 40.000 kișilik konut ve istihdam olanağ
sunmas planlanan bu alan, kentsel büyüme açsndan da stratejik bir noktada
yer almaktadr.[1]

Resim 2. 1.Ödül, Polyform/Kopenhagen ekibinin
projesinden planlar ve üç boyutlu yerleșim biçimleniși [3]
Proje senaryolarnda Nordhavnen, kültürel, sosyal, çevresel ve teknoloji
alannda yașanan ve yașanmas muhtemel sorunlarn, ekoloji ve
sürdürülebilirlik kavramlar çerçevesinde çözüme ulaștrlabileceği ve buna
yönelik uygulamalarn gerçekleștirilebileceği yeni bir olas habitat olarak
gösterilmektedir.

Resim 1. Yarșma alan snrlar ile Nordhavnen bağl olduğu kentsel doku
bütününe ilișkin hava fotoğraf [2]
Alann tasarm için açlan yarșma ile ihtiyaç program çerçevesinde istenenler
ise yeni gelișme alannn gereksinimlerini karșlayacak nitelikte beklentilerle,
Kopenhag kent kimliğine katkda bulunacak bir ekolojik planlama anlayșndan
hareket edilmesini amaçlamaktadr. Yarșma projelerinin konsept
belirleyicilerine genel olarak bakldğnda alann mevcut fiziksel, sosyal ve
kültürel özellikleri ön plana çkmaktadr. Sanayinin hzl gelișimi ve modern
liman kavramna bağl olarak ele alndğnda, Nordhavnen’n, deniz-yük
tașmaclğ, limanla ilișkili diğer fonksiyon ile Kopenhag’n 19yy. sonu, 20.yy
bașna tarihlenmiș bir kent parças olmas projenin neredeyse ana
belirleyicisidir. 200 hektarlk bu alann ana kara ile bağlantsn sağlayan, eșik
olma özelliğine sahip Innerhavnen olarak adlandrlan ksm ise proje de fiziksel
olduğu kadar sosyal ve kültürel boyutta, endüstri mirasna sahip çkarak
geçireceği dönüșüm açsndan önemli bir belirleyiciliğe sahiptir.

Resim 3. 1.Ödül COBE-Sleth-Rambøll/Kopenhagen
ekibinin projesinden yerleșim modeli ve ksmi vaziyet plan [3]
Proje konseptleri yarșma șartnamesinin katlmclardan beklentileri
çerçevesinde iki așamada ele alnmștr. Birinci așama kültürel ağrlkl
fonksiyonlarn tanmlandğ Arhusgade bölgesindeki kültürel ve tarihsel miras
niteliği tașyan yaplarn tümünü içeren alannn dönüșümünü kapsarken, ikinci
așama ağrlkl olarak konut yerleșim, servis, ticaret alanlar ve geniș rekreatif
alanlardan olușmaktadr.

Kopenhag merkezine yakn, farkl bir periferi/çeper özelliği tașyan alann,
40.000 kișilik konut gereksiniminin karșlamas beklentisi; alann sadece konut
kullanm yönünden değil, karma-kullanm (mixed-use) kavram doğrultusunda,
ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da kullanclar (yerel halk ve dșardan
gelip kullanacak olanlar) için sürdürülebilir bir yașam alan olarak ele alnmas;
burada yașayan tüm canllarn göz önünde bulundurulacağ ekolojik yaklașm
kriterlerinin sağlanmas tüm projelerin tasarm belirleyicilerinin altlğn olușturmaktadr.
Birincilik ödülünün üç proje takm, 2. ve 3.’lük ödüllerinin ise iki proje takm
tarafndan paylașldğ yarșma genelinde, Innerhavnen’n eșik olma özelliği ve
kara-deniz ilișkisi kapsamnda, çift yönlü bir beslenmenin vurgulandğ
sürdürülebilirlik yaklașm ödül alan tüm projelerin ortak kabulü olarak ortaya
çkmaktadr. Sözü geçen besleme özellikle, Kopenhag ile alan arasnda aktif bir
yeșil sürekliliği ile tanmlanmaktadr.

Resim 4. 1.Ödül70N architectur-Dalh & Uhre Arkitekter,
N-Tromsø; Gisle Løkken-Magdalene Haggärde;
Joar Lillerust ekibinin projesinden arazi modelleri ve ksmi vaziyet plan [3]
Türkiye’den katlan ekip olarak, sunulan “Ecotone City” bașlkl projede,
belirlenen bu iki așama çerçevesinde özellikle kültürel ve yapsal açdan
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korunmas gerekenler korunarak, yklan binalardan elde edilen malzemelerin
yeni yaplașmada tekrar kullanm önerilmiștir. Önerilen teknoloji ile 50 yllk
bir döneme yaylan tüm uygulama sürecinde yeniden kullanm malzemelerin
(salvage, re-use) kalite ve değerlendirmelerinde önemli artșlar olabileceği de
projenin öngörüleri arasnda yer almștr.
Bu örnekte de olduğu gibi kentin bugünü ile gelecekteki gelișmelerin
arasndaki olas koordinasyonlarn tartșlmasnn beklendiği yarșma süreci
karakteristik bir yerleșim olușumunda her ölçekte ve konu bașlğnda
hassasiyeti proje müelliflerine dayatmaktadr.
2. Proje: Kuzey’i Sürmek
Bildiri metni, “Ekolojik Planlama ve Tasarm” anlayșn, yeșil ve sulak alanlar
ile belli bir kimliğe sahip kentsel peyzaj ve yerleșim dokusu üzerinde kritik
eden ve tematik açlmn “Kuzey’i Sürmek” fikri üzerine kuran bir projenin
detayl ele alnș ile devam ettirilecektir.
Neden “Kuzey’i Sürmek”, yaklașmn temeli, alann denizle ilișkisi ve bu ilișkiye
bağl olușan hareketlerin izleri doğrultusunda topoğrafyann değișimine
dayanmaktadr. Bu çerçevede yarșma alan bütünü için kentsel strüktür
tasarmn yönlendiren iki bașat faktör belirlenmiștir.
Faktör 1- Topos, Kara ve Denizin Sürdürülebilir Bağ:
Nordhavnen
Yapay dolgu bir arazi olan Nordhavnen Yarmadas’nn yeni bir kentsel yașam
birimi olarak öncelikli fonksiyonu gereği denize ve ufka doğru özgürce açlan
düzlemsel yaps, özellikle ekolojik planlama anlayșna dayandrlan ve
tasarmn hareket noktasn olușturan kavramn belirlenmesinde de yardmc
olmuștur: Topos. Bu bakș șartnamenin program gereğine bağl kalan, ödül
alanlar bașta olmak üzere katlan diğer projelerde de görülmektedir.
Kopenhag’n yükseltisiz topografik olușumuna bir devinim katacağna inanlan
“Ecotone City” Projesi’nde, yerleșim alannn tasarmnda, yapay eșyükselti
eğrileriyle olușturulacak yeni bir topos yaratma fikri, kentsel mekann
kullancsna ekolojik duyarllğ kazandrma becerisinin gerekliliği ile
örtüșmektedir. Duyarllğn yan sra mekansal kimliğin de vurgulayc öğesi
olacak Topos bu șekilde yașam çevresinin anlamsal ve mekansal bütünlüğünü
sağlayacaktr.
Önerilen yaplașma, merkezle ilișki kuran Inner-Nordhavnen’den itibaren fraktal
bir yapya bürünen ve denizin olușturduğu snrlara doğru dinamik, yumușak
bir hareketle açlan bir morfolojiye sahiptir. Bu morfolojiyi, bir el tarafndan
sürülen/çekilen toprağn birikmesiyle olușmuș bir coğrafya olarak
tanmlayabiliriz. Parmaklarn taradğ yüzeyler kanallara dönüșerek, tasarm
yaklașmnda ki fraktal biçimleniși olușturmaktadr.
Daralan ve genișleyen açlar olușturan bu hareket, doku içerisinde farkl
perspektif etkiler kazandrarak kentsel mekan kullancs için sürprizli bir
yașam alan haline dönüștürmektedir. Fraktal formun kullanmnda tasarmn
bütünselliğinin gözetilmesinin yan sra, eko sistemin daha hzl yaplanmas
amaçlanmș, bu nedenle form, kuzeyde yeni olușturulan dolgu alanlarna
tașnmș, ky morfolojisi bu konsept/kavram/yaklașm çerçevesinde biçimlendirilmeye çalșlmștr. Dolgu alanlarnn yaklașk 10 metre genișliğinde fraktal
biçimlerde olușturulmas deniz canllar için doğal yașamn hzlca geri
kazanlmasn sağlamas açsndan önemli bir proje girdisi olarak
değerlendirilmiștir.
Bu biçimleniș bir anlamda denizin ve rüzgarn yarattğ salnma dayal yeni bir
topos olarak tanmlanabilir; Kesin bir fiziksel ayrmn (su ve hava) arasnda bir
arayüz (interface) gibi yeniden yaratlan bu kentsel mekan parças,
sürdürülmesi öngörülen ekolojik olușumun omurgasn saran bir niteliğe
sahiptir.
Faktör 2- Ecotone: Gelecek için Sürdürülebilir Bir Geçiș
Yapay Topos’a ait bir kap (gateway) olarak nitelendiri-lebilecek yeșil omurga,
fraktal yapya entegre olarak ve ileride var olabilecek yeșil yașam
filizlendirmesi düșüncesi ile “Hayat Kordonu” olarak tanmlanmștr. Kușlarn
göç yolu üzerindeki konaklama noktas olan alan, koruma altndaki karakurbağalarnn yașamlarn sürdürdükleri lagünleri barndrmas açsndan
önemlidir. Șartname içinde özellikle dikkat çekilen farkl habitatlarn varlğ tüm
proje tasarmlarnn yönlendirici alt bașlklarndan birini olușturmuștur.

Resim 5. Ecotone City Projesi yerleșim modeli, fraktal
geometrin açlm șemalar, üst ölçekten alt ölçeğe tasarm matrixi. [4]
“Ecotone City” Projesi’nde de eko-yaklașm bu anlamda balklarn, kușlarn,
kurbağalarn, kelebeklerin, böceklerin, amphibianlarn (suda ve karada
yașayabilen hayvanlar), su ve kara bitkilerinin doğal yașamlarn
sürdürebilmeleri için gerekli, tümel bir yaklașm olarak kabul edilmiștir. Bu
yaklașm, alanda yașayan diğer canl sistemleriyle empati olușturma yoluyla
kullanclarn sürdürülebilirlik bilincinin artrlmasnda etkili bir yol olarak
değerlendirilmiștir.
Ky alanlar için üretilen tasarm stratejisinde deniz-kara arasndaki
sürdürülebilir bir ekolojik yașamda türlerin birlikteliğine vurgu yapan ‘Ecoton’
kavram ayn nedenle projenin de konsept bașlğ olarak kabul edilmiștir.
3. “Ecotone City” Konsept Açlm
Doğal-yapay Bağ (Naturartificial Contact):
Projenin ana ilkeleri arasnda “habitat”a ve “morfoloji”ye ilișkin alnacak tasarm
kararlarnda doğal-yapay bir yaklașmdan bahsedilebilir. Bu anlamda bir doğalyapay tasarm karar olarak nitelendirilebilecek yeșil omurga, sulak alanlarn
ana kara ile bağlantsn sağlamaktadr. Kent içi ekolojik temaslar
kuvvetlendirerek, ekolojik sürdürülebilirliği desteklemektedir. Gelecek ile
geçmiși bağlayan bir “hayat kurdelesi” (göbek bağ- umbilical cord) niteliğindeki
bu yeșil omurga, hem algsal hem fiziksel yönlerden șehir merkeziyle ilișkiyi
sürdüren ve alana yaylmasn sağlayan en önemli tasarm kararlarndan biridir.
Bu omurgann denize kavușan uç noktas, 2050 ylna dek sürecek kademeli
inșaat sürecinde yeni teknolojilerin kullanlacağ, diğer “eko kent”lerdeki
sembol niteliğinin ötesinde, Nordhavnen bölgesi için gerçek anlamda bir nirengi
olușturacak yat liman ve eko-kule ile tamamlanacaktr.
Kopenhag genelinde de nirengi özelliği tașyacak olan eko-kule, sürdürülebilir
çevre ve ekolojik yașam biçimlenișinin ifadesi olarak düșünülmüștür. Yeșil
omurgann denize kavuștuğu noktada ufuk çizgisini vurgulayan yap, Kopenhag
kentinin belleğini gelecekteki kimliğine tașmada katkda bulunacaktr.
Ağ (The Net):
Yeșil omurga, Svanemollehavnen’da ve Arhusgade’deki kesișim noktasnda
yeraltna alnan tașt ulașm ve Svanemollen-Osterport istasyonlar arasndaki
tren yolunun alta alnmasyla kesintiye uğramadan ve engelsiz bir șekilde
tasarlanan yeni kydan bașlayarak, Kopenhag merkezine ulașr. Böylece
merkezle kültürel ve sosyal bağ kuvvetlendirilir. Benzer șekilde otomobille
alana ulașm kapasite olarak așağya çekilmektedir. 20.000 araçlk bir bölge
yer alt otopark alanna dönüștürülürken, otopark çkșlar, yeșil omurgann
beslediği konut ve ișyeri dağlma noktalarna yerleștirilerek ekolojik
planlamaya ilișkin hareket stratejisi ön plana çkarlmștr. Fosil yakt tüketen
araçlarn Nordhavnen’in altnda tutulmas ulașmn ana hedefidir. Yer üstü
tamamen yayalara, bisiklet kulanclarna, elektrikli ve hibrid sistem kullanlan
araçlara ve “monorail”e braklmștr. Metro ve bütün diğer araçlar
yeraltndadr.
Bağlantlar (Means of Access):
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Yeni açlacak su kanallar yoluyla,halen varolan denizle ilișkili fonksiyonlarn
(liman, yat liman, balkç liman, su sporlar,vb) korunmas ve alanla bağlarnn
kuvvetlendiril-mesinin yan sra, deniz tașmaclğ olanaklarnn
değerlendirilmesi ve yeșil omurgadaki ağn suyla ilișkilendirilmesi
hedeflenmiștir. Dokunun hareketine paralel olarak, gezinti iskelesi ile
Fiskerihavnen arasnda açlan bu kanallar, insan ve araç hareketine (deniz
taksi, kanal turu tekneleri, gezinti tekneleri ve diğerleri) bir alternatif
olușturmaktadr. Bu kanallar Kopenhag merkezinin kanallardan olușan
yapsnn morfolojik bağlamda devamllğn sağlamaktadr. İleriye yönelik
kaliteli kullanlabilir su sağlamada kanallarn diğer önemli bir katks, mevcut su
sirkülasyonunu, yeni arazi düzenlemesine bağlamaktr.
Karma-Kullanm (Mixed-Use):
Dokunun karma-kullanm özelliği gözetilerek alanda gündüz ve gece dengesi
olușturmaya çalșlmș, her fonksiyon içerisinde de sosyal çeșitlilik olmasna
dikkat edilmiștir: Konutlarn yan sra, eğitim yaplarna yakn yurtlar, öğrenci
konaklamalar, sosyal konutlar ve toplumda zayf statüleri olan gruplar için de
konut olanağ dikkate alnmștr. Koheziv bir topluluğun olușmas, sürdürülebilir
habitat gerçekleștirmede en temel veri olarak kabul edilmelidir. Tüm alanda
karma-kullanm üzerine oturtulan bu sistem, kültürel ve sosyal hayat
enerjisinin sürekliliğini sağlar.
Alan Stratejisi Salnan Modüller (Landstrategy Swaying Modules):
Tasarm bütününde temel alnan, sürdürülebilir mimarlğn ilkelerinden biri olan
modüler olma gerekliliğine bağl olarak, yaplar 20x20m’lik modüllerle
tasarlanmștr. Farkllașan yükseklikleri, geçirgen yaplar ile yerleșim imajlar
ve kullanmlar, alan zenginleștirmektedir. Çoğunlukla güneye doğru yönlenen
avlular, güney cephelerinde de kș bahçeleri ve çat bahçeleri, binalarn yașam
konforunu yükseltirken kiși bașna düșen yeșil alan metrekaresini de
artrmaktadr. Özelikle güneș șğndan daha fazla yararlanmay sağlayan
güneydeki eğimli cepheler bu yeșil alan önemli oranda beslemektedir.

Innerhavnen’daki irregular dokuya göndermeler yapan, șașrtmalar, atlamalar,
düzensizlik etkisi yaratabilen dağlma toplanma alanlar, belli aralklarla
serpiștirilmiș eko-hücreler, daha alt ölçekli yaratlmș mikrokozmozlar da
önerilen yeni topografik olușumda yer alr. Bu mikrokozmozlar yerleșim
genelinde yaratlmaya çalșlan “mahalle birimleri”ne renkli kamusal alanlar
sunmakta ve alanda toplumsal etkileșimi arttrmaktadr.
4. “Ecotone City” Bütününde Ekolojik Yaklașm
Çevre konusunun temel unsurlar olan üç alc ortam ‘toprak’, ‘hava’, ‘su’yun
kirletilmemesinde etken olan ve bu üç unsurdan enerji elde edimi için
yararlanlan ekolojik yaklașmlar, alan genelinde yarșmaya katlan projelerin
büyük bir çoğunluğunda her ölçekte ele alnmștr.
“Ecotone City” Projesi’ne de alan ölçeğinde fraktal geometrik biçimlenișleriyle
yeni dolgu adalarn, dalga enerjisini kullanarak olușturduklar salnmlaryla
enerji üretmeleri, kamusal kullanma ait eko-hücrelerde de hareketin enerjiye
dönüșümünün sağlanabilmesi hedeflenmiștir. Rüzgar tribünleri ile solar
paneller ise diğer enerji kaynaklar olarak önerilmiștir.
Paneller güneș șnlarnn açsna göre maksimum yarar sağlayacak șekilde yön
değiștirebilme özelliğine sahiptir. Bunun yan sra yerleșimdeki bina
biçimlenișlerinde de açl cam cephe olușumlar, özellikle dikey bahçelerdeki
bitkilendirmenin șnlardan yeterince yararlanmasn sağlayarak, boșluklar
azaltlmș cephe olușumlarnda da s kayplarnn en aza indirilmesi
hesaplanmștr.
Diğer taraftan adann kuzeydoğu tarafnda kalan dönüșüm merkezi, yerleșim
bütününe yeralt sistemi yoluyla bağlanan, kullanclara ait atklarn da
ayrștrlacağ önemli bir alan olarak ön plana çkmaktadr. Atklar bu merkeze
bağl iskelelerden deniz araçlarna yüklenecektir. Bu iskeleler alüminyum,
plastik, çelik, ahșap ve diğer malzemelerin ayrștğ, yerleșim bütününde
sistemli kat atk değerlendirme üniteleri olarak planlanmștr. Organik atklar
için yine alanda kompostlama bölgesi önerilmiștir.
Ayrca projede organik tarm alanlar ve bu alanlardan elde edilecek ürünlerin
satlacağ “üretici marketler” öngörülürken, ekolojik duyarllğn devamn
sağlayacak müzeler ve kültür merkezlerine ilișkin mekansal olușumlar da
tasarm genelinde değerlendirmeye alnmștr.
5. Sonuç
Kentler en temel ifadeyle insann her anlamda kendini var edebileceği ve
hayatn devam ettirebileceği yapay yașam alanlardr. Bugün, hayatmzn
sürmesi, doğal hayatn tamamnn dengeli bir șekilde devamllk göstermesine
bağldr. Sürdürülebilir kentin, sadece snrlar içerisinde problemleri çözülmüș
bir “YER” değil, çevresini de bu kavramla etkileyen bir “ECOTONE” alan olarak
görülmesi büyük önem tașmaktadr.
Stratejiler:
Șartnamede belirtilen olas tasarm stratejilerini yeniden hatrlamak, sonucu
vurgulamak açsndan önemlidir:
(1) Snrlar/yüzeyleri ağaçlar ve diğer benzer imkanlarla koruyarak
tasarlamak,
(2) Tüm alanda esecek rüzgar düșünerek yapl çevre binalar için bir
yumușak eğim yaratacak yükseklik tasarlamak,
(3) Yüksek yaplar etrafnda yer alacak alçak yaplarla ilișkilerini/
yerleșimlerini olas hakim rüzgar düșünerek tasarlamak,
(4) Kullanlacak açk alan hakim rüzgar düșünerek tasarlamak,
(5) Bir enerji stratejisi olarak kentsel kanyonlara hayr demek.
Bu stratejiler doğrultusunda ‘Ecotone City’ projesinin ve diğer projelerin
sürdürülebilirlik çerçevesinde öne sürdüğü açlmlar önem tașmaktadr.
Toposustain’e Bakș:

Resim 6. Ecotone Projesi’nde eko-hücrelere ilișkin ksmi
vaziyet plan ve yerleșim alanndan kesitler. [4]
Yeni bir TOPOS içerisinde yer alan aktif yeșil alann sadece yatayda değil
düșeyde de tasarlanmas bașka mekansal olușumlarla da desteklenmiștir.
Örneğin düșeyde yer alan urban dokunun yeșille olan bağn düșey bahçelerle
kuvvetlendirilmiștir. Çatlarndan bașlayarak yeșil giydirilen ve fraktal
geometrik biçimleniși içinde yeșil bir topoğrafik yükselti parças haline gelen
binalar, ‘landstrateji’ açsndan önemli bir zenginlik sağlamaktadr. Bu canl
cephe ve çatlar kullanmlarn birbirini tamamladğ yerleșim șemas bütününde
kentsel s adasnn etkisini düșürmesi açsndan da önemlidir.
Alan içinde kültürel ve yapsal değer tașyan ve ksmen korunan endüstriyel
miras niteliğine sahip binalarn yan sra önerilen ritmik sistem içinde

Projenin bütününde amaçlanan sürdürülebilir topografya, tasarmda iki farkl
düzlemde incelenebilir.
(1)

Belli bir ritimle yükselip kyya doğru alçalan binalar ve açk
alanlarn olușturduğu topografya rüzgarn hareketini kabullenir.
Rüzgar, insan eliyle șekillenen/sürülen kentin üzerinden așar.
“Tasarm” kentsel kanyonlar olușturmaz; mekan-sal sürekliliği
hissettiren, merkezden denize doğru açlan bu hareket kyda
denizle birleșir; sfrlanr.
(2) Ky șeridi tasarm ise yapl çevrenin tersine doğal hayatn
yeniden tutunmas adna kendi hayat kanyonlarn olușturur.

Projeyi kendi içinde değerlendirmek yerine derece alan projelere bu iki
düzlemi temel alarak ne/nerede/ne zaman/nasl sorularnn cevaplarnn
ipuçlarna ulașmak mümkündür:
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Karșlaștrma:
Bu iki düzlemin bir aradalğn temsil eden Ecotone bașlğ kendi içinde farkl
ölçeklerde birçok noktaya ișaret eder; derece alan diğer baz projelerle ise
temelde șu noktalarda ayrlr;
(1)

Yüksek binalar ve alçak binalarn ilișkisi, üç projede de farkllk
göstermektedir:
 İlk projede önerilen yolcu gemisi limanlarna paralel, alan
ikiye ayran yüksek yaplar alanda bir hiyerarși band
olușturmaktadr.
 İkinci projede ise bu durum alan dolașan belirgin ağn belli
noktalarnda kümeler yaratlarak olușturulmuștur.
 Üçüncü projede de dolașm ağnn yüksek yaplarla
desteklenmesi benzer etkiyi yaratmștr.
 Mansiyon alan projede ise bu hiyerarșiden kaçnlmș ancak bu
durum alan içerisinde sadece yeșile ayrlan alanlar ötelemiș/
ayrștrmștr.

(2) “Ky/binalar/su” ilișkisinde ise iki farkl yaklașmdan söz etmek
mümkündür:
 İlk iki projede ky, yaplarla ve yolcu gemilerinin limanlaryla
belirlenmiștir; Kynn açk denize kavuștuğu, doğal hayatn
devam edeceği yeșil alanlar kontrollü bir biçimde
çevrelenmiștir.
 Üçüncü projede ve mansiyonda ise bu yeșil alanlar binalar
destekleyerek içerilere kadar giren suyla yaplar arasnda bir
tampon alan yaratmștr; bu projelerde de bina oryantasyonlu/yönelimli bir tasarm dikkati çekmektedir.
Sonuç olarak yarșma șartnamesinde istenen master plan ölçeğinde
öngörülenler ve tasarlananlar her projenin hikayesi ile temelde uyușmaktadr.
Pandora’nn kutusun-dan çkanlarsa, projelerin sessiz ve gerçek okumalardr.
Yarșma sonucu seçilen ve uygulanacak proje ile Nordhavnen için belirlenen
hedeflerin gerçekleștirilmesi halinde sürdürülebilir bir kentsel mekan kazanm
yönünde ayrcalkl bir adm atlmș olacağ kesin bir gerçektir; sürecin takibi
ise yakn gelecekte ülkemizde bu ölçekteki projeleri destekleme ve șans
tanma açsndan önemlidir.
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Özet
Kalknma çabalar içinde sanayileșmenin büyük önemi bulunmaktadr. Ancak
tüm vazgeçilmezliğine karșn sanayileșme önemli çevre sorunlarna neden
olmaktadr. Doğal alanlarn ve kaynaklarn aleyhine bir șekilde gelișen bu
durumun mevcut sanayi ve çevre politikalaryla denetim altna alnamamas
yeni yaklașmlara ihtiyaç duyuluğunu göstermektedir. Bu bağlamda ele alnan
Eko-Endüstriyel Parklarn, çeșitli ülkelerde örnekleri bulunmasna rağmen
Türkiye’de bu güne kadar yeterince tannmadğ ve uygulama șans bulamadğ
görülmektedir. Bu çalșmann amac Türkiye’de Eko-Endüstriyel Parklarn
uygulanma potansiyelinin tespit edilmesidir. Çalșmayla, Kocaeli’nde yer alan
Organize Sanayi Bölgeleri Eko-Endüstriyel Parklara benzerlikleri açsndan
incelenecek ve Türkiye’de Eko-Endüstriyel Parklarn kurulmas potansiyeli
değerlendirilerek daha sürdürülebilir kentler için öneriler geliștirilecektir.
Anahtar kelimeler: endüstriyel ekoloji, eko-endüstriyel park, Kocaeli, Organize
Sanayi Bölgeleri
Abstract
Industrialization has an important role within the attempts for development.
However, in spite of that it is indispensable, industrialization causes significant
environmental problems. This fact which has occurred in disfavor of the
natural areas and resources can not be controlled with the existing industrial
and environmental policies, and thus the new approaches are needed. It is
noted that the Eco-Industrial Parks are not known enough in Turkey so far and
has not performed even though there are many examples in many countries.
The purpose of this study is to identify the application potential of EcoIndustrial Parks in Turkey. In this study, Organized Industrial Districts located
in Kocaeli shall be studied with regard to their similarities Eco-Industrial Parks
and the potential of foundation of Eco-Industrial Parks in Turkey shall be
evaluated and some proposals shall be produced for more sustainable cities.
Keywords: industrial ecology, eco-industrial park, Kocaeli, Organized Industrial
Districts
1. Giriș
Sanayileșen dünyada artan çevre sorunlaryla birlikte doğal kaynaklarn
korunmasnn önemi anlașlmș ve 1972 Stockholm ve 1992 Rio Konferans gibi
uluslar aras organizasyonlarla sürdürülebilirlik kavram gündeme getirilmiștir
[1]. Kentleșme ve doğal sistemler arasndaki çatșmaya bir çözüm olarak
sunulan sürdürülebilir kalknma, birleșmiș milletler tarafndan “bugünün
ihtiyaçlarn, gelecek kușaklarn da kendi ihtiyaçlarn karșlayabilme
olanağndan ödün vermeksizin karșlamak” olarak tanmlanmaktadr [2].
Çevrenin korunmasna yönelik olarak artan bilinçlenmeye rağmen geliștirilen
yaklașmlar, “Sfr Büyüme” gibi kavramlar ya da gelișmekte olan ülkelere
verilen “endüstri yerine tarmda modernleșme ve turizmle kalknmalar”
önerileri gelișmekte olan ülkelerce kușkuyla karșlanmaktadr [3].
Gelișmiș ülkeler kadar gelișmekte olan ülkelerin kalknma hedefleri içinde
sanayinin vazgeçilmez bir yeri vardr. Ancak sanayi gelișiminin çevre açsndan
beraberinde pek çok olumsuzluk getirdiği de bilinmektedir. Üretim sürecinde
doğal kaynaklar tüketilmekte ve üretim için büyük ölçüde fosil yaktlara dayal
kirletici etkileri olan enerji kaynaklar kullanlmaktadr. Üretim sürecinin çeșitli
așamalarnda, ürünlerin dağtm ve tüketicilere sunumu srasnda atklar
meydana gelmektedir. Kullanm sonrasnda eskiyen ürünler çoğunlukla doğaya
terk edilmektedir.
Sürdürülebilir planlama yaklașmlar ile ekonomi, sosyal yap ve ekoloji
arasnda dengeli bir kentsel gelișme vurgulanrken sanayi alanlarnn
planlanmasnda ekonomiye katk kadar topluma sağlanacak faydalar ve
ekolojik öncelikler de gözetilmek durumundadr. Bu gereksinimi karșlamak
üzere gelișen “endüstriyel ekoloji” yaklașmlaryla kentsel alanlarn ve buna
bağl olarak sanayi alanlarnn yașam döngüsü yaklașmyla planlanmas
gündeme gelmiștir. Bu anlamda “eko-endüstriyel parklar” doğal sistemlerle
uyumlu, materyal, su ve enerji döngüsü sağlayan, yenilenebilir yap
malzemeleri kullanan ve sanayiyi bütünleyen donatlar barndran yapsyla
sürdürülebilir bir sanayiye ulașmak için frsat sunmaktadr.

Bu çalșmann temel amac dünyada eko-endüstriyel park uygulamalarnda
edinilen dersleri geleneksel sanayi bölgelerine aktarmay sağlayacak bir
karșlaștrma çerçevesi olușturabilmektir. Bu nedenle bu çalșmada öncelikle
eko-endüstriyel parklarn tanmlanmas ve daha sonra Türkiye’deki sanayi
bölgelerinin eko-endüstriyel parklara dönüștürülmesi için stratejiler
geliștirilmesi amaçlanmaktadr. Çalșmann İkinci bölümünde endüstriyel
ekoloji kavram ve endüstriyel ekolojinin planlamaya getirdiği yeni perspektif
üzerinde durulmaktadr. Bu yaklașmn sanayi alanlarnda uygulanmas
örnekleri olan eko-endüstriyel parklar üçüncü bölümde açklanmakta ve önemli
örneklere değinilmektedir. Dördüncü bölümde Kocaeli ilindeki sanayi bölgeleri
örneğinde eko-endüstriyel parklarn Türkiye’de uygulanabilirliği ortaya
konulmaktadr. Sonuç ve öneriler ise beșinci bölümde yer almaktadr.
2. Endüstriyel Ekoloji
Endüstriyel ekolojinin çkș noktas ekolojideki madde döngülerinin endüstriyel
alanlarda taklit edilmesidir. Bu yaklașm endüstri ve ekoloji çatșmasn
gidermekte, bir anlamda endüstriyi ekolojik sistemin bir alt bileșeni olarak ele
almaktadr [4].
Endüstriyel ekoloji kavram, çevrenin korunmasyla birlikte üretimin
sürekliliğinin sağlanmas sorumluluğunun üreticileri, kamu yönetimlerini, sivil
toplum örgütlerini, araștrmaclar ve tüketicileri içeren geniș bir tabana
yayldğ toplumsal bir sistem önermektedir. Endüstriyel ekosistem olarak
adlandrlan bu sistemde, enerji - hammadde kullanm ve atklar optimize
edilmekte ve böylece endüstriyel ekosistem biyolojik ekosistemin benzeri
olmaktadr. Endüstriyel ekoloji yaklașmnda “sanayileșmiș dünyann yașam
standardn devam ettirmesi ve gelișmekte olan ülkelerin ayn düzeye
yükselmesi için tüketicilerin ve imalatçlarn alșkanlklarn endüstriyel
ekosisteme olabildiğince benzeyecek biçimde değiștirmeleri” gerektiği
savunulmaktadr [5].
Doğal sistemler birkaç milyon ylda açk sistemden, doğada organizmalar,
bitkiler ve çeșitli biyolojik, fiziksel ve kimyasal üretimler arasnda dinamik bir
denge olan kapal sisteme doğru gelișmiștir [6]. Ekosistem gibi, kentler de
madde ve enerji girdisi olan sistemlerdir. Doğal sistemlerle entegrasyona izin
verecek teknolojilerin ve yönetim sistemlerinin olușturulmas için kentlerin bir
bütün olarak ele alnmas, enerji ve hammaddelerin analiz edilmesi, enerjinin
korunumunun sağlanmas, atklarn geri kazanlarak yeniden hammadde olarak
değerlendirilmesi ve böylece kaynak kullanmnda verimlilik sağlanmas
gerekmektedir [7].
Endüstriyel ekolojide tanmlanan madde akș hammadde üreticileri, imalatçlar
ve tüketiciler tarafndan belirlenen üç așamal bir süreçtir. Çkarlan hammadde
üretime hazrlanmak için çeșitli ișlemlerden geçmekte, daha sonra üretimde
șekillendirilmekte ve kullancya ulașmaktadr. Hammadde akșnn kontrolü
için her așamada kayp ve hata noktalarnn belirlenmesi ve maddelerin
yeniden üretim sürecine kazandrlmas gereklidir. Kullanm sonucu eskimiș
ürünlerin yeniden bașka amaçlarla kullanma sunulmas, ayrștrlarak yeniden
kullanlmas ve sonunda da hammadde olarak geri kazanlmasyla bir madde
döngüsü yaratlabilmektedir [8].
Endüstriyel ekoloji yaklașmnn belirlediği endüstriyel ilișkiler firmalar arasnda
bir “endüstriyel ortak yașam” kurulmasn gerektirmektedir. Beș tür endüstriyel
ortak yașam ilișkisi tanmlanmaktadr [9]:
1.Tür: Tek yönlü atk değișimi
2.Tür: Bir firma ya da organizasyon içindeki değișimler
3.Tür: Ayn bölge içindeki firmalar arasnda atk paylașm
4.Tür: Ayn yerel çevre içindeki firmalar arasnda atk paylașm
5.Tür: Bölgesel ölçekte atk paylașm (sanal).
Endüstriyel ekolojinin ekosistem ilkeleri bu ortak yașam ilișkilerini
bütünlemektedir. Yenilenebilir kaynak kullanm ve madde döngüleriyle ifade
edilen geri kazanm endüstriyel ekolojinin dört ekosistem ilkesinden biridir.
İkinci ilke olan çeșitlilik, endüstriyel çevre politikalar ve yönetimi açsndan
ele alndğnda bunun anlam ișbirliği çeșitliliği olmaktadr. Çeșitliliğin varlğ
birbiriyle ișbirliği içinde atk madde ve enerji kullanan aktörleri içeren
sistemlerin kurulmasn sağlamaktadr. Bu aktörler yalnzca büyük endüstriyel
kurulușlar değil, kamu örgütleri, belediyeler, atk yönetim șirketleri ve
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tüketiciler de olmaktadr. Üçüncü ilke olan yerellik yerelde bulunan
yenilenebilir kaynaklarn kullanmn ve böylece bölgesel gelișmelerde yerel
kstlayclarn dikkate alnmasn gerektirmektedir. Dördüncü ilke ise, kademeli
değișimdir. Ekosistemin hayatta kalmasna olanak tanyacak șekilde doğal
sistemlerin tașma kapasitelerini dikkate alarak gelișme anlamna gelmektedir
[10].
3. Eko-Endüstriyel Parklar: Temel İlkeler ve Örnekler
Endüstriyel ekolojinin en önemli uygulama alan “eko-endüstriyel parklar”dr.
Bir eko-endüstriyel park ksaca, "șirketler ve kurumlarn, birlikte çalșarak
çevresel ve ekonomik performanslarn geliștirmek için bir üretim ağ
kurmalar" [11] olarak tanmlanabilir. Buna göre bir eko-endüstriyel park "enerji
ve hammadde kullanmnda, atklarn minimize edilmesinin arandğ, madde ve
enerji değișiminin planlandğ, ekonomik, ekolojik ve sosyal ilișkilerin kurulduğu
bir endüstriyel sistem"dir [12].
Research Triangle Institute (RTI) tarafndan eko-endüstriyel parklar için
geliștirilen snflama așağda sunulmaktadr [13]:

Bir yan ürüne dayal değișim ağ

Bir geri kazanm tesisinin olușturduğu iș kümesi

Çevresel teknoloji firmalarnn bir araya toplanmas

“Yeșil” ürün üreten firmalarn bir araya toplanmas

Bir çevresel tema etrafnda tasarlanan endüstri bölgeleri (güneș enerjine
dayal park gibi)

Çevre dostu altyap ve yap teknolojisine sahip parklar

Karșk kullanml parklar (sanayi, ticaret ve konut gibi)
Kent ölçeğinde bu yaklașmn uygulanabilmesi büyük ölçüde sanayi alanlarnn
planlamas ile ilișkili olmaktadr. Özellikle firmalar arasndaki mal ve hizmet
akmlaryla belirlenen bağlantlar mekânn kullanmn da belirlemektedir.
Sadece sanayi değil sanayiyi bütünleyen diğer kentsel aktiviteler de ekoendüstriyel parklar kapsamnda ele alnmaktadr.
Merkezi yönetimlerin olduğu kadar yerel yönetimlerin de EEP gelișmesinde
paylar bulunmaktadr. EEP’in kuruluș așamasnda yer sağlanmas, gerekli
izinler, gelișmeyi destekleyici yasal ve yönetsel düzenlemeler, uygun
teknolojilerin geliștirilmesi, teknoloji transferi, teknik eğitim sağlanmas, EEP’ler
arasnda bilgi aktarmnn cesaretlendirilmesi EEP uygulamalarnn bașarl
olmas için önemlidir [14].
Her eko-endüstriyel park projesinde alann tasarm düșüncesine liderlik edecek
bașlangç projelerinin hazrlanmas çevre, mimarlk ve mühendislik içerikli
fizibilite çalșmalarnn yaplmas, arazinin elde edilmesi, yerleșimin
geliștirilmesi, inșaat maliyetleri ve projenin ișletme maliyetlerini karșlamak
üzere bir finansman kaynağna gereksinim duyulmaktadr. Bașlca finansman
kaynaklar arasnda [14];

Belediye tahvilleri,

Kirlenmiș alanlarn yeniden geliștirilmesi için alnan vergiler

Kamu mülkiyetindeki alanlarn yatrm için tahsisi,

Ekonomik gelișme fonlar,

Ticari banka destekleri,

Sigorta șirketleri ya da çevre riski yatrm fonlar,

Diğer destekleyici kiși ya da kurumlarn katks saylabilir.
Yer seçimi açsndan üç tür alann dikkate alndğ görülmektedir. Bunlar
mevcut bir alann endüstriyel ilișkilerinden yararlanlan “mevcut alanlar”,
sanayi nedeniyle çevresel yönden zarar görmüș ve ekonomik açdan gerileme
içindeki “kirlenmiș alanlar” ve henüz bir endüstriyel gelișme içinde olmayan,
yeni uygulamalara açk “müdahale edilmemiș alanlar” olarak sralanabilir [14].
Çizelge 1. EEP Yatrm Alanlar
Pozitif Özellikler

Negatif Özellikler

Mevcut Sanayi Alanlarnda
- Yatrm güvencesi sağlamas
- Önceki iș bağlantlarnn
sürdürülebileceği düșüncesinin
yatrmclar daha iyi motive
etmesi
- Geliștirilmiș mevcut ulașm ve
haberleșme olanaklarnn
sağlayacağ avantajlar
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- Kalplașmș düșünsel yapy
așma güçlüğü
- Fiziksel çevrede așr müdahale
edilmiș alanlarda yeni
düzenlemeler yaplamamas

Kirlenmiș Alanlarda
- Kirlenmiș alanlara acil müdahale - Endüstriyel atklarla kirlenmiș
alanlarn yatrmclar açsndan
edilmesi
cazip olmamas
- Arazi değerlerinin azalmș
olmas nedeniyle yatrm
maliyetlerinin azalmas
Müdahale Edilmemiș Alanlarda
- Yeni yaklașmlarn
- Çevresel duyarllğ yüksek
denenmesinde özgürlük sunmas alanlarn risk tașmas
- Tasarm sürecinin her așamas
kontrollü olarak yürütülme
olanağ
Mevcut eko- endüstriyel parklarla ilgili literatürdeki değerlendirmeler [15], [16],
[17] sonucu bu üç tür yerleșme alannn da pozitif ve negatif yönleri olduğu
görülmektedir. Bu özellikler Çizelge 1’de karșlaștrlmștr.
EEP’lerin sağlayacağ ekonomik yararlar özel șirketler ve toplum için ayr ayr
değerlendirmek mümkündür. Özel șirketler için bașlca ekonomik faydalar;
potansiyel maliyet tasarruflar, reklâm ve pazarlama kolaylklar, yeni
yatrmlar için frsatlar olarak sralanabilir. EEP gelișmesiyle toplumun
kazanacağ bașlca faydalar ise yerel iș olanaklarnn ve vergi gelirlerinin
artmas, kirlenmiș alanlarn imajnn düzeltilmesi, teknolojik yenilenmenin
arttrlmas ve yaylmas ile altyap geliștirme maliyetlerinin azaltlmasdr [18].
Eko-endüstriyel parklarn karș karșya olduğu engeller de bulunmaktadr.
Bunlar
Teknik engeller; firmalar arasndaki teknik uyumun güçlüğü,
Bilgi engelleri; yeni kullanclarn atk ürünleri kullanm ve pazarla ilgili bilgi
eksiklikleri,
Ekonomik engeller; olușan pazarn her zaman ekonomik açdan güvenilir
olmamas,
Düzenleyici engeller; firmalarn birbirlerine atk alp vermelerinin önünde yasal
engeller olmas ve,
Motivasyon engelleri; firmalarn ve yerel aktörlerin birlikte çalșma isteği
duymamalar olarak sralanmștr [19].
Eko-endüstriyel parklarn Avrupa’daki en önemli iki örneği Kalundborg ve
Stryian’dr.
3.1. Kalundborg
Eko-endüstriyel park olarak tanmlanan ilk örnek Kalundborg’daki endüstriyel
ortak yașam sistemi olmuștur [20]. Kopenhag'n yaklașk 75 mil doğusunda yer
alan Kalundborg, Danimarka sahillerindeki küçük bir endüstriyel alandr.
Endüstriyel ortak yașam, üyeler arasnda atk maddelerin yönetimi ve su
kaynaklarnn daha etkin kullanlmasnda yeni yollarn arayșlar ve maliyet
azaltma çabalarnn gelișmesiyle bașlamștr [21]. 1960’da Asnaes Elektrik
Santralinin kurulușuyla bașlayan süreç 1990’lara gelindiğinde “endüstriyel
simbiyoz/ortak yașam” olarak adlandrlacak bir yap kazanmștr [22].
Kalundborg’ta kurulan endüstriyel ortak yașamn alt temel üyesi (Șekil 1)
bulunmaktadr [23]. Bu üyeler așağda sralanmaktadr;

Energy E2 Asnæs: Elektrik santrali,

BPB Gyproc A/S: Alç üreticisi,

Novo Nordisk A/S: İlaç fabrikas ve Novozymes A/S: Enzim üreticisi,

Statoil A/S: Petrol rafinerisi,

Jordrens Soilrem A/S: Biyoteknik firmas,

Noveren I/S: Atk firmas ile Kalundborg Belediyesi.
Günümüze kadar geçen süre içinde Kalundborg’da hükümetin ya da bir
kurulușun desteği olmakszn kendiliğinden bir endüstriyel ortak yașam
gelișmiștir [24]. Kalundborg’daki endüstriyel ortak yașamla enerji tüketiminde
ve SO2 ve CO2 emisyonlarnda azalma sağlanmș, kül, sülfür, biyolojik çamur ve
alçtaș gibi atklar üretim için hammaddeye dönüștürülmüștür. Bugün diğer
endüstrilerde uygulanabilen ve geleceğin endüstriyel komplekslerinin
planlanmasnda yarar sağlayacak sistematik çevresel düșünme yolunu gelișmiș
ve hakl olarak Kalundborg’un temiz bir endüstriyel kent olduğu imaj
yaratlmștr [25].
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1:Yüzey suyu / 2:Gaz / 3:Biyomas / 4:Uçucu kül / 5:Is / 6:Buhar / 7:Soğutma suyu / 8:Maya çamuru 9:Zenginleștirilmiș sülfür / 10:İșlem suyu / 11:Alç/ 12:Atk su /
13:Yağmur suyu / 14:Çamur / 15:Deiyonize su / 16:Su / 17:Alkolik kalnt / 18:Deniz suyu
Șekil 1. Kalundborg’da madde dolașm (Christensen, 2006’dan uyarlanmștr)
Kalundborg’un diğer eko-endüstriyel parklar için en zor örnek alnabilir özelliği
gelișmelerin kendiliğinden bașlamasn sağlayan toplum yaps olmaktadr.
Teknoloji ve firmalar arasndaki uyumun yan sra sistemin üyeleri arasndaki
güven ilișkisi ve açklk da önemlidir [26]. Çünkü bașarl bir EIP için fiziksel
yaknlk kadar düșünsel yaknlk da kurulmaldr.
Kalundborg’un bașarsnn anahtar ögeleri

Kentte çok sayda büyük endüstrinin varlğ,

Fiziksel mesafenin az olușu,

Firmalar arasndaki uyum,

Ekonomik teșvikler,

Yasal snrlayclarn olmayș,

Etkili iletișim,

Kentin ölçeği,

Rakiplerin olmayș,

Yöneticilerin ayn sosyal çevre içinde birbirlerini tanmalar ve

Açk yönetim tarz olarak sralanmaktadr [22].
3.2. Styrian
Kalundborg’a benzer bir endüstriyel yap Avusturya’da bulunan Styrian’da
olușmuștur [27]. Styrian, farkl sektörlerde yenilikçilik potansiyeli yüksek
firmalarn bulunduğu bir endüstriyel bölgedir. Bașlca sektörler kâğt ve ağaç
ürünleri, makine, metal ve çelik ve otomotivdir [28]. Firmalarn bir bölge içinde
kümelenmeleri maliyetlerini düșürmeye yarm ettiği gibi firmalar arasnda
atklarn kullanldğ bir ağ olușmasn da sağlamaktadr. Kurulan sistemde
kâğt, alç, demir parçalar, kullanlmș yağ ve lastik gibi maddeleri geri
kazanmak mümkün olmuștur. Pahal olmayan bu kaliteli yan ürünlerle
firmalarn maliyetleri düșürülmekte ve ayn zamanda çevresel yararlar da

sağlanmaktadr. Böylece olușan geri-kazanm sistemi sayesinde tüm bölge
fayda elde etmektedir [27].
Bölgede firmalar ve araștrma enstitüleri arasnda bilgiye dayal güçlü bağlar
bulunmakta ve bölgede gelenekselden daha yenilikçi bir yapya doğru
dönüșüm beklenmektedir. Son yllarda bu kümelenmelerde kurulan ortak
yașam ilișkilerinde örnek olarak gösterilen kâğt ve ağaç ürünleri sektöründen
çok otomotiv endüstrisinin daha etkin olduğu ifade edilmektedir [29]
4. OSB’lerde Eko-Endüstriyel Park Potansiyeli: Kocaeli Örneği
Türkiye’de çevresel kontrolün en güçlü olduğu sanayi alanlar organize sanayi
bölgeleri(OSB)’dir. Kalknma için önemli bir araç durumundaki OSB’ler sanayinin
planl gelișimi açsndan da frsat sunmaktadr. OSB’lerin tanm 4562 sayl OSB
Kanununda “sanayinin uygun görülen alanlarda yaplanmasn sağlamak,
kentleșmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarn önlemek, bilgi ve bilișim
teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde
yerleștirilmeleri ve geliștirilmeleri amacyla, snrlar tasdikli arazi parçalarnn
gerekli alt yap hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve
teknoparklar ile donatlp planl bir șekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi
için tahsis edilmesiyle olușturulan ve OSB Kanunu hükümlerine göre ișletilen
mal ve hizmet üretim bölgeleri” olarak yaplmaktadr.
Bu çalșmada Kocaeli ilindeki OSB’lerle literatür örneklerinde incelenen EEP’ler
karșlaștrlarak benzerlikler ve farkllklar tanmlanmștr. Kocaeli ili Türkiye’de
kiși bașna düșen GSYİH açsndan en yüksek değere sahip önemli bir sanayi
kentidir. İlin ekonomisi büyük oranda sanayiye ve buna bağl olarak gelișen
hizmetlere dayanmaktadr. Türkiye ile karșlaștrmal olarak ildeki ve bölgedeki
sektörel dağlm Çizelge 2’de sunulmaktadr:
Çizelge 2. Toplam istihdam içindeki paylara göre sektörel dağlm (TUİK 2000)
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İstihdam

Kocaeli (%)

Sanayi

20.32

İstanbul
(%)
32.15

Marmara
(%)
25.67

Türkiye
(%)
13.35

Ticaret

9.21

18.73

14.28

9.67

Finans

2.71

8.16

5.39

3.11

Tarm

39.04

8.13

25.33

48.38

İlde sanayinin gelișimi 1960 ylnda kurulan Yarmca Petrokimya tesisinin
(İpraș) kurulușu ile hzlanmș ve zamanla İstanbul sanayinin kendisini
desantralize etme süreci içinde, İstanbul’un dezavantajlarndan kurtulmak
isteyen ve çevreyi kirleten sanayilerin Gebze-Dilovas-İzmit-Sakarya
koridoruna yerleștikleri [30] görülmektedir. Böylece sahip olduğu ulașm
olanaklar, gelișmiș kentsel fonksiyonlar ve İstanbul’a yakn konumu sayesinde
Kocaeli’de sanayinin gelișimi [31] hzlanmștr. Ancak bu durum zamanla baz
çevre sorunlarnn ortaya çkmasna neden olmuștur [32]. Bu sorunlarn
bașlcalar hava kirliliği, kat atklar, deniz kirliliği, su kaynaklarndaki kirlilik
olarak sralanabilir.
Kirliliğin artmas kentteki sanayi yatrmlarn daha geniș bir bakș açsyla
yönlendirilmesini gerekli duruma getirmiștir. Endüstriyel ekoloji kavramnn
sunduğu ekolojik duyarllk ve yerel özellikleri öne çkaran katlmc anlayșn
bu anlamda bölgeye yeni bir perspektif getireceği düșünülmektedir. Özellikle
ildeki OSB’lerin çevre sorunlarnn önünde önlenmesi için büyük potansiyel
tașdğ düșünülmektedir.
Kocaeli ilinde toplam 10 OSB bulunmaktadr. Bunlardan üçü henüz kuruluș
așamasndadr ve idari merkezleri İstanbul’da bulunmaktadr. İldeki OSB’ler
așağdaki gibi sralanmaktadr:











Gebze OSB
TOSB - TAYSAD OSB
Gebze VI.(İMES) OSB
Gebze Plastikçiler OSB
Dilovas OSB
Gebze IV. İst. Mak. İm. San. OSB
Gebze Güzeller OSB
Gebze Kömürcüler OSB
Arslanbey OSB
Alikahya OSB

İlde bulunan OSB’lerin birer EEP olarak değerlendirilmek için sahip olduklar
baz avantajlar bulunmaktadr [15], [33]:










Konum avantajlar: İstanbul-Ankara aksnn üzerinde yer almalar
Ulașm avantajlar: TEM ve D-100 bağlantlar, İzmit Havaalan, Kurtköy
Havaalanna yaknlk, İzmit’in doğal liman olma özelliği, Derince ve
Diliskelesi gibi limanlarn bulunmas
Yakn çevredeki endüstriyel kurulușlar: Honda, Isuzu gibi bölgedeki
büyük ölçekli sanayi kurulușlar ve İstanbul Anadolu yakasndaki ve
Sakarya’daki diğer ișletmeler
Bölgedeki tarmsal kurulușlar: Seralar, balk çiftlikleri vb.
Enerji tesisleri: Petrol rafinerileri, doğal gaz dönüșüm tesisleri
Organizasyon avantajlar: Bölgedeki OSB’lerin yenilikçi ve katlmc
yönetim yaps,
Araștrma ve yenilik potansiyeli: Bölgedeki üniversiteler (GYTE, GYTETEKMER, Sabanc Ünv., Kocaeli Üniversitesi) ve araștrma kurumlar
(TÜBİTAK-MAM, TSE)
Sivil toplum örgütleri: Kocaeli Sanayi Odas, KSO Atk Borsas, İlçe
Ticaret Odalar ve diğer meslek örgütleri
Atk bertaraf tesisleri: İZAYDAȘ

Ancak bu benzerliklere rağmen OSB’ler ve EEP’ler arasnda baz temel
farkllklar da bulunmaktadr (Çizelge 3). OSB’lerin dönüșümü sürecinde bu
farkllklarn göz önünde bulundurulmas gerekmektedir.
EEP tasarmnn temel ilkeleri [34] OSB’lerin dönüșümü için yol gösterici
olmaktadr. İlk ilke “doğal sistemlere uygunluk”tur. Yerel kaynaklarn
kullanmyla maliyetlerin azaltlmas ve yerel potansiyelin geliștirilmesi anlam
yüklenen bu ilke, yerel kurumlarla güçlü bağlanty, doğal ve ekonomik olmak
üzere yerel kaynaklarn kullanmn gerektirmektedir.
İkinci ilke “enerji optimizasyonu”dur. Enerjinin etkin kullanm üretim
maliyetlerini ve çevre üzerindeki yükleri azaltmak için temel bir stratejidir.
Sanayi üretiminde açğa çkan scak su, s ve buhar gibi çktlarndan enerji
tasarrufu sağlamak amacyla yararlanmak, EEP’lerde yüksek düzeyde enerji ve
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su tasarrufu sağlamakta ve rüzgâr-güneș enerjisi gibi yenilenebilir enerji
kaynaklar kullanlmaktadr.
“Madde dolașmnn sağlanmas” üçüncü ilkedir. Hammadde kullanmnn
azaltlmas ve atklarn değerlendirilmesi hedefi, üretimde açğa çkan her
maddenin bir bașka ișletme tarafndan hammadde olarak kullanlmas ya da
belirli ișlemlerden geçerek geri kazanlmas çabalarnn yoğunlașmasn
sağlamștr. EEP’te yer alan firmalar bir bütünün parçalar gibi birbirini
tamamlayarak en üst düzeyde madde dolașmn gerçekleștirmekte ve
hammadde kullanmn optimize etmektedirler.
Dördüncü ilke olan “su dolașmnn sağlanmas”, ișletmelerin kullanlmș
sularnn artlarak bașka bir firma tarafndan yeniden kullanm kadar, yağmur
sular vb. ikincil kaynaklarn da değerlendirilmesini içermektedir.
“Destekleyici hizmetler”, firmalarn üretimlerine ve yönetimlerine katk
sağlayan yan hizmetleri kapsamaktadr. Firmalar bir araya getiren etkinliklerin
organizasyonu, tesislerin yapm, eğitim merkezleri, haberleșme vb. sistemlerin
iyileștirilmesi, ofis alanlar temini ve rekreasyon gibi hizmetlerdir.
Çizelge 3. OSB ve EEP Özellikleri [33]
Özellikler
Sektörel çeșitlilik
Parktan sağlanan
yararlar
Kurumlarn etkisi
Amaç
Atk bertaraf
Parkn yer seçimi
Çevresel hedefler
Firmalar arasnda
bilgi akș
Park dș ilișkiler
Çevresel sertifikalar

OSB
Tek sektör ya da
mevcut sektörlerin
birbiriyle ilișkisiz
olmas

EEP
Birbirini tamamlayan
sektörel yap

Üretim süreçlerini de
kapsayan ișbirliği ve
tamamlayclk
İș çevresi, araștrma
kurumlar, enstitüler,
Ticaret ve/veya
üniversiteler ve sivil toplum
sanayi odas
örgütleri
Ekonomik bașar kadar
Ekonomik bașar
çevresel kazanmlar
Geri
kazanm, yeniden
Atk artm, baz atk kullanm,
endüstriyel ortak
takas uygulamalar
yașam
Firma hedefleri
Bölgesel kalknmay
öncelikli
bütünleyici
Çevresel performans
Mevcut yasal çerçeve artrc yenilikçi
uygulamalar
Fiziksel alann
paylașm

Gizli

Etkin ve sürekli bilgi akș

Firma düzeyinde

Park bütünleyici, istemli
Çevresel yönetim
sistemlerinin (ISO 14000)
yan sra Çevre İçin Tasarm
(DFE), Kirlilik Önleme gibi
(P2) sertifikalar

Çevresel yönetim
sistemleri
(ISO 14000 gibi)

Altnc ilke olan “sürdürülebilir tasarm ve inșaat”, binalarn ve park sisteminin
ekolojik uygunluğu ve yerleșimin hazrlanmasnda ekosistem üzerindeki
etkilerin azaltlmas anlamna gelmektedir. Parklar, dayankl, sürdürülebilir ve
değișimlere kolayca uyum sağlamak üzere yeniden düzenlenebilir olacak
șekilde tasarlanmaktadr. Yap malzemelerinin de geri kazanlmas
hedeflenmektedir.
Kocaeli ilindeki sanayi alanlarnda sahip olunan potansiyele rağmen atk
paylașm mekanizmalarnn kullanlmadğ, diğer firmalarla ortak üretim ya da
atk takas gibi konularda ișbirliği yaplmadğ görülmüștür. Firmalar geleneksel
üretim alșkanlklarn ve mevcut ticari ilișkilerini olduğu gibi koruma
eğilimindedirler. Ancak yine de ekonomik olarak yararl olacağn tespit
edildiğinde atklar azaltmaya, ya da değerlendirmeye yönelik çalșmalar
yaplmaktadr [33].
5. Sonuç ve Öneriler
Kocaeli’nde bulunan OSB’lerin EEP’lere dönüșümü için öncelikle bir endüstriyel
ortak yașam senaryosu olușturulmas gerekmektedir. Birimler arasnda en
uygun eșleșmeleri yapabilmek için bölgedeki tüm firmalarn aktif olarak
katlacağ bir veri taban olușturulmaldr. Üniversite ve araștrma kurumlarnn
katlmyla bu veri taban kullanlarak bölge için zaman içinde güncellenen
değișime ve firma ihtiyaçlarn karșlamaya açk bir ortak yașam senaryosu
olușturulmaldr.

Kocaeli’ndeki enerji altyaps ve sanayi ile yerleșim alanlarnn yakn konumu
bir potansiyel sunmakla birlikte, deprem riskinin de dikkate alnmas
gerekmektedir. Yerel yönetimlerin de katlmyla kurulacak ișbirliğini
desteklemek üzere altyap düzenlemeleri yaplmaldr. Enerjiden enerji üretimi
projeleri geliștirilmeli, doğal gazdan elektrik enerji üretimi ve bu enerjinin
endüstriyel ișletmelerde kullanm sonucu açğa çkacak artk snn (buhar)
konut alanlarnda ve tarmsal ișletmelerde kullanm sağlanmaldr.
Mevcut geri kazanm tesislerine ek olarak metal, kağt plastik gibi maddeler
için geri kazanm tesisleri kurulmaldr. Bölgedeki yeni yatrmlarn kurulacak
olan endüstriyel ortak yașam destekleyici sektörlerde gerçekleșmesi teșvik
edilmelidir.
OSB’lerin sahip olduklar potansiyellere rağmen endüstriyel ekoloji yaklașmnn
yeterince tannmamas EEP’lere dönüșümü ya da yeni kurulacak OSB’ler bir
EEP olarak tasarlanmasn engellemektedir. Firmalarn ekonomik kazançlarn
çevreye zarar vermeden yükseltmenin, endüstriyel bölge bütününde ișbirliği
ve verimliliği artrmann etkin bir uygulamas olan EEP’ler, OSB’lerin çevresel ve
ekonomik kazançlarn yükseltmek amacyla bir model olarak incelenmelidir.
Yalnz firmalarn değil, kentlerin sağlayacağ kazanmlar da konuyu önemli hale
getirmiștir. Doğal kaynaklarn sürdürülebilir bir biçimde kullanm, daha az
hammadde ve enerji kullanarak daha verimli endüstriyel üretim
gerçekleștirilmesi, atklarn minimizasyonu ve çevresel değerlerin korunmas,
yerel potansiyellerin üretime aktarlmas, yaratlan nitelikli endüstriyel üretim
ve yașam alanlaryla kentsel kalitenin artrlmas bu kazanmlarn en
önemlileridir.
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Özet
Günümüzde iklim değișikliği küresel ölçekte yașanan en önemli değișim
sürecidir. Bu süreç ekonomik yapdan sosyal yapya kadar pek çok farkl konuda
yașanan değișimlere uyum sağlamay bir zorunluluk haline getirmektedir. Ancak
iklim değișikliğine uyum (adaptasyon) konusu da kendi bașna bir süreçtir ve bu
sürecin iklim değișikliği etkilerini azaltacak sistematik planl ve etkin bir yöntem
ile tasarlanmas gerekmektedir.
Son yllarda iklim değișikliğine bağl olarak dünya pek çok felaketle karș karșya
kalmștr. Gelecekte de iklim değișikliği ile ilișkili olarak buzullarn erimesi, deniz
seviyesinin yükselmesi, așr yağșlar, kuraklk, scak hava dalgas, sel gibi
doğrudan ve biyolojik çeșitliliğin/türlerin azalmas, tatl su miktarnn, tarm
alanlarnn azalmas gibi dolayl etkilerle karș karșya kalnmas beklenmektedir.
Bu nedenle iklim değișikliği, küresel ölçekten kent ölçeğine, ekonomik yapdan
sosyal yapya kadar pek çok farkl konuda bu değișimlere uyum sağlamay ve
hazrlkl olmay bir zorunluluk haline getirmektedir.
Bugün iklim değișikliği ile ilgili pek çok çalșma yaplmakla birlikte özellikle
küresel boyutta milletleraras ortaklklar, gerçekleștirilen anlașmalar ve
programlar ile çeșitli kurum, kuruluș ve örgütlerin önderliğinde geleceğe ilișkin
temel amaçlar ve hedefler belirlenmektedir.

Günümüzde iklim değișikliği dünyann karș karșya kaldğ en büyük çevre
sorunlarndan biri olarak kabul edilmektedir [1,2]. Birleșmiș Milletler İklim
Değișikliği Çevçeve Sözleșmesi (BMİDÇS)’nde “iklim değișikliği”, karșlaștrabilir

zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değișikliğine ek olarak, doğrudan veya
dolayl olarak küresel atmosferin bileșimini bozan insan faaliyetleri sonucunda
iklimde olușan bir değișiklik olarak tanmlanmaktadr.

Özellikle sanayi devrimi sonrasnda sanayileșmenin getirdiği birçok faktör iklim
değișikliğini tetiklemiștir. Sanayileșme ile yașanan hzl nüfus artș, hzl
kentleșme ve bunun sonucunda meydana gelen orman, tarm arazisi vb.
kayplar, sanayilerde kullanlan fosil yaktlar ve bunlarn atmosfere yaydğ zehirli
gazlar ile birlikte bugünkü yașanlan noktaya gelinmiș ve doğal denge bozulmaya
bașlamștr [3]. Ülkelerin ekonomik kalknmalar, dolays ile atmosfere sera gaz
(SG) salmlar ayn șekilde devam ettiği sürece iklim de değișmeye devam
edecektir. (Șekil 1)
İklim değișikliğine bağl olarak dünya pek çok felaketle karș karșya kalmștr.
Gelecekte de iklim değișikliği ile ilișkili olarak buzullarn erimesi, deniz
seviyesinin yükselmesi, așr yağșlar, kuraklk, scak hava dalgas, sel gibi
doğrudan ve biyolojik çeșitliliğin/türlerin azalmas, tatl su miktarnn, tarm
alanlarnn azalmas gibi dolayl etkilerle karș karșya kalnmas beklenmektedir.

Yaplan bu çalșmada iklim değișikliğiyle mücadeleye ilișkin sürecin bir parças
olan “uyum” konusunda yaplmș çalșmalar incelenmiș, daha sonra iklim
değișikliğine uyum sürecinin așamalar tanmlanmștr. Kavramsal çalșmann
ardndan uyum konusunda Birleșmiș Milletler Çerçeve Sözleșmesi(BMİDÇS)
Sekretaryas’nn yaptğ çalșmalar, AB üye ülkeleri ve Ek 1 dș gelișmekte olan
ülkelerce yaplmș uyum çalșmalar incelenmiștir. Türkiye’nin uyumun ve genel
kapsamda iklim değișikliği sürecinin neresinde yer aldğ ve süreç içerisinde ne
kadar yol aldğ tartșlarak bir değerlendirme yaplmștr.
Anahtar Kelimeler: İklim değișikliği, uyum, Türkiye
Abstract
Nowadays climate change which is experienced in global scale is the most
important changing process of the world. This process forces to adapt human
systems from all points such as economic structure or social structure. But
adaptation to climate change is also a process and this process need to be
designed with a method which is systematic, planned and effective for reducing
climate change’s negative effects.
In recent years the world was faced with several disastrous due to climate
change. In the future associated with climate change direct effects such as
melting glaciers, rising sea levels, extreme rainfall, drought, heat wave, flood and
indirect effects such as biological diversity / species loss, the reduction of
agricultural land are expected. Therefore, from global scale to urban scale or
from economic to social structure climate change makes it a necessity to adapt
to these changes
Today, global partnerships under the leadership of international institutions and
organizations are realized and the basic aims and objectives of climate change
regime for the future has determined.
In this study, first adaptation as a part of climate change policy examined than
the adaptation process determined. After the conceptual study researchs,
programs and papers of United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), EU countries and developing countries examined. Turkey's
current position in the global scope of climate change policy and adaptation has
discussed.
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1.Giriș
Dünyann olușumundan bu yana ikliminin değiștiği bilinmektedir. Ancak endüstri
devriminden sonra, bașta fosil yakt tüketiminin artșna bağl olarak bu değișimin
çok hzla gerçekleșmeye bașlamas ve insanoğlu dahil olmak üzere yeryüzündeki
canllarn ve sistemlerin bu hzl değișime nasl uyum sağlayacağnn henüz kesin
olarak ortaya konulamamas endișelere neden olmaktadr.
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Șekil 1. Yeryüzeyindeki scaklk artș ve IPCC’nin farkl senaryolarna göre
gelecekteki artș [4].
Bu nedenle iklim değișikliği, küresel ölçekten kent ölçeğine, ekonomik yapdan
sosyal yapya kadar pek çok farkl konuda değișimlere uyum sağlamay bir
zorunluluk haline getirmektedir.
Bugün iklim değișikliği ile ilgili pek çok çalșma yaplmakla birlikte özellikle
küresel boyutta milletleraras ortaklklar ve gerçekleștirilen anlașmalar ile çeșitli
kurum, kuruluș ve örgütlerin önderliğinde geleceğe ilișkin temel amaçlar ve
hedefler belirlenmektedir.
Yaplan bu çalșmada iklim değișikliğiyle mücadeleye ilișkin sürecin bir parças
olan “uyum” konusunda yaplan çalșmalar incelenmiș, daha sonra iklim
değișikliğine uyum sürecinin așamalar tanmlanmștr. Kavramsal çalșmann
ardndan uyum konusunda BMİDÇS Sekretaryas’nn yaptğ çalșmalar, dünyada
yaplmș uyum çalșmalar ve Türkiye’nin bu konunun ve genel kapsamda iklim
değișikliği sürecinin neresinde yer aldğ ve süreç içerisinde ne kadar yol aldğ
tartșlarak bir değerlendirme yaplmștr.
2. İklim Değișikliğine Uyum (Adaptasyon)
Dünya ekosisteminin devamllğnn sağlanmas ve sürdürülebilir kalknmann
gerçekleștirilebilmesi için iklim değișikliği ile mücadele sürecinin eyleme yönelik
ksmnda, sorunun/etkilerin tespiti, etkilere karș hassaslklarn belirlenmesi,
uluslararas/ulusal politikalarn geliștirilmesi, etkilere ve hassaslklara karș
planlanmș uyumun hazrlanmas, eylem plannn hazrlanmas, azaltm için
önlemlerin alnmas, yeni/temiz teknolojilerin geliștirilmesi gibi așamalar yer

almaktadr. Șekil 2’de de görüldüğü gibi bu süreç uzun, çok boyutlu ve kapsaml
bir süreçtir.
İklim değișikliğine uyum hem yapsal ve kurgusal anlamda bireylerin, gruplarn,
toplumun değișimlere uyum kapasitesi geliștirmesi, hem de bu süreç içerisinde
verilen kararlarn, ön görülen stratejilerin eyleme aktarlmas konularn

kapsamakta [5]; bu anlamda riskleri ve etkileri azaltma konusunda önemli bir
sorumluluk ve kendi bașna bir strateji haline gelmektedir [6]. İklim değișikliği ile
mücadelede uyum sürecinin üst ölçekten alt ölçeğe kadar hem uygulamalarla
hem de geliștirilecek politika ve yasalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Șekil 2. İklim değișikliği ile mücadele süreci [6]
2.1. Uyumun (Adaptasyonun) Tanm
İklim değișikliği literatüründe “uyum” konusu terimin fen ve sosyal bilimlerdeki 2.2. İklim Değișikliğine Uyumun Gerekliliği
farkl anlam, kapsam ve içeriğine bağl olarak değișik șekillerde açklanmștr. İklim değișikliği konusundaki en büyük problem, yaplan tüm çalșmalara rağmen
Benzer șekilde Barry Smith et al. (2000) uyumun, uyum sağlanan durum, uyum hala
pek çok belirsizlik içermesidir. Bu belirsizliklerden dolay iklim
sağlayan sistem ve uyumun gerçekleșme biçimine göre farkl șekillerde değișikliklerinin
etkileri hakknda da net tahminler yapmak zorlașmaktadr. Kimi
tanmlanabileceğini belirtmektedir [7] (Șekil 3).
ülkeler iklim değișikliğinin temel nedeni olan sera gaz salmlar konusunda baz
kabul etmiș ve azaltm yolunda girișimlere bașlamș olmasna
İklim değișikliğine uyum; “iklim değișikliği ile gözlenen ya da gözlenmesi tedbirler almay
kimi ülkeler henüz hiçbir girișimde bulunmamștr. Bu belirsizlik
beklenen etkilerin olumsuz sonuçlarn azaltmak ve hatta bu etkilerden yeni rağmen
sera gaz miktarlarnn tahminini ve dolays ile ortaya çkacak
frsatlar elde etmeyi sağlayacak șekilde ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerin gelecekteki
bu değișikliklere uyumlu hale getirilmesini sağlamak” olarak tanmlanmaktadr değișikliklerin önceden belirlenmesini güçleștirmektedir.
[5,6].
Bu nedenle farkl ekonomik gelișim hzlarna dolays ile farkl sera gaz
miktarlarna göre Hükümetleraras İklim Değișikliği Paneli (IPCC) tarafndan çeșitli
iklim değișikliği senaryolar olușturulmaktadr. İklim değișikliğine uyum süreci
içerisinde bu senaryolar ile birlikte olas etkileri azaltmaya yarayacak diğer
faktörler de göz önünde bulundurularak geleceğe yönelik çok boyutlu kestirimler
yaplmaya çalșlmaktadr.
Sanayi, yerleșimler ve toplumlarn iklim değișikliği konusundaki hassaslğ/
savunmaszlğ iklim değișikliğine değil daha çok ekstrem hava olaylarnadr.
Tarm, ormanclk, yerleșimler, sanayi, ulașm, insan sağlğ, su kaynaklar
yönetimi gibi pek çok sosyal ve ekonomik sistem iklimin “normal” koșullar dșna
çkmasna uyum sağlayabilecektir ancak ekstrem koșullara uyum sağlanmas
oldukça güçtür [6]

Șekil 3. Uyumun farkl boyutlar [6,7]
Uyum, çevresel konularn dșnda sosyal, ekonomik, kültürel ve politik pek çok
konuyu kapsayan çok boyutlu bir süreçtir. Özellikle ekonomik ve sosyal gelișim
kararlar uyum kararlarndan ayr düșünülemez. Ekonomik ve sosyal gelișim
kararlar uyum süreci içerisinde ve uyum stratejilerine bağl olarak șekillenir [5].
Uyum süreci geleceğe yönelik detayl bir plan ve programlar sistemi kurgusu
gerektirse de sadece böylesi bir süreçten ibaret olmayp; aktivitelerin, eylemlerin,
kararlarn, bu kararlara bağl davranșlarn ve bilgi akșnn sürekli bir șekilde
devam ettiği bir süreçtir [5]. Bu nedenle de iklim değișikliğine uyum konusunun
sadece hedeflerin, stratejilerin ve eylemlerin belirlenip sonlandğ bir süreç değil,
kendini sürekli tekrar eden ve yenileyen bir süreç olduğunu söylemek
mümkündür.

Uyum sağlama gereksinimi iklim değișikliği sonucunda yașanabilecek farkl ölçek
ve konulardaki olumsuz etkileri azaltma, gelecekteki belirsizlikleri kontrol altna
almada, sadece çevresel değil ayn zamanda ekonomik, politik ve sosyal
gelișimin sürdürülebilirliğini sağlama ihtiyacndan doğmaktadr [6]. Bu nedenle
içinde bulunduğumuz iklim değișikliği süreci içerisinde kentlerin, bölgelerin ve
dünyann tamamnn bu yeni düzene kendini adapte etmesi, kendi sistemlerini bu
düzene göre yeniden ele alp düzenlemesi gerekmektedir. Çizelge 1‘de iklim
değișikliğinin insan yerleșmeleri üzerindeki önemli etkileri yer almaktadr. Bu
özet tablo uyumun gerekliliğini açkça ortaya koymaktadr.
2.3. İklim Değișikliğine Uyumun (Adaptasyonun) Snflandrlmas
Uyum (adaptasyon), çok geniș bir kavramdr. Bundan ötürü, snflandrmas farkl
șekillerde yaplabilmektedir. Ancak en sk kullanlan snflandrma amacna göre
ve zamana göre yaplandr.
Uyum genel olarak, otonom/özerk ya da spontan uyum (adaptasyon) ile
planlanmș uyum (adaptasyon) olarak snflandrlabilir [6,7].
Otonom ve spontan uyum belli bir durumun, özellikle kontrol altna alnamayan
bir durumun, meydana getirdiği etkilerin ardndan kendiliğinden olușan bir uyum
sürecini ifade etmektedir [6]. Otonom uyumun tahminleri etki ve hassaslk
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değerlendirmesinde kullanlmaktadr. Örneğin doğal (yönetilmeyen) sistemlerin
uyumu otonom ve tepkiseldir; değișen koșullara türlerin ve topluluklarn nasl
cevap/tepki vereceğine bağldr.

Uyum ayrca sürece göre ksa ve uzun vadeli; yerel ya da yaylmș olabilir; çeșitli
fonksiyonlar yerine getirip saysz biçimler alabilir [6].

Planlanmș uyum ise belli bir duruma yönelik kestirimler yaplarak etkilerini
azaltmak ve durumu kontrol altna almak için gerçekleștirilen süreçleri ifade
etmektedir [6]. Planlanmș uyum sezgisel ve tepkisel olabilmektedir.

UZLAŞMA DÜZEYİ

Yüksek

Çizelge 1. İklim değișikliğinin insan yerleșmelerine önemli etkileri [6]
Kabul Edilmiș Ancak Tamamlanmamș
Tam Olarak Kantlanmș

Kentsel alanlardaki sellere ve toprak kaymalarna karș

Deniz seviyesinin yükselmesinin ky altyapsnn maliyetini
altyapnn hassaslğnn artmas
/hassaslğn arttrmas

Tropik siklonlarn daha ykc olmas

Enerji talebi hassas, enerji temininin bir ksmnda hassaslașma

Deniz seviyesi yükselmesinin kaynağa dayal sanayinin

Bașarl bir adaptasyon için yerel kapasite çok önemli/kritik
hassaslğn arttrmas

Permafrost bölgelerdeki altyapnn hassaslğ

Su temininin güçleșmesi

Yangnlarn artmas
Spekülatif

Temel kaynaklarda zararlarn artmas

Daha fazla dolu ve kasrga zarar

Düşük

Az

Tartșmal Açklamalar

Is dalgalarnn etkilerinin insan sağlğ ve kaynaklar için daha
ciddi boyuta ulașmas

İklimsel olmayan etkilerin iklimsel etkilerden daha önemli
olmas

Kentsel s adas etkisinin yaz enerji talebini arttrp, kș enerji
talebini azaltmas

Hava ve su kalitesi problemlerinin artmas

Agroendüstri ve balkçlğn hassaslğ
KANITLARIN MİKTARI
Çok

Kimin ya da neyin uyum sağladğna göre snflandrma yapldğnda ise uyum
sürecinde uyum sağlayan kimi zaman bir türken, kimi zaman kültürel bir yap ya
da politik sistem de olabildiği görülmektedir [7].
Bu her iki grupta da her ne kadar karar verme mekanizmalar birbirinden farkl
olsa da birbirinden bağmsz değildir. Planlanmș uyum sürecinde, sürecin
kapsaml olmasndan dolay devlet organlar ile birlikte özel sektörde yer alan
konu ile ilgili aktörler ve diğer ilgi gruplar da karar verme sürecine dahil
olabilmektedir [7].
IPCC’nin dördüncü raporunda ise uyum; yerel, bölgesel, ulusal olmak üzere farkl
ölçeklere göre; su kaynaklar, tarm, turizm, kamu sağlğ olmak üzere sektörlere
göre; fiziksel, teknolojik, yatrm, yasal, ticari olmak üzere faaliyet türüne göre;
ulusal ya da yerel yönetim, uluslararas bağșlar, özel sektör, STK’lar, yerel halk,
șahslar olmak üzere aktörlere göre; havzalar, dağlar, kutuplar olmak üzere iklim
kușağna göre ve az gelișmiș ülkeler, gelișmiș ülkeler olmak üzere ülkelerin
gelișim seviyelerine göre farkl boyutlaryla ele alnmakta/ gruplandrlmaktadr
[4].
2.4. Uyum (Adaptasyon) Süreci ve Așamalar
İklim değișikliğine uyum sürecinin temel prensibi; çevresel, ekonomik ve sosyal
gelișimi sürdürülebilirlik çerçevesinde, planl, programl ve hem geçmiș, hem
bugün, hem de geleceğe yönelik belirlenen stratejiler kapsamnda
gerçekleștirmektir.
İklim değișikliğine planl uyum sürecinin așamalar șu șekilde sralanabilir:

1-Sürece yönelik organizasyonel yapnn geliștirilmesi:

Uyum sürecinde yer alacak paydașlarn ve rollerinin tanmlanmas, gerekli
kurumsal iyileștirmelerin yaplmas, iletișim kanallarnn ve eyleme yönelik
faaliyetlerin gerçekleștirilmesini sağlayacak yaplanmalarn geliștirilmesini kapsar
[8].

2-Hassaslk, risk ve kapasite derecelerini değerlendirmeye yönelik sistemlerin
geliștirilmesi: İ

İklim değișikliğine karș doğal sistemlerin uyum kapasitelerinin belirlenmesi;
ülkenin, bölgenin mevcut kaynaklarnn tanmlanmas, toprak kayb, besin
kaynaklar, hava kalitesi, su varlğ konularnda hassaslk derecelerinin
belirlenmesi; iklim değișikliğine karș ekonomik sektörler, ulașm, enerji, yapsal
çevre gibi insan sistemlerinin uyum kapasitelerinin belirlenmesini kapsar[8].

3-İklim etkilerinin değerlendirmesi:

Uzmanlarn yere özgü yaptklar analizler ve küresel ölçekte belirlenen eğilimler,
senaryolar șğnda iklim değișikliğine bağl etkilerden kaynaklanabilecek etkilere
karș önceliklerin belirlenmesi ve iyi, orta ve kötü durum ihtimallerine bağl
alternatif senaryolarn üretilmesini kapsar [8].

4-Uyum için stratejik plann geliștirilmesi:

Üçüncü admda belirlenen önceliklere göre uyum stratejilerinin belirlenmesi,
belirlenen stratejiler içerisinden de hassaslk derecelerine göre önceliklerin
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belirlenerek bunlara yönelik plan ve programlarn geliștirilmesi, politika ve
yatrm stratejilerinin belirlenerek eylem planlarnn olușturulmasn kapsar [8].

5-Plann uygulanmas:

Organizasyonel yap ve paydașlarn koordinasyonunu sağlayacak iletișim
kanallarnn denetlenerek yeniden değerlendirilmesini kapsar [8]

6-Performansn değerlendirilmesi:

Uyumun bașarsn kontrol edecek göstergeler ile bir değerlendirme sisteminin
kurulmas, planlarn günün koșullarna, değișen senaryolara göre yeniden revize
edilerek güncellenmesini kapsar [8].
3. Uyum (Adaptasyon) Konusunda Yaplan Uluslararas Çalșmalar
Henüz insan kaynakl sera gaz (SG) salmlarnn iklim değișikliği üzerindeki
etkileri tam olarak kabul edilmemiș ve tartșlmakta iken; Birleșmiș Milletler 1992
Rio Çevre ve Kalknma Zirvesi’nde küresel snma ve iklim değișikliği ile
mücadele etmek için sözleșme yaplmas karar alnmș; 1994’te Birleșmiș Milletler
İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi yürürlüğe girmiștir. Bu sözleșmeye taraf
olan ülkeler; SG salmlarnn envanterini çkarmak, SG salmlarn dengelemek
veya azaltmak için ulusal programlar hazrlamak, 2000 ylndaki SG salmlarnn
1990 düzeyini așmamasn sağlamak gibi konularla yükümlü hale gelmiștir.
Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi (BMİDÇS) tüm ülkeleri
iklim değișikliği konusunda tek bir çat altnda toplamay hedefleyen, belirlediği
çevresel, ekonomik ve sosyal politikalar ile iklim değișikliği ile ilgili küresel bir
bilinç ve küresel bir gelișim sağlamay amaçlayan bir örgüttür [9].
BMİDÇ Sözleșmesi iklim değișikliği mücadele sürecinde uyum konusuyla ilgili
çerçeveyi Madde 4.1b, e,f; Madde 4.4’te tanmlayarak tüm taraflar uyum
ișbirliğine davet etmekte ve Madde 4.8,4.9 ile gelișmiș ve gelișmekte olan
ülkeleri, öncelikli konu ve ülkeleri tanmlamaktadr.
BMİDÇS Madde 4’te iklim değișikliğine uyum konusunda[9];
“Tüm taraflar, kendi ortak fakat farkl sorumluluklarn ve özgün ulusal ve
bölgesel kalknma önceliklerini, hedeflerini ve koșullarn dikkate alarak:
…….
Montreal Protokolü ile denetlenmeyen insan kaynakl tüm sera
gazlarnn kaynaklarca salm ve yutaklarca uzaklaștrlmasn ele
alarak, iklim değișikliğini azaltacak önlemleri içeren ulusal ve uygun
durumlarda bölgesel programlar ve iklim değișikliğine uyumu
kolaylaștracak önlemleri olușturacak, uygulayacak, yaynlayacak ve
düzenli olarak güncelleștirecek
……..
İklim değișikliği etkilerine uyum hazrlğnda ișbirliği yapacak, ky
kușağ yönetimi, su kaynaklar ve tarm ve özellikle Afrika’daki gibi
kuraklk, çölleșme ve sellerden etkilenen alanlarn korunmas ve
rehabilitasyonu için uygun ve entegre planlar hazrlayacak ve
geliștirecek

-

İklim değișikliğini azaltmak ve değișikliğe uyum sağlamak amacyla
alnan önlemler ve uygulanan projelerin ekonomi, halk sağlğ ve
çevre kalitesi üzerinde zararl etkilerini en aza indirmek amacyla,
örneğin ulusal düzeyde hazrlanacak etki değerlendirmeleriyle, uygun
metodlar uygulamak suretiyle, iklim değișikliği mülahazalarn kendi
sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ve eylemleri çerçevesinde
mümkün olan en geniș șekilde dikkate alacaklardr”

…..
denilerek uyum süreci, hangi konularn öncelikli olduğu hakknda 1994 ylnda ilk
adm atlmștr. 1995 ylndan itibaren her yl farkl ülkelerde taraflar konferans
(COP) düzenlenerek iklim değișikliği ile mücadele süreci devam ettirilmiștir.

BMİDÇS Sekreteryas uyum konusu ile ilgili çalșmalar yaparak, hem stratejilerin
belirlenmesi hem de bunlarn eyleme dönüștürülmesi açsndan ülkelerin
gelișmișlik durumlarn göz önünde bulunduran bir takm programlar geliștirmiștir.
Kendi bünyesinde olușturduğu çalșma birimleri ile özellikle az gelișmiș ve
gelișmekte olan EK-1 dș ülkelere finansal, teknolojik yardmlarn yaplmasna ve
bu süreçte yer alacak paydașlarn tanmlanmasna yönelik bir takm yol gösterici
rehberler tanmlamștr. Ayrca uyum konusunda yaplmș çalșmalarn ve her ülke
açsndan ulusal koșullarndan ötürü önceliklerin farkllğndan ötürü bilgi
paylașmn sağlamak amacyla gerekli düzenlemeleri de yapmștr.
BMİDÇS Sekretaryas’nn bu yaklașmnn temelinde EK 1 dș gelișmekte olan
ülkelerin ekonomik gelișimlerini tamamlayamamș olmalar, SG salmlarndan
gelișmiș ülkeler kadar sorumlu olmamalarna rağmen iklim değișikliği sürecinde
yașanacak etkilere karș çok daha hassas olmalar yatmaktadr.
Uyum konusuyla ilgili BMİDÇS sekretaryasnn yürüttüğü iklim değișikliğinin etki
ve hassasiyetlerin değerlendirilmesine yönelik olușturulmuș programlarn bașnda
Nairobi Çalșma Program gelmektedir.
Hükümetleraras İklim Değișikliği Paneli (IPCC) Üçüncü Değerlendirme Raporu’nun
dikkate alnmasnn ve tüm ülkeler için uyumun bir gereklilik olduğunun kabul
edilmesinin ardndan, Taraf Ülkeler, 2003 ylnda, iklim değișikliğine uyumun
bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik yönleri konusunda bir çalșma bașlatmak
üzere anlașmaya varmștr [10]. 2005-2010 yllar arasndaki dönemi kapsayan bu
programda temel amaç özellikle EK-1 dșnda yer alan ülkelerin iklim değișikliği
etkilerini, hassasiyet ve uyum konularn kavramalarn bu konulara yönelik
bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik tabanl, hem bugünü hem de geleceği
kapsayan, eyleme yönelik stratejilerini belirlemelerinde yol gösterici olmaktr [9].
Çalșma programnn ayrntlar 2006 ylnda Nairobi’de sonuçlandrlmș; 2008 yl
ortalarna kadar yaplacak olan etkinliklerin kapsaml bir plan üzerinde
anlașmaya varlmștr. Nairobi Çalșma Program, her biri iklim değișikliğine
uyumun belirli bir yönünü kapsayan dokuz alana odaklanmștr. Amaçlar așağda
açklanan bu alanlarn her birinin altnda çeșitli etkinlikler yürütülmektedir.
• Yöntemler ve Araçlar
• Veri ve Gözlemler
• İklim Modellemesi, Senaryolar ve Ölçek Küçültme
• İklime Bağl Riskler ve Așr Olaylar
• Sosyo-Ekonomik Bilgiler
• Uyum Planlamas ve Uygulamalar
• Araștrma
• Uyum için Teknolojiler
• Ekonomik Çeșitlendirme [10]
Nairobi Çalșma Program kapsamnda ülkeler ulusal uyum çalșmalarna
bașlamș; bu çerçevede Ulusal Uyum Strateji Belgelerini hazrlayarak Ulusal Uyum
Eylem Planlarn olușturmușlardr. (bkz Bölüm 4) Bu program özellikle EK-1 dș
ülkelere yol gösterici olmas amac ile meydana getirilmiștir. Bu programda temel
amaç az gelișmiș ülkeler için ulusal uyum eylem planlarn oluștururken takip
edecekleri süreci tariflemek, önceliklerini belirleme konusunda onlara yardmc
olmak ve temel sorumluluklarn tanmlamaktr [9].
Her yl BMİDÇS’ne taraf ülkelerin katldğ Taraf Ülkeler konferanslarndan Aralk
2007’de Bali’de düzenlenen 13. Toplantda Kyoto sonras sürece ilișkin
çalșmalarn bașlamas açsndan oldukça önemlidir. Bu toplantda azaltm, uyum,
teknoloji, finans konularnda görüșmeler yaplmștr. Toplant sonucunda Bali
Eylem Plan olușturulmuștur. (Șekil 4)

Bali Eylem Plan, ülkelerin ulusal iklim değișikliği stratejilerinde yer alan sektörel,
çevresel, kalknma, sosyal gelișim gibi tüm konularn ve uyum konusuna yönelik
belirledikleri stratejilerin eyleme aktarlmasn sağlamak için hazrlanmștr [11].
Bali Eylem Plan’nda Avrupa Birliği ülkeleri, gelișmekte olan ülkelerle etkin ișbirliği
içinde yer alabileceklerini belirtmiștir. Ayrca, Ek-I Dș ülkeler 1990 ylndan bu
yana ilk defa sera gaz salmlarnn azaltlmas yönünde bir adm atabileceklerini
söylemișlerdir. Kabul edilen Bali Eylem Plan’nda, IPCC’ nin 4. Değerlendirme
Raporu’na atfta bulunarak, 21. yüzyln sonunda atmosferdeki sera gaz
birikimlerinin 450 ppmv değerinin altnda kalmas, bunun için de Ek-I ülkelerinin
2020 ylndaki salmlarnn 1990 düzeyinin en az %25–40 altna çekmeleri, diğer
ülkelerin de salmlarnda ciddi azaltmalara gitmeleri gerektiği yer almștr. Bali
Eylem Plan, BM İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi’ne (UNFCCC) taraf ülkelerce
kabul edilmiștir.
Bunlarn yan sra uyum konusunda bölgesel ve yerel konulara yönelik
stratejilerin belirlenmesi ile ilgili veri taban olușturulmas, uyumu desteklemek
amaçl ülkelere finansal kaynak sağlama ve teknoloji transferi gerçekleștirme
konularnda çalșmalar yapan çalșma gruplaryla ülkelere destek sağlanmaya
çalșlmștr [9].
Kasm 2009’da yine BMİDÇS’ne taraf ve diğer ülkelerin katlmyla Barselona’da
görüșmeler yaplarak Kopenhag öncesi yeni bir iklim değișikliği antlașmas
sürecinin kolaylaștrlmas için çeșitli konularda ilerleme kaydedilmesi
hedeflenmiștir. Barselona’da, iklim değișikliğine uyum, teknolojik ișbirliği, enerji
ve ulaștrmadan kaynaklanan SG salmlarnn azaltlmas, gelișmekte olan
ülkelerde ise ormanszlaștrmadan ve arazi kullanm değișikliklerinden
kaynaklanan SG salmlarnn azaltlmas, iklim değișikliğine uyumun ve olumsuz
etkilerin finansman ve kapasite kuvvetlendirme konular ele tartșlmștr.
Bunlarn dșnda, "gelișmiș ülkelerin SG salmlarn azaltma yükümlülükleri" ve
"gelișmekte olan ülkelerin iklim değișikliğiyle savașm etkinliklerinin (NAMA'lar)
yeterli finansman ile desteklenmesi" konularnda Kopenhag öncesi temel
görüșme metinlerinin hazrlanmas hedeflenmiș ancak bu hedef
gerçekleștirilememiștir.
7-18 Aralk 2009 tarihleri arasnda Kopenhag İklim Zirvesi yaplmștr. Zirve
sonucunda yasal açdan bağlayclğ bulunan bir anlașmaya varlamamș; bir
mutabakat metni hazrlanmștr. "Kopenhag Mutabakat" bir uzlașma metni olarak
tanmlanmaktadr. (Haziran 2010'da Bonn'da yaplacak ara toplanty takiben
resmi bağlayclğ olan bir anlașmaya en geç Aralk 2010'da Meksika'da
gerçekleșecek COP 16 toplantsnda varlmas hedeflenmektedir. )
Mutabakatta düșük-emisyonlu kalknma stratejisinin sürdürülebilir kalknma için
zorunlu olduğu belirtilmiștir. Uyum alannda eylemlerin ve uluslararas ișbirliğinin
artrlmasnn önemli ve acil olduğu ve gelișmiș ülkelerin gelișmekte olan
ülkelere, uyum eylemleri için, yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir finansal
kaynaklar, teknolojiyi ve kapasite geliștirme desteğini sağlayacağ belirtilmiștir.
Gelișmiș ülkeler, 2010-2012 dönemi için uyum ve azaltma dengeli olarak tahsis
edilmiș yeni ve ilave kaynaklar, uluslar aras kurulușlar araclğyla sağlayacaktr.
Kopenhag Yeșil İklim Fonu da bu süreçte ortaya çkan önemli bir kaynaktr.
1995 ylndan günümüze iklim değișikliğine uyum konusunda yaplmș çalșmalar
iklim değișikliğiyle mücadele gündemi paralelinde artș göstermiștir. Bu bölümde
ksaca uyum konusundaki uluslar aras sözleșme, program ve eylem planlarna
değinilmiștir. Konunun süreç içerisinde tanmlanma așamasndan
kurumsallașarak uluslar aras ișbirliği, uygulama ve finansman boyutlarna kaydğ
gözlenmektedir.
4. Farkl Ülkelerin Uyum Çalșmalar
Uyum konusu ile ilgili yaplmș çalșmalar Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği
Çerçeve Sözleșmesi (BMİDÇS) taraf ülkeleri kapsamnda incelenmiștir.
BMİDÇS’nde (1995 ylnda) uyum konusu tanmlanp açklanmș olmasna rağmen
IPCC’nin uyum konusunun tanmlarnn ve türlerinin detayl olarak yer aldğ 2001
tarihli Üçüncü Raporunun ardndan uyuma yönelik çalșmalarn, uygulamalarn
hzla bașladğ görülmektedir. Uyum çalșmalarn hzlandran bir diğer faktörün
de 2000 ylndan sonra iklim değișikliği paralelinde yașanan felaketler ve bu
felaketlerin sonuçlarnn olduğu düșünülmektedir.
Uyum konusu ile ilgili çalșmalar incelendiğinde, tpk küresel SG emisyonlarndan
daha fazla sorumlu ülkeler ve iklim değișikliğinden daha fazla etkilenen ülkeler
ayrmnda
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Șekil Bali eylem plannn özeti [12]
olduğu gibi, EK-1 dșnda yer alan gelișmekte olan ülkeler ve EK-2’de yer alan
AB’ye üye ülkeler olarak iki farkl grup görülmektedir. Bunun sebepleri arasnda İki farkl kategorideki ülke gruplarnn yaptğ çalșmalar değerlendirildiğinde;
Avrupa Birliği’ne üyeliğin getirmiș olduğu sorumluluklar, AB’nin uluslar aras gelișmiș ülkelerin uyum konusunda sistematik olduklar, eyleme geçmeden önce
platformlarda Kyoto Protokolü’nün en büyük siyasi savunucusu olmas ve Birliğe bilimsel veriler/temeller olușturarak uyum çalșmalarna bütünsel bașladklar
üye ülkeler olarak 2020 ylna kadar SG salmlarn 1990 yl seviyelerine göre % belirlenmiștir. Hassasiyet derecelerinin yüksek olmasndan dolay iklim değișikliği
20 orannda azaltmay kabul etmiș olmalar bulunmaktadr.
etkilerine daha çabuk adapte olmas gereken gelișmekte olan ülkelerin ise bu
konuda hzl ancak daha dar kapsaml, parçac ve daha çok eyleme yönelik bir
AB’ye üye Ek-2 ülkelerinden Finlandiya, Danimarka, Almanya, Fransa, İspanya, süreç takip ettikleri görülmektedir.
İngiltere, Hollanda ve İsveç’in İklim Değișikliği Ulusal Uyum Stratejilerini kapsaml
analiz ve gözlemler neticesinde belirledikleri görülmektedir. (Bu ülkelere ait Çizelge 2. EK 1 dș gelișmekte olan ülkelerin sektör baznda uyum projeleri
strateji belgelerine www.ec.europa.eu sitesinden ulașlabilmektedir)
SEKTÖR
Proje
Says
Ülkelerin çoğu ulusal iklim değișikliği stratejilerini baz alarak uyum konusunda
Gda Güvenliği
98
eyleme geçmeden önce bu konu ile ilgili yaynladklar ulusal bildirimlerinde
Karasal Ekosistemler
76
ortaya çkan emisyon sonuçlarndan yola çkarak uyum stratejilerini
Su Kaynaklar
66
belirlemișlerdir. Bu stratejilerin belirlenmesindeki süreç ve kapsam Finlandiya ve
Kylar / Ky Ekosistemleri
42
İsveç raporlar temel alnarak incelendiğinde genel olarak;
Eğitim/ Kapasite Geliștirme
39
Erken Uyar Sistemleri ve Felaket Yönetimi
35
-Kurumsal yapnn ve aktörlerin tanmlandğ
Birden Fazla Sektörü İçeren
33
-Ülkeye özgü iklim değișikliği senaryolarnn hazrlandğ
Sağlk
31
-Doğal sistem analizleri ve sektör analizlerinin yapldğ
Altyap
31
-İklim değișikliğinin küresel ve Avrupa ölçeğindeki etkilerinin
Enerji
17
değerlendirilerek ülkede gerçekleșen ve gerçekleșebilecek etkilerin
Turizm
4
saptandğ
Sigorta
2
-Sektörlere göre (tarm, hayvanclk, ormanclk, yönetim, sağlk, turizm,
TOPLAM
474
enerji, yapl çevre, ulașm vb.)hem aktörler hem de kaynaklar açsndan ve
ayrca özel ve kamu sektörleri açsndan uyum kapasitelerinin ve oranlarnn Kaynak: UNFCCC, Index of NAPA Projects by Sector-Mart 2010’dan düzenlenerek
belirlenerek, bunlar artrmaya yönelik stratejilerin belirlendiği
-Sektörler aras iletișim ve yönetim kapasitesinin artrlmasna ve
geliștirilmesine yönelik stratejilerin belirlendiği (Çevre yönetim sistemleri, 5. Türkiye’nin Uyum Konusundaki Çalșmalar
Çevre etki değerlendirmesi, Risk yönetimi, Gözlem ve uyar sistemleri, Türkiye’de iklim değișikliği ile ilgili konularda Ulusal Odak Noktas görevini, Çevre
Araștrma ve Geliștirme, Eğitim ve iletișim) uzun süreçler șeklinde olduğu ve Orman Bakanlğ yürütmektedir. İklim değișikliği ile ilgili olabilecek tüm
görülmektedir [13-14].
konular 2001 ylnda Bașbakanlk genelgesi ile kurulan İklim Değișikliği
Koordinasyon Kurulu tarafndan ele alnmakta ve Türkiye’nin iklim değișikliği
EK-1 dș gelișmekte olan ülkelerin neredeyse tamam ulusal uyum eylem alanndaki politikalar bu Kurul tarafndan belirlenmektedir [17]. *
planlarn hazrlamș durumdadr. (BMİDÇSS’na Mart 2010 itibar ile 44 ülke İklim
değișikliğine uyum eylem planlarn ilettiği görülmektedir). Bunun temel nedeni Türkiye’nin uyum konusundaki çalșmalarna geçmeden önce Türkiye’nin
gelișmekte olan ülkelerin iklim değișikliği etkilerine karș fiziki, sosyal ve uluslararas iklim değișikliği mücadele sürecinin neresinde olduğunun ortaya
ekonomik açdan çok daha hassas olmalar ve BMİDÇSS’nn bu ülkelerin uyum konulmas gerekmektedir.
süreci içerisine girmelerini sağlayacak pek çok destek ve finansman sağlamas
olduğu söylenebilir.
Türkiye’nin İklim Değișikliği konusundaki önemli admlar ksaca özetlenecek
olursa;
EK-1 dș gelișmekte olan ülkelerin (Yemen, Sudan, Nijerya, Haiti, Mali vb.)
hazrladğ uyum konusundaki çalșmalar incelendiğinde; bu ülkeler tarafndan BMİDÇS’ye Taraf Olunmas (2004): Türkiye, BMİDÇS’nin olușturulma
gelișmiș ülkeler gibi detayl stratejiler belirlemediği ve direkt olarak uyum eylem așamasndaki Hükümetler Aras Görüșme Komitesi’nin New York toplantsndaki
programlar hazrladklar görülmektedir. Bu ülkelerin uyum eylemlerini ve (Mays 1992) görüșmeler sonucunda, hem Ekonomik İșbirliği ve Kalknma Örgütü
önceliklerini belirledikleri süreç Yemen ve Nijerya raporlar temel alnarak (OECD) üyesi ülkeler ve ekonomisi geçiș sürecindeki ülkelerle birlikte EK-I
incelendiğinde genel olarak;
listesine, hem de OECD ülkeleriyle birlikte EK-II listesine dahil edilmiștir.
-Ülkenin mevcut yapsnn tanmlandğ
-Uyum eylem sürecinde yer alacak kurumsal yapnn tanmlandğ
-Gözlemlenen iklim değișikliği etkileri ve geleceğe yönelik tahminlerin
tanmlandğ
-Bu tahminlere göre uyum gerekliliklerinin ve temel sektörlerin tanmlandğ
-Bu gerekliliklerden yola çkarak da öncelikli eylemlerin belirlendiği sistemli
ancak genel bir süreci kapsadğ görülmektedir [16-17].
EK 1 dș 44 ülkeden uyum konusunda en fazla proje hazrlayan ülkeler Moritanya
(28), Gine (25), Sierra Leone (24), Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti
(22) ve Kamboçya (20)’dr. 44 ülkenin sektör baznda öne çkan uyum projeleri
ise özellikle tarm kapsayan gda güvenliği; ormanlar, sulak alanlar, erozyon
konularn kapsayan karasal ekosistemler ve su yönetimi, yağmur suyu ve yüzey
suyu konularn içeren su kaynaklar ile ilgilidir. Bu projelerin sektör baznda
dağlm Çizelge 2’de yer almaktadr.

Ancak Türkiye gelișmekte olan bir ülke ve diğer OECD ülkelerinden farkl
konumda olduğunu gerekçe göstererek isminin EK-B listesinden çkarlmasn
talep etmiștir. 2001 ylnda Fas’n Marakeș kentinde yaplan 7. Taraflar
Konferans’nda (COP 7) alnan 26/CP7 numaral kararda, “Türkiye’nin özel
durumunun (EK-1 ülkeleri dahilinde) tannarak, diğer EK-1 ülkelerinden farkl
konumda olduğunun kabulüyle isminin EK-1’de kalmas ve EK-2’den çkartlmas”
yer almaktadr. Böylece taraflar, Türkiye’yi Ek-1’de yer alan diğer taraflardan farkl
yapan özel koșullarn kabul etmiștir.
Türkiye BMİDÇS’nin Rio’da sonuçlanmasndan 12 yl sonra 2004 ylnn Mays
aynda 189. Taraf olarak Sözleșme’ye taraf olmuștur [18].

* 20 Kasm 2003 tarihinde yaplan toplantda alnan kararlar doğrultusunda İklim Değişikliği Koordinasyon kurulu yeniden düzenlenerek Başbakanlk Genelgesi 18
Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yaymlanmş, söz konusu Genelge doğrultusunda İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Sekretaryas ve Çalşma gruplar
yeniden oluşturulmuştur.
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BMİDÇS’ye Birinci Ulusal Bildirimin Sunulmas (2007) : Türkiye Sözleșme
kapsamndaki yükümlülüklerinden olan İklim Değișikliği I. Ulusal Bildirimi’ni 2007
ylnn Ocak aynda BMİDÇS Sekretaryas’na sunmuștur.
Türkiye’nin BMİDÇS’nin 13. Taraflar Konferans (COP13)’e Katlmas: Türkiye,
2007’de Bali’de gerçekleștirilen 13. Taraflar Toplants’na katlmștr.
Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne Taraf Olmas (2009): Türkiye, Kyoto
Protokolü’nü 17 Șubat 2009 tarihinde imzalamș, 26 Ağustos 2009 tarihinde
Protokol’e resmen taraf olmuștur. Türkiye, Kyoto Protokolü EK-II listesinde yer
almamaktadr.
Türkiye, Protokole taraf olmasnn ardndan, 13. Taraflar toplants ile hzlanan ve
2008-2009 süresince devam eden Kyoto Protokolü (2012) sonras iklim
değișikliği mücadele sürecinin nasl olacağ konusundaki toplantlara katlm
sağlamștr.
Türkiye’de Çevre ve Orman Bakanlğ bașkanlğnda 2009 ylnda Türkiye Ulusal
İklim Değișikliği Stratejisi Belgesi’ni hazrlanmștr. Bu raporda Türkiye’nin iklim
değișikliğine yönelik temel amaç ve hedefleri ile birlikte temel göstergeler
verilmiș ve SG emisyonlarnn azatlm için belli sektörlerin (enerji, sanayi,
ulaștrma, atk, arazi kullanm, tarm ve ormanclk) ksa, orta ve uzun vadeli
genel stratejileri belirlenmiștir[18].
Türkiye’nin bugünkü koșullar değerlendirildiğinde BMİDÇS'ne Ek I'de yer alarak
ve Kyoto Protokol’üne Ek B dș bir ülke olarak taraf olmas nedeniyle, Kyoto
Protokolü'nden doğan saysal olarak belirlenmiș bir SG salmlarn azaltma
yükümlülüğü yoktur. Türkiye KP kapsamndaki bu EK B dș konumunu birinci
yükümlülük dönemi (2008-2012) sonuna kadar sürdürecektir. Genel olarak, bu
așamada, Türkiye'nin 2012 sonras için kabul edilecek olan iklim değișikliği
rejiminin yeni düzeneklerine etkin bir katlm planladğ söylenebilir. (İklim

değișikliği ile ilgili küresel ve Türkiye’ye ait önemli admlarn kronolojisi Șekil 5‘de
yer almaktadr)
Türkiye'de Çevre ve Orman Bakanlğ'nn eșgüdümünde, ilgili bakanlk, kurum ve
kurulușlar ile birkaç üniversitenin ve sivil toplum kurulușunun (STK) katlmyla
ulusal iklim değișikliği çalșmalar ve etkinlikleri gerçekleștirilmektedir.* Konuya
ilișkin olarak, özetle, iklim değișikliğine uyum için kapasite arttrlmas, sera gaz
salmlarn azaltmaya yönelik olarak sektörlerin iklim değișikliği savașm
potansiyellerinin belirlenmesi, Türkiye'nin uluslararas iklim değișikliği
görüșmelerine ve gönüllü karbon pazarna (GKP) etkin katlm için kapasite
geliștirilmesi ve Türkiye iklim değișikliği eylem plan gibi projeler
sürdürülmektedir.
Uyum Konusundaki Çalșmalar
Türkiye’nin iklim değișikliği uyum sürecini değerlendirmeden önce uyum
sağlanmas gereken koșullar ortaya koyabilmek için ksaca iklim değișikliğinin
Türkiye’ye etkilerine bakldğnda;
Küresel çapta 2C’lik scaklk artșnn Türkiye’yi de içine alan Akdeniz Havzas
üzerinde pek çok önemli etkisi olmas beklenmektedir. Küresel scaklk artș
2C’ye ulaștğnda Akdeniz ikliminin daha da snacağ, kuraklğn geniș bölgelerde
hissedileceği ve iklimde değișiklikler görüleceği öngörülmektedir. Bölgedeki genel
scaklk artș 1-2C’ye varrken, Türkiye’nin iç bölgeleri gibi denizin hafifletici
etkisinden uzak olan iç kesimlerde artșn 5C’ye ulașmas, özellikle iç kesimlerde
scak dalgalarnn ve așr scak günlerin saysnn artmas, Kuzey Akdeniz’de yaz
mevsiminde yağș miktarnn yüzde 30 azalmas, yl boyunca kurak dönemlerin
uzamas ve değișmesi, scaklk artș ve kuraklğn tarmsal verimde düșüșe yol
açmas, scak dalgalarndaki artș ve orman yangnlarnn, yaz aylarnda
Akdeniz’in tatilcileri kaybetmesine neden olmas, daha kurak iklim, yağș
miktarnda düșüș ve tarmda su tüketiminin giderek artmasnn, yüzey sularnn
kaybedilmesine ve bölgede büyük skntya neden olacağ beklenmektedir[20].

*İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Sekretaryas Çevre ve Orman Bakanlğ (Koordinatör), Dş İşleri Bakanlğ, Bayndrlk ve İskan Bakanlğ, Ulaştrma
Bakanlğ, Tarm ve Köy İşleri Bakanlğ, Sanayi ve Ticaret Bakanlğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlğ, Devlet Planlama Teşkilat Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nden; çalşma gruplar ise İklim Değişikliğinin Etkilerinin Araştrlmas, Sera Gazlar Emisyon Envanteri, Sanayi, Konut, Atk Yönetimi ve Hizmet
Sektörlerinde Sera Gaz Azaltm, Enerji Sektöründe Sera Gaz Azaltm, Ulaştrma Sektöründe Sera Gaz Azaltm, Arazi Kullanm,Arazi Kullanm Değişikliği Ve
Ormanclk, Politika Ve Strateji Geliştirme, Eğitim Ve Kamuoyunu Bilinçlendirme’den oluşmaktadr.

Șekil 5. İklim değișikliği konusunda küresel ve ulusal gelișmelerin özeti[17]
Bu önemli ve ciddi etkiler karșsnda Türkiye’nin iklim değișikliği ve iklim
değișikliğine uyum konusunda yaptğ çalșmalar incelendiğinde henüz yolun
bașnda olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye iklim değișikliği ile ilgili resmi
çalșmasn 2007 ylnda Çevre ve Orman Bakanlğnn hazrlattğ İklim Değișikliği
1. Ulusal Bildirimi ile yapmștr. Bu raporda Türkiye’nin;
-Genel ülke yaps
-Belli sektörler baznda ekonomi profili ve iklim profili değerlendirmesi
-Sera gaz emisyonlarnda yllara göre değișimler ve buna alnabilecek genel
önlemler
-İklim öngörüleri ve tahminler
-Genel anlamda hassasiyet, etki azaltma ve uyum değerlendirmesi
-Finansal kaynak ve teknoloji transferi temini
-Eğitim, öğretim ve kamuoyu bilinçlendirmesi
konularna genel olarak değinilmiștir[21].
Pek çok kamu kurumunun çaba ve desteğiyle hazrlanan Bildirimdeki envanterler
her yl güncellenmektedir.
Ulusal Bildirimin ardndan 2009 ylnda Türkiye Ulusal İklim Değișikliği Stratejisi
Belgesi’ni hazrlamștr. Strateji belgesinde uyum konusuna yönelik olarak ksa,

orta ve uzun vadede gerçekleștirilecek stratejiler belirlenmiștir. Ancak bu
stratejiler incelendiğinde çok genel olduklarn ve belli bir sürecin parças
olmadklarn söylemek mümkündür. Bunun yan sra diğer ülke örneklerinde tüm
sektörler açsndan detayl olarak ele alnan uyum konusunun Türkiye’de daha
çok su ve tarm konularnda yoğunluk kazandğ, ormanclk, sanayi, yerleșimler
gibi konularda çok snrl olduğu görülmektedir.
Emisyon artș hznda dünya rekortmeni olan Türkiye’nin, iklim değișikliğiyle
mücadele konusunda herhangi bir taahhüt vermeyen, uluslararas anlașmadan
beklentilerini ve yükümlülüklerini ortaya koymayan Türkiye Ulusal İklim
Değișikliği Stratejisi Belgesinde, kömür kaynaklarndan en üst düzeyde
yararlanmak gibi olumsuz açklamalar da yer almaktadr. Stratejide, yenilenebilir
enerjinin paynn artrlmasnda baraj yapm vurgulanmștr. Stratejide, nükleer
enerji bir çözüm olarak ele alnmș; enerji yoğunluğunun ne kadar azaltlacağ,
enerji verimliliği uygulamalarnn nasl gerçekleșeceği, ulusal düșük karbon eylem
plan, ulusal uyum eylem plan, temiz kalknma mekanizmalarndan nasl
yararlanabileceği konular belirsiz kalmștr [20].
Türkiye’nin iklim değișikliğinin etkileriyle mücadele ve uyum sürecinde önemli bir
program da “Türkiye’nin İklim Değișikliğine Uyum Kapasitesinin Geliștirilmesi”
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bașlkl programdr. Bu program Türkiye’nin iklim değișikliğiyle mücadele
edebilmesi ve yönetebilmesi için gerekli stratejilerin olușturulmas, kurumsal
kapasitenin güçlendirilmesi amacyla Birleșmiș Milletler Ortak Program olarak
bașlatlmștr. Ortak Program ile iklim değișikliğine uyumun ulusal, bölgesel ve
yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda ve Türkiye’nin kalknma hedefleri
çerçevesinde entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu program ile; Türkiye’nin
krsal ve ky alanlar gelișimini tehdit edebilecek iklim değișikliği risklerini
yönetmek için kapasite geliștirilmesi amaçlanmaktadr. Bu amaca șu șekilde
ulașlmas planlanmaktadr:






İklim değișikliğine uyumun ulusal kalknma planlar çerçevesine
yerleștirilmesi ve bir iklim değișikliği uyum stratejisinin olușturulmas
Ulusal ve bölgesel kurumlarn iklim değișikliği ve iklimsel șartlarda
olușacak belirsizlikten kaynaklanan risklerin tahmini ve yönetimi için
kapasitelerinin geliștirilmesi
Seyhan Havzas’nda topluma dayal uyuma yönelik pilot projelerin
uygulanmas
İklim değișikliğine uyum kavramnn Türkiye’deki tüm BM
kurumlarnn çalșmalarna dahil edilmesi [17]

Çevre ve Orman Bakanlğ, ortak programn teknik unsurlarndan sorumlu lider
yürütücü kurum olarak yer almaktadr. Ortak Program; Birleșmiș Milletler
Kalknma Program (UNDP), Birleșmiș Milletler Çevre Program (UNEP), Birleșmiș
Milletler Gda ve Tarm Örgütü (FAO) ve Birleșmiș Milletler Snai Kalknma Örgütü
(UNIDO) tarafndan yürütülmektedir. Ortak Program, İspanya Hükümeti tarafndan
Birleșmiș Milletler’e aktarlan Binyl Kalknma Hedefleri Fonu (MDG-F) tarafndan
desteklenmektedir. UNDP bir ortak program olarak yaplandrlan projenin ana
uygulaycs olarak yer almaktadr. Tarm ve Köy İșleri Bakanlğ, Sanayi ve
Ticaret Bakanlğ gibi diğer ilgili bakanlklar, programn uygulamas için teknik
destek sağlamaktadr[17].
Ortak Program kapsamnda bugüne kadar yaplanlar
 Program Bașlangç ve Yöntem Raporunun hazrlanmas.
 Ulusal Uyum Stratejisi durum tespiti çalșmas
 Seyhan Havzas Paydaș Analizi, Geçim Kaynaklar Analizi, Ekosistem
Analizi ve Sistem Yaklașm ile katlmc sorun analizi çalșmalar
 Kayseri, Niğde ve Adana’da Sanayi ve Ticaret Odalar ile Ekoverimlilik bilgilendirme toplantlar
 İTÜ ile birlikte iklim değișikliği bilgi portal
 Çeșitli iletișim faaliyetleri[17]
Ortak Program kapsamnda yaplmas planlananlar
 Ulusal Uyum Stratejisi taslağ hazrlanmas
 Ulusal kapasite artrm programnn uygulanmas
 Seyhan Havzas Topluma Dayal Uyum Hibe Program’nn bașlamas
 Seyhan Havzas Uyum Stratejisi geliștirme çalșmalarnn bașlamas
 Sanayide su kullanm Eko-verimlilik pilot çalșmalarnn bașlamas
 Kuraklk ve sel erken uyar sistemleri çalșmalar ve Çevre Bilgi
İzleme Sistemi geliștirme çalșmalar
 Çeșitli iletișim faaliyetleri [17]
Çevre ve Orman Bakanlğ, uyum konusunda yaplan çalșmalar ise șu șekilde
özetlemektedir:
 Tarmsal Kuraklk Eylem Plan
 Tașknla Mücadele Seferberlik Yl: 2010
 Tașknda Erken Uyar Sistemi, risk haritalar
 Doğal kaynaklarn sürdürülebilir kullanm
 Sektörel politikalara entegrasyon
 25 havza: Master Planlar ve Yönetim Planlar
 Kuraklğa toleransl tohum üretimi
 Atk su ve yağmur suyu kullanm[22]
Türkiye’nin sürecin neresinde olduğu sorgulandğnda henüz iklim değișikliğine
ilișkin senaryolarn tamamlanmadğ görülmektedir. Bu senaryolar
tamamlanmadan neye adapte olacağmz konusu çok üst ölçekte kalmakta,
geliștirilen stratejiler de bu ölçeğe bağl olarak çok genel olmaktadr. Havzalar
baznda iklim değișikliği senaryolarnn tamamlanp, gerekli kurumsal yap
tanmlanarak uyum sürecine geçilmesi gerekmektedir. Uyum çalșmalarnn
șimdilik tek bir havza ölçeği ile snrl olduğu görülmektedir.

Yaplan ve yaplmakta olan çalșmalar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin
uyum konusunun daha çok bașnda olduğu, diğer ülke örnekleri ile de
kyaslandğnda Türkiye’nin bu konuda parçac değil bütüncül ve sistematik
hareket etmesi gerektiğini, ivedilikle ulusal veri tabanlar olușturmas gerektiğini
söylemek mümkündür.
7. Sonuç
İklim değișikliğine uyum, gelecek nesillerin devamllğn sağlayabilmede temel
konulardan biridir. Ancak iklim konusunun belirsizliklerine rağmen hata ve
yanlgya yer braklmamas gereken ve sürekli kontrollü bir sistem içerisinde
yürütülmesi gereken de bir süreçtir.
Her ne kadar bugüne kadar yaplan uyum çalșmalarnn sonuçlarn izleme, bașar
ya da bașarszlklarn test etme imkan bulunmasa da sürecin tanmlanan
basamaklar ile bu çalșmalar yönlendirmek mümkündür.
Kadoğlu (2009) uyum planlamasnn stratejik ve sistematik olursa daha etkili
olacağn; bunun için
• Tüm paydașlarn bu sürece katlmas
• Eyleme geçmek için önceliklerin belirlenmesi
• Eylemler ve uygulamann takibi için görevlilerin atanmas
• Düzenli değerlendirmeler ile uyum stratejisinin gözden geçirilip yenilenmesi
gerektiğini belirtmektedir[23].
Bu noktada Türkiye’nin uyum konusundaki durumu ile ilgili tekrar vurgulanmas
gereken konular șunlardr:







Sadece emisyon miktarlarn belirlemek yeterli değildir, sektör
baznda iklim değișikliğine duyarllk ve etki analizlerinin yaplmas
gerekmektedir. Ancak duyarllk analizleri sonucunda öncelikler
belirlenip bir sralama yaplabilecektir.
Hem ortaya çkabilecek riskler hem de gelecekte su ihtiyaçlarnn
karșlanabilmesi açsndan su kaynaklarnn yönetimi havza baznda
yeniden ele alnmaldr.
Farkl emisyon miktarlarna göre farkl uyum planlar düșünülmelidir.
Türkiye’nin iklim değișikliğiyle mücadele sürecinde uyum ve diğer
konulardaki çalșmalar bir web sitesi araclğyla (sürekli
güncellenerek) duyurulmaldr.
Türkiye’nin uyum konusunda finansal destek alabilmesi için öncelikle
uluslar aras platformda özel koșullar tannarak netleștirilmelidir.
(Türkiye’nin șu anki pozisyonunda uyum sürecinde kullanabileceği
kaynaklar (GEF vb)gelișmekte olan ülkelere göre daha snrldr)

İklim değișikliğinin olumsuz etkilerini azaltmada uyum önemli bir süreçtir.
Türkiye 2012 ylna kadarki süreci uyum planlarnn hazrlanmasnda en etkin
șekilde değerlendirmelidir.
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Özet
1970li yllarn “geçmișimiz için bir gelecek” özdeyiși ile açklamasn bulan
‘Avrupa mimari miras yl kampanyas’ndan,1980’lerde “yașamak için kentler”
özdeyișine ve “kent rönesans” kampanyasna geçiște, Avrupa konseyi
tarafndan artk salt “kent yenileme”den değil, bundan daha kapsaml kentsel
yenileșmeden söz edilmektedir.
Kentsel yenileșme kavram; çağdaș kentlerin yorgun insanlarna daha iyi
yașam koșullar sağlama çabasn, yetersizleșen, tașlașan, kirlenen, fiziksel ve
ekonomik anlamda çöküntüye uğrayan sorunlu kentsel yașam çevrelerini,
içinde yașamaktan zevk alnacak özlenen kentsel mekanlara dönüștürebilme
uğrașlarn içerir. Son yllarda planlama yaznnda oldukça sk rastlanan
sürdürülebilirlik kavramnn da konuya katlmas ile bu tanma, ekonomik
gereksinmelerle çevrenin bunu tașma yeterliliği arasndaki denge durumu
tanmnn eklenmesi ile gelișmiștir. Böylelikle ekonomik gelișmenin çevre ile
bütünleșmesi, gelișmede ekolojik belirleyicilerin dikkate alnmas ve büyümeye
bir üst snr tanmlanmas mümkün olmuștur.
Burada çevre kavramnn kapsaml-çok boyutlu olarak alglanmas ile insann
doğal ve fiziksel çevresi yan sra, tarihi ve kültürel anlamda bir çevrenin
varlğna değinmek gerekir. Kentli insann sürekli içinde yașadğ doğal ve
kültürel çevrenin, onunla sürekli etkileșim içinde olarak, yașam biçim ve
kalitesini de belirlediği bir gerçektir. Konuya böyle yaklașldğnda insann
tarihsel – kültürel çevresinin olușturduğu bir kentsel ekolojiden ve bir ekolojik
dengenin varlğndan söz edilebilir. Böylelikle var olan sistem ilișkileri içinde
kentin yerleșik değerlerini ve ekolojik dengesini bozmadan yaplabilecek bir
çağdașlaștrma ve dengeli bir yenileșmede, eksik giderme ve sağlklaștrmann
yan sra, kentsel mekanlarn yeniden ișlevlendirilip ölçülerek, yeniden tanm
ve anlam kazanmalar mümkün görünmektedir.
Çalșmann amac gün geçtikçe kanun, belediye ve kullanc elinde fiziksel,
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açdan bozularak, bașkentin bir çöküntü
bölgesi haline gelen Ulucanlar bölgesinin sürdürülebilir koruma ve yașatma
kriterleri bağlamnda ele alnarak, problemlerinin belirlenmesi ve bu
problemlere yönelik çözüm önerileri sunulmasdr. Çalșma kapsamnda alanda
korumaya yönelik olarak tespitler yaplmș, bu tespitler ve sosyal anketler,
paftalar üzerinden ișaretleme ve çakștrmalarla yaplan bölgelemeler ve bu
verilerin çakștrlmas ile elde edilen tablolar yardmyla süzülerek alanla ilgili
kararlarn alnmas sağlanmștr. Yaplan bu çalșma, ayn alanda 1993 ylnda
Necva Akçura Bașkanlğnda bir ekip tarafndan yaplan çalșma ile
karșlaștrlmștr. Geçen 15 sene içerisinde gelișen durumun fiziki tespit ve
sosyal anketler çerçevesinde elde edilen sonuçlar, koruma süreci açsndan
irdelenmiștir. Yine elde edilen verilere dayanarak alan ve yaplara yönelik
olarak sürdürülebilir koruma bağlamnda önerilerde bulunulmuștur.
Anahtar Kelimeler: Ulucanlar, Kentsel koruma, Rehabilitasyon, Kentsel
yenileme, Tarihi çevre
Abstract
Transition from the campaign “year of Europe’s architectural heritage” which is
described byword as “a future for our past” at 1970’s; to the moral “cities to
live” and campaign named as “urban renaissance”; The European council is not
mentioned about the urban renewal but also urban renaissance
comprehensively.
The urban renaissance concept includes the effort for providing better living
conditions to the tired people of the contemporary cities and transitions the
urban spaces, which are becoming inadequate, petrifying, polluted and
collapsed by economical and physical way to the urban spaces that, living in is
a pleasure. The participation of ‘sustainability’ with the definition”the situation
between the economical necessities and the capacity of the environment “,
improves the concept of urban renaissance. Thus this addition, it becomes
possible to integrate economic development with environment, considering
ecological markers during improvement process and defining an upper limit
for it.
Here it must be referred to existence of historical and cultural meaning of an
environment together with natural and physical meaning of it within the
sense of environment as a multi dimensional - comprehensive detection. It is
a fact that, the natural and cultural environment which the citizens are living a
constant interaction with, determines the style and the quality of life. The
urban ecology which is generated by historical and cultural environment and
an ecological balance can be mentioned by approaching the subject in this
way. Thus, re-gaining meaning and definition, together with incomplete
expenses and rehabilitation by re-functioning and measuring for urban spaces
can be possible, if existing system of the city and ecological balance guarded.
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The aim of the study is, to identify the problems and provide solutions in the
terms of sustainable conservation and survival for ulucanlar district, which is
being destroyed in the hands of the users, municipalities and the law; in
physical, socio–economic and socio-cultural ways day by day.
In the study, anchorages for conservation and social surveys have been made
on the area. And the decisions about the area are taken by the help of the
tables, which are produced from marking and overlapping the data obtained
from the surveys and anchorages. The final data and the study itself were
compared with the same study in the same area, which was conducted in
1993 by a team headed by Necva Akçura. The situation, determined in the
context of physical and social surveys improved by the past 15 years, has
discussed in terms of conservation. Again, the suggestions were made in the
context of sustainable conservation about the area and the buildings based on
the data obtained.
Keywords: Ulucanlar district, sustainability, socio-cultural sustainability,
rehabilitation, urban conservation
1. Giriș
1908 de Ankara’ya gelen Tanin gazetesi yazar onu Anadolu’nun en geri kalmș
kenti olarak değerlendirmekte, meșrutiyetin buraya hiç erișmemiș olmasndan
yaknmakta ve șehrin en canl kesimi olarak aznlk mahallelerine gönderme
yapmaktadr. Arkasndan gelen savaș yllarnn bakmszlğ ve yoksulluğu
üzerine eș zamanl olarak gelen ve Ermeni mahallesini yok eden yangnla
birlikte Ankara bir çöküntü alanna dönüșmüștür [1]. Bu çöküntüden
kurtulmann ilk admlar 1925 ylnda Avusturyal bir firmann kale için
geliștirdiği bir proje ile atlmștr. Akabinde gelen Lörcher plan kale ve
Yenimahalle bölgesini kapsasa da, Ulucanlar bölgesi ile ilgili ilk çalșma 1932
ylnda Jansen tarafndan yaplan kent plannda görülmektedir. Kale içi – Eski
kent ve Ulus’un içinin hükümet yardm ile onarlmasn öneren Jansen, söz
konusu bölgeyi‘ protokol alan’ olarak tanmlamș ve korumaya almay gerekli
görmüștür. Yeni kenti ise eski kente bağlantl fakat tamamen farkl bir alanda
gelișmeye açmștr. Eski ve yeni kentin birbiri ile bağlantlarnn kurulmas
kent bütününün merkezi konumunda bulunan Ulus ve çevresi üzerindeki
basky azaltmak yerine arttrmș ve eski șehir çok katl yenileme, ișlev
değișikliği, kullanm yoğunluğunun artmas ve onarmadan kullanma gibi
süreçlere maruz kalarak bir çöküntü alan konumuna gelmiștir [2].
1957’de yürürlüğe giren Yücel –Ubaydin plannn beklentiyi karșlamadğ
anlașlnca [3], 1961 ylnda ‘bölge kat nizam’ plan yürürlüğe girmiștir. Bu plann
öngördüğü yoğunluk artș, tarihi çevreye uygun olmayan gabariler ve küçük
parsellerin birleștirilmesi ile taban alanlarnn arttrlmas yönündeki
uygulamalar, tarihi kent merkezi ve Ulucanlar bölgesinde ișlev ve sosyo –
kültürel değișikliğe sebep olmuș, böylece köhneme ve çöküntüyü
hzlandrmștr.
Alandaki konut stokunun azalmasn etkileyen diğer hususlar arasnda 1955
ylnda Ulucanlar caddesinin açlmas, 1960’l yllarda Hacettepe hastanesinin
yapm, 1979-80 yllarnda Hasrclar – denizciler caddesi bağlantsnn açlmas
ve bu bağlant ile yolun batsnda kalan alann A.Ü. tp fakültesi gelișme alan
olarak belirlenmesi srasnda pek çok konutun kamulaștrlarak yklmas
olmuștur [2].
Alandaki tespit ve tescil çalșmalar Kültür bakanlğ tarafndan 1964 ylnda
bașlatlmș, 1972 ylnda GEEAYK ve 1979 ylnda Kültür Bakanlğ Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Belediyesi tarafndan güncellenmiștir.
Akabinde kabul edilen geçiș dönemi koruma geliștirme projesi ise Koruma
amaçl imar plann yaptrlmasna kadar geçen uzun sürede soruna çözüm
olmaktan uzak kalmștr. Son yllarda belediye ve özel teșebbüsler tarafndan
bașlatlan restorasyon ve sağlklaștrma çalșmalar ile bölge ‘kurtarlmaya’
çalșlmaktadr.
Çalșma alannda bulunan yaplarn tarihlenmesi elde edilebilen verilerle
mümkün görünmemektedir. Fakat Akçura, alandaki yaplardan geleneksel
özelliği bozulmadan günümüze kadar gelebilmiș bir tanesini tavan
süslemelerine dayanarak 17. Yüzyla tarihleyebilmiștir[4].

3. Çalșma Alannn Fiziki ve mimari Analizi

3.1. Çalșmalarn Karșlaștrlmas5
Alan içindeki yeni yaplarn artșna bağl olarak kat saysnda artș meydana
gelmiștir. Genellikle kullanclarn yaptklar müdahalelerle yaplara kat
eklendiği, eklenen katlara ayr girișler verilerek farkl aileler için yaplarn
bölündüğü görülmektedir. Bununla birlikte pek çok tek katl yapnn yklarak
yerine yeni ve daha yüksek yaplarn yapldğ da yine așağdaki tabloya ve
alan çalșmalarna baklarak söylenebilir.
Çizelge1. Alandaki kat saylarnn karșlaștrmas
1 katl
2 katl
3 katl
1993

%38

%55

%7

2007

%25

%61

%14

Yaplardaki bölünmeyi arttran bir diğer unsur da aile büyüklüklerini artmasdr.
Özellikle çok çocuklu ailelerin %600 orannda artmș olmas, alann bir geçiș
bölgesi olduğu savn güçlendirir niteliktedir.
Çizelge2. Alanda yașayan aile büyüklüklerinin karșlaștrlmas ve pafta
gösterimi
1-2 kișilik aileler 3-6
kișilik 6+ kișilik aileler
aileler
1993
%28
%70
%2
2007
%19
&70
%12

Șekil 1. Çalșma alannn kentsel sit alanndaki yeri
Çalșma alan, kuzeyde Ulucanlar caddesi, Cevizli, Eylül ve Uzunkavak sokaklar
ile batda Basamakl sokak ve Altndağ Belediyesi, güneyde Talat pașa bulvar,
Çağlayan ve Engin sokaklar; doğuda ise Kestane caddesi ile snrlandrlmș bir
tarihi kent parçasdr.
Çalșma alan genel itibari ile kuzey – kuzeybat yönünde yükselen bir eğim arz
etmektedir. Alann çeperlerinde ticari kullanmn yoğunlașmaya bașlamș
olmasna rağmen genel kullanm konut ağrlkldr.

Șekil 2. 2007-2009 yllar arasnda çalșma yaplan alanlar ve bu alanlarda
bulunan ișlevler
Çeperlerde yeni yaplașma görülmekte, fakat yeni yaplarn eklenmesi,
yaplardaki ișlev değișikliğinin meydana getirdiği sorunlar, aile büyüklüklerinin
değișmesi ve sosyo-kültürel düzeyin azalmas, boș arsalarn farkl amaçlarla
kullanlmas veya yeni yaplarn eklenmesi gibi açlardan bozulmaya
bașlamasna rağmen doku genel
anlamda korunmaktadr.
Çalșma 2007 ylnda 1. Etap1, 2008 ylnda 2. Etap2 ve 2009 ylnda 3. Etab3n
tamamlanmas ile 3 sene içerisinde tamamlanmș; kentsel sit alan içerisinde
kalan tüm alanla ilgili çalșmann ise, 4 sene içinde tamamlanmas
planlanmaktadr. 1. Etap olarak çalșmas yaplan alanda ise ilk çalșma Necva
Akçura bașkanlğnda olușturulan Ortadoğu
Teknik Üniversitesinden bir ekip
tarafndan Kasm 1993’te tamamlanmștr4.
1993 ylnda Alanda Yaplan ilk çalșma ile 2007 ylnda 1. Etap kapsamnda
yaplan çalșma arasnda geçen zaman yaklașk olarak 15 senedir. Bu süre
zarfnda alana profesyonel anlamda yaplan bir müdahale -sağlklaștrma
anlamnda - bulunmamaktadr. Bu süre zarfnda koru-ya-mama sebebiyle
olușan, gelișen tablo ise ülkemizde pek çok tarihi sit alan için alșk olduğumuz
akbeti paylașmaktadr.

Geçen 15 yl içerisinde alandaki kullanmn da özelikle Kestane caddesi ve
Uzunkavak sokak tarafndan konut kullanmndan ticari kullanma dönüștüğü
görülebilmektedir. 1993 ylnda yaplan çalșmada alann konut dșnda ișlevi
olan tek yap olarak Hemhüm mescidinin olduğu belirtilirken günümüzde
konutlarn ticari ișlevlere uygun olarak yaplarn özgünlüklerini bozmak
pahasna ek birimlerle veya ișlevsel açdan hurdac, kahvehane, tamirci ve
tüpçü gibi “dükkanlara” gelișigüzel dönüștürüldüğü görülmektedir.

1

Prof. Dr. Ișk Aksulu yürütücülüğünde açlan Tarihi çevre koruma ve geliștirme projesi
yüksek lisans dersinde akademik kapsamda hazrlanan, bilimsel içerikli bir projedir. Bu
güne değin üç așamada çalșlmștr. 1. Etapta çalșanlar; Seda İnici, İlkay Bakkal, İlkay
Ayaz, Yusuf Hasançebi

2

2. Etapta çalșanlar; Funda Böke, Esin Bölükbaș, Ender Özen, Firuze Çelik, Belks
Çolakoğlu, Zeynel Bostan, Fatma Ulutürk, Remime Güneș, Murat Demirkoparan, Evrim
İșlek, Özlem Öndağ

Șekil 3. Günümüzde alanda bulunan ișlevler

3

3. Etapta çalșanlar; Umut İnci, Dilek Çil , Teoman Aslan, Tuğba Doğru, Koray Klç,
Burcu Gündüz, Pnar Çobanylmaz, Ammar İbrahimgil,Ayșe M. Alaca, Berna Çengel, Berna
Çapraz, Elif B. Uzun, Fatma yollar, Nihada Pustahija, Pelin Gül, Zuhal Topgül,
Ümmügülsüm Kzlrmak

4
Proje yöneticisi: Necva Akçura’dr. Proje ekibi: Neriman Șahin, Zeki K. Ülkenli, Levent
Topaktaș, Engin Tüyel, Mehmet Yldrm’dan; Araștrma Ekibi: Yelda Ayhan, Esra Ayman,
Mine Hamamcoğlu ve Gözde Hamamcoğlu’ndan olușmaktadr. Çalșma, Toplu konut
idaresi tarafndan 1996 ylnda “Tarihi çevrede konut-yap ilișkileri: Ulucanlar örneği” ad
ile baslmștr.

5

Yaplan karșlaștrmalarn gösterildiği çizelge 1-2-3-4 ve 5’te kullanlan 1993 verileri
“Tarihi çevrede konut-yap ilișkileri: Ulucanlar örneği” kitabndan[4] sras ile;20,43,25,45
ve 47. Sayfalarndan alnmștr.
465

Șekil 4. Alanda bulunan ticari ișlevlere örnekler
Bununla birlikte ticaretin yoğunlaștğ bölgelerde yeni yaplarn da fazlalaștğ
görülebilmektedir. Fakat alann Ulucanlar caddesine olan uzaklğ, geneli tek ve
iki katl olan konutlarn çok katl yaplar altnda ezilmemesine olanak sağlamș,
dokunun korunmasnda etkili olmuștur. Yaplarn geneli ahșap karkas aras
kerpiç veya tuğla dolgulu olup, svaldr. Bunlarn yannda kerpiç ve tuğla yğma
yaplara da rastlanmaktadr. Mevcut yaplardaki bozulmalar ise zaman
içerisinde artmștr.

Konfor Koșullar

Çizelge 3. Yaplardaki bozulma durumunun karșlaștrmas
İyi
durumda Orta durumda Kötü durumda
olanlar
olanlar
olanlar
1993
%40
%44
%16
2007
%22
%40
%38
İyi durumdaki yaplar: Yapsal ve strüktürel açdan problemi olmayan;
malzeme ve eleman onarm gibi snrl onarm gerektiren yaplar
Orta durumdaki yaplar: Döșeme, tavan, malzeme ve elemanlar
açsndan onarm gerektiren yaplar
Kötü durumdaki yaplar: Kapsaml yapsal onarm gerektiren, yklma
riski tașyan veya harap durumdaki yaplar.
Mimari değerler

Yaplardaki bozulma oranndaki artșn en önemli sebeplerinden biri ev
sahipliliği orannn azlğdr. 1993 ylnda %25 olan ev sahipliliği oran
günümüzde %21 civarna gerilemiștir. Çalșma alan ve çevresindeki tarihi doku,
kente yeni gelmiș veya yeni aile kurmuș insanlar için bir geçiș bölgesi șeklinde
kullanlmaktadr. Bununla birlikte kullanclar içerisinde, komșuluk ilișkileri,
ișyerine yaknlk ve kente kolay ulașm sebepleri ile bölgede kalmay tercih
eden kullanc says da oldukça yüksektir. Bu durum alanda oturan emeklilerin
saysndaki artșa baklarak ta söylenebilmektedir.

1993
2007

Çizelge 4. Hane bașkan yaș aralğ karșlaștrmas
20-40 yaș
40-60 yaș
60+ yaș
%51
%29
%15
%37

%53

%10

Sorunlar

Çizelge 5. Hane bașkan meslek durumu karșlaștrmas
Kamu
Özel Serbest
İșçi
Yeri
emekli
belirsiz
1993
%19
%18
%21
%16
%23
2007 %7
%10
%37
%7
%39
Alanda bulunan yaplardaki konfor koșullar ise yaplarn oldukça fazla
bölünmüș ve değișikliğe uğramș olmasna bağl olarak yetersizdir.
Bölünmelere bağl olarak yaplara eklenen slak mekanlar, penceresiz, oldukça
küçük odalar ve sirkülasyon alanlar bulunmaktadr. Bunun yannda fonksiyon
değișikliği sebebi ile de mekânlarn kalitesinin düștüğü görülmektedir. Bu
durum cephelere de yansmakta, yapnn orijinalinden bağmsz olarak kap ve
pencerelerin açlmasna; yaplarn sokak ve avlular ile kurduklar ilișkinin
farkllașmasna sebep olmaktadr.
Olanaklar
Șekil 5. Alanda saptanan konfor koșullar, mimari değerler, sorunlar ve
olanaklar paftalar
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Șekil 6. Plan tipolojisi
Alandaki konutlarn üst kat planimetrisinde sofann konumlanșna göre
tipolojilerine bakldğnda, 4 farkl tipte konut görülebilmektedir. Konutlarn pek
çoğu zaman içerisinde yaplan eklentilerle değiștirilmiș, farkl ailelerin
yașayabilmesi için bölünmüș veya birleștirilmiș, konfor koșullarnn
sağlanabilmesi amac ile köklü değișimlere uğramș ve harap olan ksmlar
yklmștr. Bu sebeplerle de 1993 verileri ile karșlaștrlmalar mümkün
olmamștr[4]. Orijinali ile ilgili kesin bilgilere ulașmay mümkün klmayacak
kadar değișikliğe uğramș olan konutlar ise tipoloji kapsam dșnda
tutulmuștur.
a.

Dș sofal tip: Dș sofal olan konutlarn büyük çoğunluğunda odalar
sofa etrafnda L șeklinde düzenlenmiștir. Az da olsa odalarn sofa
etrafnda U șeklinde düzenlendiği örneklerle de karșlașlmștr.
Sofann orijinalinde üstünün açk veya örtülü olup, önünün açk
olduğu, örneklerin hemen hepsinde bu açklğn sonradan camekân
veya duvarla kapatldğ görülmüștür. Açk sofaya ulașm avludan
yukar açlan genelde ahșap merdivenlerle olmaktadr. Alanda
geleneksel șemaya uygun olarak klasik tip ad ile nitelendirdiğimiz;
açk bir dș sofann tek tarafnda odalar ve mutfağn konumlandğ
plan tipinden tek bir örneğe rastlanmștr. Bu örnekte de açk
sofaya dșardan merdivenle ulașlmaktadr.

b.

Orta sofal tip: Sofann dört bir tarafnda odalarn veya odalarla
birlikte düșey sirkülasyon elemannn konumlandğ örnekler orta
sofal olarak tanmlanmștr.

c.

İç sofal ( karnyark) tip: Anadolu’da ve Ankara’da kale çevresinde
de skça karșlaștğmz bu șema çalșma alannda da oldukça
yoğun olarak karșmza çkmaktadr. Ortada geniș bir sofa, odalar
ve mutfağn yer aldğ bu șemann alanda açk ve kapal sofalar
olarak tasarlanmș erken ve geç dönem örneklerine rastlanmștr.
Üst katlara erișim sofada bulunan ahșap veya birkaç basamağ taș,
devam ahșap tasarlanmș merdivenlerle sağlanmaktadr.

d.

Sofasz tip: Bu tip plan șemasna genellikle geç dönem yaplarnda
rastlanmștr. Avludan mekâna açlan kap ile mutfağa girilen bu
örnekler tek katl olup, alanda oldukça az saydadr.

Alan içerisindeki konutlar giriș cepheleri üzerinden incelendiğinde ise, genelde
süsleme yönünden zengin olmayan çoğu düz çkma veya cumbaya sahip 2
katl konutlarla karșlașlmștr. Çkmalarn alt genellikle Ankara evlerinde
görüldüğü üzere bindirmeli olarak tasarlanmștr, fakat gönye ve düz çkmaya
sahip konutlarn says da oldukça fazladr. Alandaki yaplarn bir ksmnda
balkonun yapnn orijinalinde tasarlandğ, bir ksmnda ise sonradan eklendiği
saptanmștr. Dș sofal birimlerde ise (sofann kapatlmadan kullanldğ az
saydaki örnekte) yar açk mekan olarak sofann kullanldğ görülmüștür.

Șekil 7. Cephe tipolojisi
Çalșma alannda bulunan yaplarn mimari değerlerini orijinal hallerinde
koruyanlar da mevcuttur. Yaplarn ender, karakteristik veya nitelikli durumda
olmalarna göre, iyi durumda olanlarnn genelini tescilli yaplar
olușturmaktadr. Bunlarla birlikte koruma amaçl imar planna bağl kalarak
veya daha öncesinde komșuluk ve mahremiyete dayal olarak ölçeğe ve
mevcut yaplara uyumlu olarak tasarlanmș yaplar da alan içerisinde
bulunmaktadr.

Șekil 8. Mimari değer- karar paftas

Șekil 9. Alandaki yaplardan örnekler
4. Koruma Sorunlar
Çalșma alannn kent içerisindeki konumundan kaynaklanan problemler
arasnda Ulucanlar ve kestane caddelerine yakn olmas sebebi ile maruz
kaldğ yoğun trafik, yine bu caddeler ve tarihi merkeze olan yaknlğ ile ticari
ișlevin odağnda kalma ve bağlantl olarak meydana gelen fonksiyon
değișimleri saylabilir. Özellikle bu caddelere yakn çeperlerde yaplarn bir
bölümlerinin veya tümünün dükkan ve depo olarak kullanldğ belirlenmiștir.
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Yollarn dar olmas ve alann yoğun trafiğin yan bașnda olmas sebebi ile
yaplarn çoğunda yüksek araçlardan dolay olușan așnma, krlma ve
vibrasyon etkisi ile zeminde çökmeler görülebilmektedir. Alanda bulunun
boșluklarn gün içinde otopark olarak kullanlmas da bozulmay hzlandrc
diğer etkenler arasnda saylabilir.

Șekil 13. Otopark olarak kullanlan sokak ve meydanlara örnekler

Șekil 10. Aylk gelir ve hanede çalșan kiși karșlaștrmalar
Asl konut sahiplerinin özellikle konfor koșullar ve yeni yerleșen kullanclarn
kültür seviyesi sebebi ile yaplar terk etmesi, alan göçlerle gelen gelir düzeyi
düșük kesimler için ucuz konaklama bölgesi haline getirmiștir. Alann bir geçiș
bölgesi niteliği gösterdiği grafiklerden de anlașlmaktadr. Alanda ikamet eden
ailelerin pek çoğunda sadece aile reisinin, geneli niteliksiz veya ksa süreli
ișlerde düșük gelirle çalștğ, șehir dșndan veya kenar yerleșimlerden ișyerine
rahat ulașm amac ile bölgeye tașndklar sosyal anketler neticesinde belli
olmuștur. Bu kullanclar tarafndan yaplan özgüne aykr ekler, bölünmeler ve
hatal onarmlar düșük gelir seviyesi ve benimsememe ile tetiklenen
bakmszlkla birlikte yaplarn bozulmasn hzlandrmaktadr.

5. Sonuç ve Öneriler
Çoğunlukla tescilli ve nitelikli yaplarn bulunduğu, kat says ve yeni yaplașma
sebebi ile gün geçtikçe ağr bask altna giren çalșma alannn en büyük
problemi ticari akslara olan yaknlğ sebebi ile ticari ișlevin yaplarda ișlevsel
ve dolays ile fiziki değișime sebep olmasdr. Fiziki değișim, metrekare
baznda yetersizliklerle, yaplara niteliksiz eklemeler yaplmasn da
kapsamaktadr. Bu değișimin ortadan kaldrlmas için ise yaplara uygun
ișlevlerin verilmesi, niteliksiz eklerden temizlenmeleri gerekmektedir.
Alann merkezi bir konumda bulunmas potansiyel ve olanaklar ile birlikte
(șekil 14-15) özellikle ișlevsel kararlar için olumlu açlmlar getirecektir. Fakat bu
ve bunun gibi alanla birlikte bölgenin de değișimini – sağlklaștrmasn
kapsayacak kararlarn verilebilmesi için büyük ölçekli ve farkl ayrntlarda, tüm
bölgenin incelenmesi gerekmektedir.

Șekil 14. Alann potansiyelleri
Șekil 11. Bölgede kalș süresi, daha önce oturulan bölge, ailedeki çocuk says ve
ișe gidip gelme arac çizelgeleri
Alandaki yaplarn büyük çoğunluğu kerpiç- tuğla yğma ve ahșap karkas aras
kerpiç- tuğla dolgu sisteminde yaplmștr. Yaplan incelemelerde pek çok
yapnn svasnn büyük oranda yok olmas sebebi ile atmosferik etkenlere
maruz kalan kerpiçlerde erime ve kesit kayb görülmüștür. Kullanc tarafndan
yaplan onarmlarda ise orijinal svann dökülen bölümlerinin çimento esasl
sva ile tamamlanmas sonucu, eski malzeme ile aderans sağlanamadğ,
dökülmelerin arttğ ve çimentodaki tuz etkisini yapya daha fazla hasar verdiği
saptanmștr. Svann dökülmesi sonucunda dș etkilere maruz kalan strüktürel
ahșap elemanlar ve yenilenmeyen boyann koruyuculuğunun kalkmas sonucu
ahșap mimari elemanlarda yağmur suyu, kar ve güneș sebebi ile renkte açlma
kavlama ve yarlmalar görülebilmektedir.

Șekil 15. Alann olanaklar

Șekil 12. Yaplardaki bozulmalara örnekler
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Çalșma alannn potansiyel ve olanaklarna bakldğnda pek çok sokağn ve
yapnn tarihi niteliğini koruduğu görülmektedir. Bu yap, sokak ve sokak
elemanlar için sağlklaștrma yaplmal; çevresel etkilerle hasar gören yaplarn
deformasyonlar uzman bir ekip tarafndan makro ölçeklerde çalșlarak
hazrlanan projeler nezdinde giderilmeli; çöp, araç trafiği, çocuk oyun alanlar
eksikliği gibi çevresel konfor koșullar iyileștirilmeli, sosyalleșmenin
sağlanmasna açk – kapal mekanlar tasarlanarak çalșlmal; tüm bunlar
yaplrken ise geleneksel dokuya uygun müdahalelerde bulunulduğundan ve
uzun süreç zarfnda da dokuyu bozmayacak kararlar alndğndan emin
olunmaldr.
Çalșma alan içerisinde zaman içerisinde bozulan yollarn onarmnn asfalt ile
yaplmas sonucunda özgün sokak kaplamasnn yok olduğu görülebilmektedir.
Bu kaplamann kaldrlarak özgün malzeme ile yollarn tamamlanmas
gerekmektedir. Ayn șekilde sokağn tamamlaycs konumunda bulunan bahçe
duvarlarnn da sağlklaștrlmas, özgün malzeme ile özgün yerinde

rekonstrüksiyona tabi tutulmas gereklidir. Alandaki yaplarn görünüșünü
bozan etmenlerden bir diğeri de telefon ve elektrik direkleri ile telleridir. Bu
hizmetler için gerekli altyapnn kanalizasyon sağlklaștrmas ile birlikte yer
altndan devam etmesi gereklidir.

Șekil 18. Alandaki niteliksiz yaplardan örnekler

Șekil 16. Kararlar
Alandaki yaplar içerisinde özellikli olup tescil altna alnmayan 6 adet yap
belirlenmiștir. Bu yaplarn dșnda ender olmadğ halde cephe ve plan
özellikleri ile geleneksel Ankara evlerinin güzel örneklerinden olan 8 adet yap
daha mevcuttur. Alan her ne kadar kentsel sit alan snr içinde bulunuyor olsa
da, bu yaplarn acilen tescil altna alnmalar gerekmektedir. Yaplarn pek
çoğunda, atmosferik etkenler, trafik, vandalizm ve kullanc eliyle olușan ve
geri dönüșü her dakika için daha da zorlașan sorunlarn her yap için tespiti
yaplmal, projeleri hazrlanmal ve gerekli önlemlerin alnmas sağlanmaldr.

İtfaiye musluğu

Hemhüm mescidi

Alann sosyo – kültürel durumunun düzeltilebilmesi ise, daha kapsaml çalșma
ve araștrmalardan sonra konunun uzmanlar ile birlikte karar verilebilecek
konulardandr. Fakat alann fiziki olarak geçireceği dönüșüm, sosyo – kültürel,
dolays ile ekonomik dönüșüm için olumlu katk sağlayacaktr. Alandaki
sağlklaștrmann sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak adna atlmas
gereken en ivedi adm ise halk koruma konusunda bilinçlendirmek olmaldr.
Ancak ekonomik girdinin sağlanmas, koruma ve sürdürülebilirlik adna
dönüșümlü bir finans desteği sağlanarak alana verilecek yeni ișlevler ile
mümkün olabilir. Alann genel kullanmnn konut ağrlkl olmasna baklarak
yaplarn bir ksmnn mevcut ișlevini korurken, uygun büyüklük, konum ve mal
sahibinin isteği / kabulu doğrultusunda yakn çevre potansiyelleri dikkate
alnarak bir ksm konutun pansiyona dönüșümü düșünülebilir. Alann hemen
kuzeyinde bulunan göz hastanesi ve kuzey doğusunda bulunan Ulucanlar
cezaevinin film platosu6 ve Kültür merkezi olarak ișlevlendirilmesinin bu
alanda süreli konaklama konusunda ekonomik bir döngünün olușmasn
sağlayacağ düșünülmektedir. Ekonomik girdi ise ev sahiplerini alana çekmek
için önemli bir kriter olușturmakta; bu da koruma-kullanma dengesinin
kurulmasna katkda bulunmaktadr.
Sonuç olarak; Kentsel koruma; tarihi ve kültürel bağlamda ayrcalkl kentsel
çevrelerin fiziksel anlamda korunmas, yașatlmas ve gelecek nesillere
aktarlmasn içermektedir. Kentsel koruma kavramnn zaman içinde kentsel
yenileșme ve kentsel dönüșüm kavramlar ile harmanlanmasyla
sürdürülebilirlik kavram da kent korumann bağlam haline gelmiș, kent
parçalarnn kent ve kentli belleğinde olușturduklar an değerinin, yap değil
doku baznda korumann, parçalar arasndaki ilișki ve bağlantlarn bu anlamda
korunmasnn zorunluluğu ortaya çkmștr. Parçalar arasndaki ilișkileri
sağlayan mekansal örgütlenme mantğ anlașlp, yașatlmaya çalșlmadkça,
kent parçasnn fiziki, sosyal, kültürel ve bellek açsndan anlam bütününe dair
bir koruma yapmak mümkün olmayacaktr[6]. Tarihi çevrenin ve bu çevreyi
olușturan dokunun korunmas için yaplan çalșma, uygulama ve araçlarla
birlikte, korumann sürekliliğinin sağlanabilmesi için yasal ekonomik bir
çerçevenin yeniden tanmlanmas gerekmektedir. Kent merkezinde olan alann
ciddi bir ekonomik potansiyeli, konut stoğu bağlamnda içerdiği
unutulmamaldr. Konut stoğunun fiziki sağlklaștrlmasnn yan sra sosyokültürel yapnn da sağlklaștrlmasna ihtiyaç vardr. Fakat bu sağlklaștrmann
alan soylulaștrmadan, mevcut kullanclarn alanda kalmas için çeșitli
örgütlenme modelleri ve süreçleri tanmlamas gerekmektedir. Konut stoğunun
fiziki sağlklaștrlmas ise, çevre koșullar açsndan belli standartlara ulașmay
da gerekli klmaktadr. Bu doğrultuda alan ölçeğinde ișlevler, yoğunluk, açk ve
efektif kullanlamayan alanlar, yol sistemi, altyap gibi konularda alnmș
kararlar ve buna göre planlanmș uygulamalara gereksinim vardr.
Bütüncül koruma olmadğ sürece, kentsel bağlamda ilișkilerini kaybetmiș,
kentli belleğindeki yeri bașkalașmș, yalnz kalmș antsal yaplar da korumak
“kaybettiklerinden bağmszlaștkça”mümkün olmayacaktr.
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Özet
Kentsel yenileme uygulamalar, son 50 yldr yüksek nüfus artș ve kentsel
büyüme hz deneyimleri yașayan kentlerde bu büyüme sürecinde yaplașan
birçok konut alannn, özellikle 2000’li yllarda yeniden yaplandrlmas için
kullanlan temel stratejilerin bașlcas gibi görünmektedir. Bu tür uygulamalar
hiç kușkusuz yaplașmș alandaki arazi spekülasyonlarna yeni bir boyut
kazandrmakta ve birçok örnekte bu boyuta bağl olarak yenileme
uygulamalarnda yoğunluk artșlar kaçnlmaz gereklilik gibi gösterilmektedir.
Halbuki çoğu kentte 2000’li yllarda ortaya çkan demografik yap değișimleri
kentsel büyüme hzlarnn giderek artan oranda azaldğn göstermektedir. Bu
durum, kușkusuz, yoğunluk artșlarna bağml ve büyümeyi odak noktasna
alan yenileme uygulamalarnn, en yaln ifadeyle, çözüm olmaktan çok,
özellikle orta vadede önemli kentsel sorunlarn merkezi olabileceğinin
göstergesi gibi görünmektedir. Böyle bir noktadan hareketle bu araștrma,
mevcut kentsel yenileme uygulamalarnn ortaya çkarabileceği iki önemli
sosyo-mekansal sorunun tanmlanabilmesini ve bunlara çözüm olabilecek iki
temel stratejiyi geliștirebilmeyi amaçlamaktadr. Bu bağlamda ilk önemli sorun,
belli bir alanda gerçekleștirilen yenileme uygulamalarnn önerdikleri yüksek
yap ve nüfus yoğunluğu artșlar nedeniyle sürdürülebilirliğini yitirmesidir.
İkinci sorunsa, özellikle uygulamadaki İmar Yönetmelikleri’ne bağl șekilde
ortaya çkan ada nizamndaki yaplașmalarn sokak dokusunu ve bu dokuya
bağl yerel ilișki biçimlerini yok ediyor olmasdr. Bu sorunlarn çözümü olarak
önerilen iki strateji, sağlklaștrma (rehabilitasyon) uygulamalarna ağrlk
verilmesini ve orta vadede ortaya çkmas olas sağlklaștrma uygulamalarnn
organizasyonel yaplanmasnn bugünden hazrlanabilmesini içermektedir. Söz
konusu sorun ve çözümler, 1980 sonras dönemde Denizli ve Gaziantep
kentleriyle birlikte en çok öne çkan yeni sanayi odağ olarak adlandrlan
Kayseri kentindeki uygulamalar temel alarak mekansallaștrlmaktadr.
Anahtar kelimeler: Kentsel sağlklaștrma, kentsel yenileme, sürdürülebilirlik,
sosyo-mekansal ve demografik yap değișimleri, Kayseri.

Abstract
Urban renewal projects, in the period after the 2000s, seem to represent a
basic strategy for restructuring the housing areas having been constructed
during the rapid urbanization and population increase decades especially in
the last 50 years. Urban land speculations in the built environment have
begun to be reproduced in an artificial manner owing to these
implementations in which the booming increases of the urban population and
construction density have been defined to be indispensable. The demographic
structure changes began to be apparent especially after the 2000s in many
towns, however, indicates that the urban growth rates are gradually shrinking.
Many of the urban renewal implementations focusing on the booming
increases of urban densities, therefore, seem to give birth to new urban
problems rather than representing solutions. Having regard to these problems,
this research aims in the first place at defining two significant socio-spatial
problems of the recent renewal implementations, and secondly at assessing
two basic solution strategies. The first problem represents the loss of
sustainability of the renewal implementations due to their high urban density
increase outcomes. The second problem represents the collapse of the street
(sokak) patterns related to the inner oriented construction block designs of
these renewal implementations. The two strategies for solving these sociospatial problems represent the urban rehabilitation implementations instead of
renewal projects, and the organizational infrastructure for mid-term
rehabilitation projects. The above mentioned problems and solutions are
spatially assessed having regard to the urban renewal implementations in the
town of Kayseri which is seen and defined as one of the most successful new
industrial districts of Turkey in the period after the 1980s with the towns of
Denizli and Gaziantep.
Keywords: Urban rehabilitation, urban renewal, sustainability, socio-spatial
and demographic structure changes, Kayseri.
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1. Giriș
Kentsel büyüme, Türkiye’de çok uzun zamandr hem kent planlama eğitiminin
hem de pratiğinin odak noktasnda durmaktadr. İktisadi büyüme ve sermaye
birikimin kentsel büyümeye dayandğ bir süreçte böyle bir odak noktasnn
ortaya çkmas sn derece doğaldr. 2000’li yllar ise, bu odak noktasnn
giderek kentsel yenileme politika ve uygulamalarn da kapsamaya bașladğ
bir dönemi temsil eder. Bu dönemde yenileme uygulamalar, ortaya çkardklar
yoğunluk artșlar nedeniyle kentsel büyümeye de hizmet etmektedir.
Dolaysyla birçok örnekte kentsel yenileme, yașam kalitesinde iyileștirmeler
sağlyor olduğu gerekçesiyle meșrulaștrlarak kentsel büyümenin yeni bir arac
olarak kullanlmaktadr. Dahas, yenileme uygulamalarnn önemli bir oran
yaplașmș alandaki arazi spekülasyonlarna yeni bir boyut kazandrmakta ve
buna bağl olarak yoğunluk artșlarn kaçnlmaz bir gereklilik gibi
göstermektedir.
Ancak 2000’li yllar ayn zamanda, Türkiye’de hem ulusal hem de yerel
ölçeklerde demografik yapnn önümüzdeki orta vadede gireceği değișim
eğiliminin belirginleșmeye bağladğ bir dönemi de temsil eder. 2. Dünya Savaș
sonrasndaki 50 yl așkn sürede doğruganlk ve nüfus artș oranlarndaki
“yüksek hzl” eğilimler, 1990’lardan itibaren giderek tersine dönmeye bașlamș,
ortalama yașam süresinin de uzamasyla birlikte hem nüfus artș hz gerilemiș,
hem genç nüfusa dayal iktisadi dinamizm frenlenmiș ve genç nüfusun toplam
nüfus içindeki oran azalmaya bașlamș, hem de yașl bağmllk oranlar artș
göstermiștir. Dolaysyla orta vadede ulusal düzeyde toplam nüfus sabitlenme
eğilimine yaklașmakta ve nüfusun yașlanmas sorunu giderek
belirginleșmektedir. Her ne kadar baz araștrmalarn [1] gösterdiği gibi bu
demografik yap değișimleri ulusal snrlar içinde coğrafi farkllașmalar ortaya
çksa da, kentleșme oran yüksek olan alt bölge ve illerde genellikle ulusal
eğilimlere paralel azalmalar gözlenmektedir.
Böyle bir demografik yap değișimine ve kentsel yenilemenin bir kentsel
büyüme modeli gibi kullanlmasna bağl olarak bu araștrma, iki önemli sosyomekansal sorunu tanmlayarak literatürün gündemine tașyabilmeyi ve bunlara
çözüm olabilecek iki temel stratejiyi geliștirebilmeyi amaçlamaktadr. Bu
bağlamdaki ilk sorun, birçok örnekteki kentsel yenileme uygulama ve
politikalarnn yüksek yap ve nüfus yoğunluğu artșlaryla özellikle kentsel
yașam kalitesinin sürdürülebilirliğini etkilemesidir. Bu türdeki uygulamalar hem
kent parças düzeyinde kentsel teknik ve sosyal altyap üzerindeki basky
artrarak kullanm verimliliklerini düșürmekte, hem kentsel arazi
spekülasyonunu yapay bir șekilde canl tutmakta, hem de 1990’lardan itibaren
giderek artan yoğunlukla tasarruftan çok tüketime yönlendirilen küçük
yatrmclar konut spekülasyonuna çekmektedir. Diğer önemli sorun ise, bu
uygulamalarn imar yönetmeliklerine bağl olarak küçük parsellerin
toplulaștrlmasna ve bu sayede elde edilen daha büyük parselde ada nizam
șeklindeki yaplașmalara yol açarak sokak dokusuna zarar vermesidir. Bu iki
soruna yönelik iki çözüm stratejisi ise sağlklaștrma uygulamalarna ve bir
yerel kurumsal yap önerisi olarak sokağ ve mahalleyi koruyacak biçimde ada
yönetimine odaklanmaktadr.
Bu araștrmann mekansal bağlamn ise Kayseri kenti olușturmaktadr.
Kayseri, 1980 sonras dönemde Denizli ve Gaziantep kentleriyle birlikte
Türkiye’nin en çok öne çkan yeni sanayi odaklarndan biri olarak
görülmektedir. Kayseri’nin 1950’lerden sonraki kentsel gelișimi de bu dönemde
Türkiye kentlerinin mekansal dönüșümü açsndan özel bir önem tașmaktadr.
Bunlara ek olarak, Kayseri kenti sanayisi de hem yerel hem ulusal düzeydeki
kentsel büyümenin ortaya çkardğ iktisadi dșsallklardan en çok faydalanan
sektörel yaplanmalardan birini temsil eder [2]. Bu açdan kent, yukarda
tanmlanan sorunlarn da son derece belirgin biçimde temsil edilebilmesi
özelliğine sahip olmas nedeniyle bu araștrmann mekansal bağlam olarak
seçilmiștir. Bu bağlamda öncelikle Türkiye’deki demografik yap değișiminin
ortaya çkarmaya bağladğ sorunlar analiz edilmelidir.

2. Demografik Yap Değișimleri ve Türkiye’de Ulusal Düzeyde ve Üç
Önemli Yeni Sanayi Odağnda Güncel Demografik Yap Değișim
Eğilimleri
Demografi, kelime anlam olarak nüfus analizini ve buna bağl biçimde birbirini
bütünleyen iki analizi; demografik yapnn ve bu yapda ortaya çkan değișimin
analizini ifade eder [3]. Demografik yap değișimleriyse, birbiriyle ilișkili dört
temel neden bağl olarak ortaya çkar: bunlar, Toplam Doğruganlk Hz (TDH)
değișimleri, ölüm oranlar ya da yașam beklentisi oranlarnda ortaya çkan
değișimler, göç ve yüksek nüfusa sahip yaș gruplarnn yașam döngüsündeki
geçișleri [3-4] olarak tanmlanabilir. Bu çalșmada önümüzdeki orta vadede
Türkiye’nin karșlașacağ demografik yap değișiminin bașca nedenleri ise TDH
azalmas ve nüfus yașlanmas olarak görünmektedir.
TDH azalmalar, aslnda dünyadaki birçok ülkede karșlașlan güncel bir
demografik yap değișimi sorunu olarak dile getirilmektedir. Günümüzde
Avrupa’nn hemen tamamnda, Amerika Birleșik Devletleri, Kanada, Japonya,
Avusturalya gibi gelișmiș ekonomilerin hemen hepsinin ortak sorunudur. Bu
sorun, önümzdeki ksa ve orta vadede Türkiye’nin de önemli demografik yap
sorunlarndan biri haline gelecek gibi görünmektedir. TDH azalmasnn toplam
nüfus üzerindeki etkileri literatürde oldukça net bir biçimde izah edilmektedir.
Kaynaklar, 2,1 seviyesindeki TDH’yi nüfusun sabit kalmas ve yenilenmesi için
gereken en düșük seviye olarak tanmlamaktadr [5]. Bu seviyenin altna düșen
oranlar toplam nüfus açsndan dramatik sonuçlar ortaya çkarmaktadr.
Örneğin eğer 1,3 seviyesinde sabit kalan bir TDH varsa, bu, toplam nüfusun
yllk % 1,5 orannda azalacağ anlamna gelmektedir ve böyle bir durumda
toplam nüfus, 100 yl içinde bașlangç düzeyinin ancak % 25’i kadar olacaktr.
Oysa TDH’deki sadece % 0,2’lik bir artș, TDH’yi 1,3 düzeyinden 1,9 seviyesine
tașr ve bu durumda toplam nüfus 100 yl içinde bașlangç düzeyinin % 82’sine
ulașr [5]. Literatür bu noktada çok önemli bir uyarda da bulunmaktadr:
toplam nüfus içinde doğurganlk yașnda olan kadnlarn sadece %60’lk bir
oran yalnzca bir çocuk daha az doğrumaya karar verirse, TDH 1,9’dan, 1,3
seviyesine düșer, dolaysyla toplam nüfusta büyük bir azalma ortaya çkar [5].
2005 yl TÜİK verilerine göre Türkiye’de TDH 2,20 olarak hesaplanmaktadr ve
bu hzn, 1960 – 1964 döneminde 6,18 olduğu belirtilmektedir. Dolaysyla 45
yllk süreçte Türkiye’de TDH yaklașk %65 orannda azalmștr. 2,1
seviyesindeki hzn nüfusun sabitlendiği yenilenme hz olduğu gözönünde
bulundurulacak olursa, önümüzdeki ksa vade, Türkiye’de ulusal düzeydeki
toplam nüfus sabitlenme eğilimine girecek ve eğer TDH azalma eğilimi bu 45
yllk süreçtekine benzer bir seyir izlerse, orta vadede ulusal düzeyde toplam
nüfus azalma eğilimine girecek demektir. Șekil 1, 1960 – 2005 yllar arasndaki
beșer yllk periyodlarda Türkiye’de ulusal düzeydeki TDH değișimlerini
göstermektedir.
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Șekil 4. Türkiye nüfus piramidi – 2010 [16].
Șekil 1.’de gösterilen TDH azalma eğilimine ek olarak, nüfus piramidinde ortaya
çkan eğilim, bir yandan toplam nüfus içinde genç nüfus orannn giderek
azaldğn, nüfus artș hznn da buna paralel azaldğn; ancak ișgücü yaș
gruplarndaki nüfusun önümüzdeki ksa vadede en kötü olaslkla sabit kalacak
olmasna rağmen, orta vadede azalma eğilimine giriyor olduğunu ve 65 yaș
üstü nüfusun toplam nüfus içindeki orannn giderek arttğn; diğer bir deyișle
yașl bağmllk oranlarnn yükseldiğini göstermektedir.
Ulusal düzeyde ortaya çkan bu eğilimlerin, yerel düzeyde önemli farkllklar
gösterdiğini vurgulanmaktadr [1]. Bununla birlikte, Türkiye’nin üç önemli yeni
sanayi odağ olan Denizli, Gaziantep ve Kayseri’de de her ne kadar
birbirlerinden farkllașmalar olsa da, Türkiye’deki eğilimlere benzer eğilimler
ortaya çkmaktadr. 2000 yl verilerine göre TDH Denizli’de 2,19, Gaziantep’te
3,83 ve Kayseri’de 2,62 olarak hesaplanmștr (TÜİK 2000 yl nüfus saym
sonuçlarna göre). Bu değerler 1990 yl için șöyledir: Denizli: 3,48, Gaziantep:
4,42 ve Kayseri: 3,91 (TÜİK 1990 yl nüfus saym sonuçlarna göre). Dolaysyla
1990 – 2000 yllar arasndaki dönemde TDH Denizli’de % 16,38, Gaziantep’te %
13,35 ve Kayseri’de % 32,99 azalmș görünmektedir. Ayn dönemde Türkiye’deki
azalma ise, yaklașk % 19,10 olarak hesaplanmaktadr. Dolaysyla bu üç yeni
sanayi odağndaki TDH azalma eğilimleri ulusal eğilimlere paralel
seyretmektedir. Șekil 5. ve 6, 2000 yl ve 2009 ylndaki Kayseri nüfus
piramidini göstermektedir. Șekil 7 ve 8 ayn dönemde Denizli’deki durumu,
Șekil 9 ve 10 ise yine ayn dönemde Gaziantep’teki nüfus piramitlerini
göstermektedir.
Kayseri 2000

2005

2000-03

1990-95

1980-85

1970-75

0,00

1960-65

1,00

Șekil 3 Türkiye nüfus piramidi – 2000 (ABD Nüfus Saym Bürosu küresel nüfus
projeksiyonlar, 2007 [15]).
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Șekil 1. 1960 – 2005 yllar arasnda Türkiye’de ulusal düzeydeki TDH
değișimleri [6-7-8-9-10-11-12-13].
Șekil 2., Șekil 3. ve Șekil 4., 1980 ylndan 2010 ylna kadar Türkiye’nin ulusal
düzeydeki nüfus piramitlerini göstermektedir.
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Șekil 5. Kayseri 2000 yl nüfus piramidi [17].

Șekil 2. Türkiye nüfus piramidi – 1980 (ABD Nüfus Saym Bürosu küresel nüfus
projeksiyonlar, 2007 [14]).
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genișliğini kaybetmemiș olsa da, 2000 – 2009 dönemi içinde genç nüfusun
toplam nüfusa olan oran azamș ve bunun tam tersi biçimde yașl nüfus oran
artmștr. Çizelge 1., Denizli, Gaziantep ve Kayseri’nin 2000 – 2009 yllar
arasndaki toplam nüfus artș hzn, ve nüfusun ișgücüne dahil olan ve
olmayan yaș gruplarna ve cinsiyete göre değișimini göstermektedir.

Kayseri 2009
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Çizelge 1. Denizli, Gaziantep ve Kayseri İllerindeki nüfusun ișgücüne dahil olan
ve olmayan yaș gruplarna ve cinsiyete göre değișimi [17-18-19-20-21-22].
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Șekil 6. Kayseri 2009 yl nüfus piramidi [18].
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Șekil 7. Denizli 2000 yl nüfus piramidi [19].
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Șekil 8. Denizli 2009 yl nüfus piramidi [20].
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Șekil 9. Gaziantep 2000 yl nüfus piramidi [21].
Gaziantep 2009
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Șekil 10. Gaziantep 2009 yl nüfus piramidi [22].
Nüfus piramitleri göstermektedir ki, Denizli ve Kayseri’deki demografik yap
değișimleri Türkiye’dekine oldukça benzer bir eğilim içine girmișken, Gaziantep
halen genç nüfusun yoğun olduğu ve nüfus artș hznn yüksek olduğu bir
eğilim sergiliyor görünmektedir. Her ne kadar Gaziantep’in nüfus piramidinin
taban genișliğini korumaktaysa da, 2000 – 2009 yllar arasnda özellikle
ișgücüne dahil olan ve olmayan nüfus oranlar açsndan incelendiğinde
demografik yapdaki gelecek dönem eğilimlerinin ulusal eğilimlere benzeme
olaslğ göze çarpmaktadr. Gaziantep’te de, nüfus piramidinin taban henüz
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2000
E
K
T
Oran (%)
2009
E
K
T
Oran (%)

0-14
107.656
102.145
209.801
22,62
0-14
250.515
234.995
485.510
37,80
0-14
299.484
285.468
584.952
35,37
0-14
165.230
157.771
323.001
30,46
0-14
168.439
160.390
328.829
27,27

15-64
320.739
315.788
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68,63
15-64
373.296
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750.455
58,42
15-64
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494.730
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60,25
15-64
336.873
341.061
677.934
63,94
15-64
404.137
393.805
797.942
66,17

65+
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81.091
8,74
65+
21.482
27.114
48.596
3,78
65+
30.842
41.561
72.403
4,38
65+
27.392
31.934
59.326
5,60
65+
34.446
44.655
79.101
6,56

Toplam
462.914
464.505
927.419
100,00
Toplam
645.293
639.268
1.284.561
100,00
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831.911
821.759
1.653.670
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529.495
530.766
1.060.261
100,00
Toplam
607.022
598.850
1.205.872
100,00

Denizli, Gaziantep ve Kayseri’nin 2000 – 2009 yllar arasndaki nüfus değișimi
açkça göstermektedir ki, ișgücüne dahil olmayan 65 yaș üstü nüfusun yllara
göre artș hz, ișgücü yaș gruplarnn artș hzndan ve daha önemlisi, 15 yaș
alt nüfusun artș hzndan daha yüksektir. Bu üç yeni sanayi odağnda da her
ne kadar Gaziantep diğerlerine oranla daha farkl bir tablo çiziyor gibi görünse
de, Türkiye’deki nüfus yașlanmas ve TDH azalmas eğilimlerine benzer
eğilimler ortaya çkmaktadr. Dolaysyla orta vadede hem Türkiye, hem de
Türkiye’nin bu üç önemli yeni sanayi odağ, nüfus yașlanmas ve TDH azalmas
sonucu ortaya çkacak demografik yap değișimlerinin sonuçlarndan doğrudan
etkilenecek gibi görünmektedir.
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Buna rağmen, bu üç kentte de planlama halen kentsel büyüme odakldr ve
kentsel yenileme uygulamalarnn gentirdiği ve uygulama için kaçnlmaz
olarak gösterilen yoğunluk artșlar yine kentsel büyümeyi merkeze
almaktadr. Kayseri ve Gaziantep kentleri için bu kentsel büyüme odağ, birer
büyükșehir belediyesi olmalar nedeniyle 2005 ylnda 5216 sayl Büyükșehir
Belediyeleri kanununa bağl olarak giderek radikalleșmektedir. Örneğin Kayseri
Büyükșehir Belediye snrlar içinde kalan alan bu yasayla yaklașk 10 kat
artmștr. Kentin fiziksel coğrafyasnn bu denli büyümesi, özellikle bu iki kentin
2020 yl projeksiyonlarnda hala ciddi oranlarda büyüme planlarnn ortaya
çkmasna da neden olmuștur. Kentsel yenileme uygulamalar ise bu planlarn
kușkusuz önemli bir parçasn olușturmaktadr.

3. Kayseri’de Kentsel Yenileme Uygulamalar: Sonuçlar ve Çelișkiler
Kentsel yenileme uygulamalar Kayseri kenti için yeni yașanmaya bașlayan bir
deneyim değildir. Aksine, 1950’lerin bașndan itibaren, kent, bir yanda
coğrafyada yaygnlașarak büyürken, diğer yanda uygulamaclarn “eski” olarak
nitelendirdiği dokunun her seferinde yenilenmesi uygulamalarna tank
olmuștur. Bu noktada en önemli ayrntlarn bașnda “eski”nin nasl tanmlandğ
ve nasl “yenilendiği” gelir.
1950’li yllar, Kayseri için, son derece düșük kentsel yașam standartlarnn
yükseltilmesi için yerel bir çabann bașladğ bir dönemi ifade eder. Bu
dönemde hayat bulan uygulama rasyoneli, bir yanda çok keskin ve
durdurulamaz bir șekilde eski olarak tanmladğn yok ederken, diğer yanda
yeni olan hep daha iyi yașam kalitesi sağladğ gerekçesiyle meșrulaștrmay
bașarmștr. Belediyenin bu dönemdeki uygulamalar, birçok kentin belediyesi
için önemli bir örnek teșkil etmiștir ve bu uygulama rasyonelini Tekeli Türk

belediyecilik tarihi açsndan bir dönüm noktas sayar [23]. Bu dönüm
noktasnn niteliğini, Tekeli köktenci modernleșme projesinden popülist
modernleșme projesine geçiș dönemi olarak tanmlar ve bu modernleșme
biçiminin özellikle yereldeki müzakereci tavrnn, “eski” olann yok edilmesi
sürecinde kilit rol oynadğn belirtir [23]. ,
Müzakereci tavr, uygulama için belediye ile halk arasndaki müzakereyi ifade
eder. Böyle bir müzakere tavr, kimi zaman belediyenin, ama çoğunlukla halkn
uygulamaya rza gösterecek șekilde ikna olmasna dayanmaktadr. Bu ikna
olma ve ikna etme süreci, “yeni”nin son derece hzl ve etkili bir biçimde
“eski”nin yerine geçmesine neden olmuștur. Her ne kadar günümüzdeki
müzakerenin niteliği 1950’lerdekinden, özellikle de yüzyüze ilișkilerin azalmș
olmas nedeniyle, oldukça farkllașmș olsa da, müzakereci tavr varlğn
sürdürmektedir. Bu tavrn en çok etkilediği alanlar, korunmas gereken yap ve
kentsel dokulardr. Ancak korunmaya değer niteliği görülmeyen özellikle
çeperde bulunan ve yenilenmesi gerektiği düșünülen alanlar için bu tavr, bir
konut adasndaki net yoğunluklarn yaklașk 100 – 150 ki/ha’dan yaklașk 3000
– 3500 ki/ha düzeylerine çkmasnn da öncelikli sorumlusu gibi
görünmektedir.
Kayseri kentinin bir diğer özelliği ise, yukarda belirtilen müzakereci tavr
kadar, kent sanayisinin 1950’lerden bu yana en büyük pazarnn kentsel
büyümenin yarattğ pazar olmasdr. Diğer bir deyișle, Kayseri sanayisi,
özellikle ulusal pazar açsndan, kentsel büyümenin yarattğ dșsallklardan en
çok faydalanan, ya da bunlara en çok yönelen sektörel yaplanmalardan birine
sahiptir. Böyle bir yaplanma, kentsel büyümenin iktisadi olarak da içselleșmiș
olduğunun önemli göstergelerinden biri saylabilir. Çizelge 2., 2000 ylnda
Kayseri’de Ticaret Odas’na kaytl üretici firmalarn sektörel dağlmn
göstermektedir. Çizelge 3. ise 2007 ylndaki sektörel dağlm göstermektedir.
Her iki çizlegede de kentsel büyümenin dșsallklarndan faydalanan
sektörlerdeki firma says ve bunlarn artș oranlar önemlidir.
Çizelge 2. Kayseri Ticaret Odas’na kaytl üretici firmalarn sektörel dağlm
(2000)

Yerel sosyo-ekonomik tavr, kentsel büyümeye odakl gibi görünmektedir.
Bununla birlikte, özellikle 1950’lerden bu yana bat – kuzey doğu aksnda lineer
bir kent formuna sahip olarak büyüyen kent için, coğrafyada yaygnlașma hem
teknik altyap hem de erișilebilirlik açsndan verimliliğini yitirmiș
görünmektedir. Bu nedenle özellikle 2000’li yllar, Kayseri için kentsel
büyümede yaygnlașmadan çok yoğunlașma politikalarnn hakimiyetinin
gözlendiği bir dönemi ifade eder. Bu yoğunlașma politiklar ise, ağrlkla kentsel
yenileme projeleri biçiminde varlk bulmuștur.
Kentte bu bağlamdaki en geniș çapl yenileme uygulamalar, kentin kuzey
doğu aksnda hem düșük yoğunluklu konut alanlarn hem de çeperde kalanlar
kapsayacak biçimde gerçekleștirilmiștir. Bu projeler, aslnda 1980’lerde
bașlayan uygulamalar olarak düșünülebilir. Ancak bu araștrma ağrlkla 2000’li
yllarda bașlayan ve kent çeperinde kalan görece düșük yașam kalitesi
koșullarna sahip alanlardaki yenileme uygulamalarna yoğunlașmaktadr.
Bu bağlamda en geniș çapl yenileme uygulamalar Yldrm Beyazt mahallesi
olarak adlandrlan alanlarda gerçekleștirilmiștir. Bu mahalle, 2000’li yllarn
bașna kadar, kentin kuzey doğu yönündeki çeperleridir. 1980’lerde kaçak
yaplașmann da yoğun olarak yașandğ söz konusu bu alan, 2000’li yllarda
Kayseri’nin kentsel yenileme uygulamalarnn merkezi haline gelmiștir. Șekil 11.,
bu alann kent içindeki pozisyonunu göstermektedir. Șekil 12 ise bu alandaki
yenileme uygulamalarnn ilk bașladğ dönemdeki kentsel dokuyu
göstermektedir.
Șekil 11. Yldrm Beyazt Mahallesi’nin Kayseri kenti içindeki yeri
Șekil 12. Yldrm Beyazt Mahallesi’ndeki kentsel dokunun kentsel yenileme
uygulamalarnn bașladğ ilk yllardaki durumu
Yukarda da ifade edildiği gibi, bu alan, kentsel yenileme uygulamalar
bașladğ ilk yllar olan 2000’li yllarn bașnda kentin kuzey doğu aksndaki
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Çizelge 3. Kayseri Ticaret Odas’na kaytl üretici firmalarn sektörel dağlm
(2007)
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çeper alanlardr. Șekil 13. ve 14., bu alandaki konut dokusunu göstermektedir.
Bu alandaki kentsel doku, ağrlkla düșük yoğunluklu ve krsal bir nitelik
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göstermektedir. Bu alandaki kentsel yenileme uygulamalarnn imar plannda
belirtilen doku parsel nizam biçimindedir ve yap yoğunluklar sadece ayrk
nizam 4 kat olarak belirlenmiștir. Ancak imar çaplarna düșülen “65. madde
koșullar geçerlidir” șeklindeki not, günümüzde uygulamada bulunan İmar
Yönetmeliği’nin 65. maddesi uyarnca arazi toplulaștrmas yaplabileceğini ve
bu sayede parsel nizamndaki dokunun ada nizamna dönüștürülebileceği ve
ayrk 4 kat olarak belirlenmiș olan yap yoğunluğunun toplulaștrlan parselde
13-14 kata kadar çkabileceğini belirtmektedir. Her ne kadar ilk bakșta yap
yoğunluklarnda imar plannda belirtilenlerden farkllașan bir yoğunlașma karar
yokmuș gibi görünse de, uygulamada ortaya çkan yaplașmann oldukça
yoğun olduğu bir gerçektir. Șekil 15, 16 ve 17 bu yaplașmalar göstermektedir.

473

bugüne kadarki uygulamalarn spekülatif beklentileri oldukça yüksek oranlarda
artșmș olmas olarak belirtilmektedir. Bu artș, müzakereci tavrn da giderek
tkanmasna neden olmaya bașlamș görünmektedir ve kentsel büyüme
giderek bu alan atlamaya ve kuzey doğu aks boyunca ilerlemeye bașlamștr.

Șekil 13. Yldrm Beyazt Mahallesi’ndeki yenileme öncesindeki kentsel doku
(Arkadaki yüksek katl yaplar, yenileme uygulanan alanlardr).

Bu yenileme alannda en önemli sonuçlardan biri ise, sokak dokusunun
neredeyse tamamen yok olarak, yerini duvarlarla çevrilmiș sitelerden olușan
ada nizam benzeri bir dokuya brakmș olmasdr. Sokak, artk bu alan için
ulașm ihtiyacn gidermekten öteye gitmeyen bir teknik altyap bileșeni haline
getirilmiștir. Bununla birlikte, söz konusu alann en önemli özelliklerinden
biriyse, mevcut konut stoğunu yüksek miktarda artran uygulamalarn
gerçekleștiği bir alan olmasdr. Halihazrdaki konut yaplarnn önemli bir ksm,
kent kökenli küçük yatrmclarn tercih ettiği spekülatif amaçl bir yatrm
olarak atl durumda bulunmaktadr [2].

4. Sonuç: Kentsel Sağlklaștrma ve Bir Kurumsallașma Önerisi
Olarak Ada Yönetimi

Șekil 14. Yldrm Beyazt Mahallesi’ndeki yenileme öncesindeki kentsel doku

Șekil 15. Kentsel yenileme uygulamalarndan sonra ortaya çkan yap
yoğunluklar ve nizam

Șekil 16. Kentsel yenileme uygulamalarndan bir örnek

Șekil 17. Kentsel yenileme uygulamalarndan sonra ortaya çkan yap
yoğunluklar ve nizam – yenileme sonrasnda duvarlarla çevrilmiș olan
sitelerden bir örnek.
Kentsel yenileme uygulamalarnn ilk bașladğ yllarda oldukça hzl bir șekilde
uygulamalarn gerçekleștiği bu alanda 2009 yl itibariyle uygulama hz
oldukça azalmștr. Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak ise, alanda
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Bu uygulamalarn açkça ortaya çkardğ iki önemli sorun bulunmaktadr.
Bunlarn ilki, bu uygulamalarn yap ve nüfus yoğunluğunu yüksek oranlarda
artrmalardr. Bu artș, hiç kușkusuz ki demografik yap değișim eğilimleriyle
çelișmektedir. Ayrca kentsel teknik ve sosyal altyap üzerindeki kullanm
yoğunluğunu da artrarak kullanm verilmliliğinin giderek azalmasna neden
olmaktadr. Dahas, bu uygulamalar kentsel arsa spekülasyonlarn da canl
tutmaktadr. Dolaysyla 1990’lardan itibaren giderek artan bir yoğunlukla
tasarruftan çok tüketime yönlendirilen kent kökenli küçük yatrmclarn
yoğunlukla tercih ettiği bir yatrm biçimi olma özelliğini yeniden üretmektedir.
Bu șekildeki bir yeniden üretim, nüfusun sabitlenmesine yönelen demografik
yap değișim eğilimleriyle birlikte düșünüldüğünde, kent kökenli küçük
yatrmcnn en çok tercih ettiği bu yatrm alannn önümüzdeki ksa ve orta
vadede önemli bir krize girme olaslğn da yükseltmektedir. Yenileme
uygulamalar, her ne kadar yașam kalitesini yükseltiyor olduklar iddiasna
sahip olsalar da, yoğunluk artșlarna bağl bir biçimde gerçekleștirildikleri
sürece nüfusu artmayan, ya da yeni konut stoğu artș hzndan daha yavaç
artan kentlerde bu durum baz konut alanlarnn boș kalmasna, bazlarnn ise
boșalmasna neden olacaktr. Dolaysyla konut üretimine yönelen yatrm
biçimleri giderek karllklarn da kaybederek yatrmc açsndan bir kriz haline
gelmeye bașlayabilir. Nüfusun azalma eğilimine girdiği kentlerde ise çok daha
ciddi sorunlarn ortaya çkmas son derece doğal olacaktr.
Diğer önemli sorun ise, bu uygulamalarn kentsel doku üzerindeki etkileridir.
Bu etkilerin bașlcas, toplulaștrma uygulamalaryla, imar planlarnda parsel
nizam olarak tasarlanan alanlarda ada nizamnn ve dolaysyla kendi içine
kapanan duvarlarla çevrili sitelerin ortaya çkmasna neden olarak öncelikle
sokak dokusuna zarar veriyor olmasdr. Bu șekildeki yaplașmalarn en önemli
sonuçlarndan biri ise, kentlilerin giderek birbirlerine daha fazla yabanclașmas
gibi görünmektedir. Sokak dokusunun zarar görmesi en bașta bu dokuya bağl
biçimde hayat bulan mahallenin sosyo-mekansal örüntüsünün giderek yok
olmasna yol açmaktadr. Böyle bir örüntünün yok olmas, ayn zamanda
mahallenin sosyo-mekansal organizasyonunun olușumunun altnda yatan
duygusal bağlamn da içinin boșalmas anlamna gelmektedir. Bu durum,
Mestroviç’in tanmyla duygu-öteci (post-emotional) bir toplumsal yapnn
olușma koșullarn [26] da hzlandryor görünmektedir.
Bu araștrma, bu iki sorunun çözümü olabilecek iki temel strateji önerisinde
bulunmaktadr. Bunlarn ilki, yenileme uygulamalarn yerine sağlklaștrma
uygulamalarna yönelinmesidir. Bu önerinin altnda yatan en önemli nedenlerin
bașlcas, yenileme uygulamalar için yoğunluk artșlarnn kaçnlmaz
gösterilmesine bağl olarak, zaten yüksek yoğunlukla olușturulmuș olan ve
günümüzde yașam kalitesi olanaklar göreli azalmș konut alanlarndaki yașam
kalitesi artșlarnn yenileme sayesinde olma olaslğnn neredeyse hiç
olmamasdr. Mevcut yenileme uygulamalarndakimi zaman 10 misline varan
yoğunluk artșlarnn gerçekleșmesi, böyle bir yoğunluğu kaldrmayacak olan
alanlarda yenileme uygulamalaryla yașam kalitesinin artrlmasn
engellemektedir. İkinci önemli neden ise, bu denli yoğunluk artșlar ortaya
çkaran yenileme uygulamalaryla olușturulan yerleșim alanlarnn, önümüzdeki
orta vadede tekrar yenilenme olaslklarnn olmamasna bağldr. Diğer bir
deyișle bugünkü yenileme alanlar, gelecekte kaçnlmaz biçimde
sağlklaștrmaya ihtiyaç duyacaktr. Bu nedenle sağlklaștrma uygulamalarnn
organizasyonel altyapsnn bugünden hazrlanmas gereği açktr.
Bu organizasyonel altyap hazrlğ ise, bu araștrmadaki ikinci temel stratejiyi
temsil eder. Hangi yaplașma düzeni içinde olursa olsun, ada yönetimi
biçimdeki bir kurumsallașma, hem sosyal hem de iktisadi açdan sağlklaștrma
uygulamalarnn gerçekleștirilmesinde önemli roller oynayabilir. Bu bağlamda
iktisadi açdan yaratlacak ölçek ekonomisi, münferit sağlklaștrma
çabalarndan çok daha verimli sonuçlar doğuracaktr. Ancak bundan daha
önemli olarak, ada yönetimi șeklindeki bir kurumsallașmann, hem mahallenin
sosyo-mekansal organizasyonunu destekleyebileceği, hem de yereldeki birçok
aktörün giderek ilgisizleștiği yerel kamusal alann (public sphere) bu mahalle
organizasyonu bağlamnda yeniden canlandrlmasna yardmc olabileceği
açktr. Dolaysyla giderek birbirine yabanclașan kentlilerden olușan alanlarda,
yerel sorunlara ve bunlarn çözümlerine giderek daha fazla ilgi gösteren bir

sosyo-mekansal yapnn yeniden üretilmesi açsndan önemli bir yere sahip
olacaktr.
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Özet
Turizm, insanlarn çeșitli nedenlerle seyahat etmesi olgusu ve eylemidir.
Günümüzün konusu haline gelen turizmin sürdürülebilirliği ise kavramsal
olarak turizme kaynak olușturan bölgesel, yerel, kültürel ve doğal değerlerin
korunmas ve geliștirilmesi ile çekiciliğin devamllğnn sağlanmas
anlamndadr. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm olgusu ile mimarlk
arakesitinde “seyahat etme” kavramnn birincil gereği olan konaklama yaplar
ve onu destekleyen birimler önem kazanmaktadr.
Çalșmann amac, tarihi ve kültürel özellik tașyan bir kentsel dokunun
sürdürülebilir turizmin gereklerine yönelik yenilenmesini sağlamaktr.
Çalșmada, Burdur tarihi kent dokusu içerisinde sürdürülebilir turizm anlayșn
karșlayacak özellikler tașyan “Hükümet Caddesi”nin yenilenmesine karar
verilmiștir. “Hükümet Caddesi” kentsel sit alan içerisinde yer alan, farkl
tipolojilerde ve büyüklüklerde geleneksel konut ve ticari mekanlarn
bulunduğu, kent merkezine yakn, kent akslarna ve aktif alanlara ulașlabilirlik
sorunu olmayan bir karakteristiğe sahiptir.
Çalșmann yöntemini, Hükümet Caddesi üzerindeki yaplarn yerinde tespit
edilmeleri ve yaplarn rölövelerinin alnmas, sonrasnda ise mekansal
ișlevlendirme önerilerinin getirilmesi olușturmaktadr. Öncelikle, cadde
üzerindeki yaplarn mevcut ve özgün kullanm ișlevleri ve saylar belirlenmiș
ve alan içerisindeki yaplarda, mekânsal değișime neden olan sosyo-kültürel
nedenler araștrlmștr. Sonrasnda, yaplarn konum, plan, cephe
özellikleri değerlendirilerek, konutlar ve ticari mekanlar için uygun olan yeni
ișlevler önerilmiștir. Konutlar sürdürülebilir turizm içerisinde “ev
pansiyonculuğunda kullanlrken, ticari mekanlara verilen ișlevler de kentin
yerel kimliğini öne çkaran, kentin sanat ve zanaat kültürünü gelecek nesillere
aktararak kültürel sürekliliği sağlayan, üretimin yan sra sergileme ve tantma
da katk sağlayacak ve her yaștan kullancnn yararlanabilmesi ölçütlerine
önem verilmiștir.
Çalșma, Burdur kentsel sit alan içerisinde yer alan Hükümet Caddesi’ndeki
yaplar özelinde tüm dokunun sürdürülebilirliği ve kente ait yerel özelliklerin,
kültürün gelecek nesillere aktarlmas açlarndan büyük önem tașmaktadr.
Çalșmada önemli sonuçlar ve kazanmlar elde edilmiștir. Öncelikle kentsel sit
alan içerisinde yok olmaya yüz tutmuș, kullanlamama sonucu ypranmș bir
mirasn yeniden ișlevlendirilmesi ile hem korunmas hem de kullanlarak
yașatlmas sağlanmștr. İkinci olarak da mevcut yap stokunun kullanlmas,
yerel halkn ekonomik olarak kazanç elde etmesi, sosyal çevrenin devamllğ,
kültürel ve mekansal sürdürülebilirlik ile sürdürülebilir turizmin gerekleri yerine
getirilmiștir.
Anahtar kelimeler: Yeniden
Geleneksel Konut, Burdur

İșlevlendirme,

Sürdürülebilirlik,

Turizm,

Abstract
Tourism is the case or activity of traveling for various reasons. The
sustainability of tourism, which has been an issue of today, conceptually
means protection and development of regional, local, cultural and natural
values as resources of tourism, and continuity of their attraction. In this
context, buildings for accommodation and supportive units, as primary
requirements of “travel”, have gained importance at the intersection point of
the concept of sustainable tourism and architecture.
The aim of this study is to have an urban fabric with historical and cultural
characteristics renovated in accordance with the requirements of sustainable
tourism. In the study, it has been decided to renovate “Hükümet Avenue” in
Burdur, which is located in historical fabric of the city with its authenticity
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suitable for sustainable tourism concept. “Hükümet Avenue” is located in the
urban site, holding traditional dwellings and commercial places with different
typology and size, and it is close to town center, has no problem about
accessing urban axis and active areas.
The method of the study is based on on-site monitoring of buildings located
on Hükümet Avenue, building survey, and on developing spatial functioning
suggestions. First, the current and authentic use functions and number of the
mentioned buildings have been found out, and then socio-cultural reasons
behind spatial changes in the buildings in the site have been researched. After
evaluating their location, plan and side characteristics, new functions proper
for dwellings and commercial places have been suggested. While it is
suggested to use dwellings as “boarding house” in terms of sustainable
tourism, as for the functions of commercial places, it has been considered to
highlight the local character in the city, maintain cultural continuity by handing
down the city’s art and craft culture to the next generations, contribute to
exhibition and introduction as well as production, and make every user benefit
from them.
The study has great importance in terms of sustainability of whole fabric in
the city, particularly Hükümet Avenue in the urban site, and of transfer of local
characteristics to the next generations. It has brought significant results and
gains. First of all, the heritage in the urban site wearing down because of nonuse and about to be destroyed has been saved and used by re-functioning it.
Secondly, requirements of sustainable tourism have been met through use of
available buildings, income for local people, maintenance of social
environment and cultural and spatial sustainability.
Keywords: Re-functioning, Sustainability, Tourism, Traditional Dwelling,
Burdur
1.Giriș
Kentlerde zamanla olușan sosyo-kültürel farkllașmann sonucu olarak baz
alan ve yaplarn kullanm değeri ve kalitesi düșmektedir. Çöküntü bölgesi
haline gelmek üzere olan alanlarn çok geç olmadan korunmas ve yeniden
canlandrlmas gerekmektedir. Bu doğrultuda bir kullanm üzerine kurgulanan
çalșmada, kentsel sit alannda tespit edilen ypranma, bozulma ve
kullanlmama durumuna ilișkin olarak ‘sürdürülebilir turizm’ kavram alann
sürekliliği için çözüm olarak önerilmiștir. Kavram, Dünya Turizm Örgütü
(WTO), Turizm Konseyi (WTTC) ve Dünya Konseyi Șu șekilde tanmlamștr:
‘Turizmde sürdürülebilir kalknma, gelecekteki frsatlar koruyup geliștirmeyi
gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarn
karșlama ilkesini benimser. Bu șekilde tüm kaynaklarn yönetimi; kültürel
bütünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeșitliliğin ve yașam destek
sistemlerinin devamllğ sağlanrken, ekonomik, sosyal ve estetik gerekler
karșlanacak șekilde öne çkarlr’ [1]
Sürdürülebilir turizm, her așamasnda toplum bilinci ve sorumluluk getirmiș,
yerel halkn turizm olay içerisinde yer almasn ilke edinerek ve turizm
sektöründen ekonomik kazanç sağlamay hedef almș ve 1980’li yllar
sonrasnda anlam bulmuș bir turizm çeșididir.
Sürdürülebilir turizmin asl amac; turizmi, çevreye, topluma, tarihsel, doğal ve
kültürel varlklara zarar vermeden, bölge ekonomisine ve toplumsal yașantya
sürekli katkda bulunacak biçimde geliștirmektir. Sürdürülebilir turizmin genel
ilkeleri de bu amaç ve alt amaçlar doğrultusunda gelișmektedir.
Çalșmada, Burdur kentsel doku içerisinde yer alan, korunmas ve kullanlmas
düșünülen bir cadde için ‘sürdürülebilir turizm’ kavramn araç ve yöntem
olarak kullanarak ișlevlendirme önerileri sunulmuștur. Bu doğrultuda gelișen
planlama ve koruma çalșmalar ile, tarihi, kentsel dokunun çağdaș

gereksinmeleri de karșlanacak șekilde kültürel ve mimari sürekliliği sağlanmș
olacaktr.

Sosyo-kültürel yapnn değișiminde 3 farkl neden etkili olmaktadr. Bu
değișiklikler, toplum aile yapsnn değișimi, yașam biçimi ve faaliyetlerin
değișimi ve mahremiyet kavramndaki değișim olarak sralanabilir [5].

2. Burdur Kenti’ne İlișkin Genel Bilgiler

Geniș aileden çekirdek aile düzenine geçiș ile geleneksel konuttaki toplu
yașama mekânlarnn ișlevselliğini kaybettiği görülmektedir. Bu mekânlarn
eskisi gibi aktif kullanlmamas sonucunda da geleneksel konutlarn
büyüklükleri, yeni olușan aile yaps ile uyum göstermemektedir.

Burdur Kenti Akdeniz Bölgesinde ‘Göller Bölgesi’ olarak adlandrlan yörede
bulunmaktadr. Deniz seviyesinden oldukça yüksek konumu ve dağlarn
Akdeniz iklimine engel olmas nedenleriyle, kentte karasal iklim hüküm
sürmektedir.
Kentin tarihi, M.Ö. 7000-7500 yllarna dayanmaktadr[2]. Bu tarihten
günümüze kadar olan süreç içerisinde, il birçok farkl kültür ve inançta toplumu
barndrmștr. Her toplum, kendi inanç ve görüșleri doğrultusunda, kendisine
uygun, toplumsal alșkanlklarn çerçevesinde yaplar inșa etmiș, kendi yetenek
ve ekonomilerine göre bir zanaat veya meslek edinmiștir.
Kentin toplumsal yapsndaki çeșitlilik ve bünyesinde barndrdğ farkl kültürel
özellikler, mimari yapsnn șekillenmesine etki etmiștir. Özellikle, Burdur
Kentsel Sit Alan, bu bağlamda değerlendirildiğinde, konutlarda, cephe
karakteristiği, plan ve malzeme özellikleri açsndan farkllklar tespit edilmiștir.
Bu farkllklarn değerlendirilmesi ile alandaki konutlar, Türk Evi, Gayrimüslim
Evi ve Etkileșim Evi olarak gruplandrmak mümkündür. Alanda, konut
yaplarnn dșnda, ticari mekanlar ve kamu yaplar da bulunmaktadr[3]
Burdur Kenti’nin turizm potansiyelini ve çeșitliliğini, tarihi zenginliklerinin
getirisi olan, kültür ve tarih turizminin yan sra köy/çiftlik turizmi, mağara
turizmi, yayla, ova ve dağlarda yürüyüș turizmi, göl turizmi, fotoğraf turizmi, el
sanatlar turizmi, sportif amaçl turizm, gençlik kamplar olușturmaktadr.
2.1.Burdur Kentsel Sit Alan’nn İncelenmesi
Günümüzde, kent içerisinde, ‘Kentsel Sit Alan’ olarak isimlendirilen bölge bir
tepe yerleșimidir. Bölge, ișlevsel fakllk esas alnarak, Tarihi Ticari Merkez ve
Etkileșim Geçiș Sahas olarak, koruma amaçl imar plan üzerinde, 2 farkl
bölümde ele alnmștr[3](Șekil 1)
Modernleșme süreci içerisinde, halk tarafndan ‘tarihi’ değil ‘eski’ kabul edilen
bölge, 20.yüzyl ortalarna kadar güçlü ticari merkez yeterliliğini kaybederek,
ancak mevcut durumunu koruyabilmiștir. Ticari alann kullanm yoğunluğunun
azalmas,
konut kullanmn da etkilemiștir. Zamanla, sosyo-kültürel
farkllașmalar etkisiyle konutlar, terk edilmeye farkl ișlevler için kullanlmaya
ya da gelișmelere uyum sağlayabilmeleri için değiștirilmeye bașlanmștr.

Ataerkil aile yapsnn uğradğ değișiklikle, daha çok aile reisinin ve
konuklarnn kullandklar mekanlar, artk ortak kullanlabilecek olan mekanlarn
içerisine dahil edilmiș ve bu durum da konut metrekaresinin aileye fazla
gelmesine neden olmuștur.
Aile içerisinde kadnn statüsünün değișikliğe uğramas, konutun, bayanlar
tarafndan kullanlan mekânlarnda baz değișiklikler meydana getirmiștir.
Örneğin; bir bulașk ya da çamașr makinesinin kullanlmaya bașlamas, konut
içerisindeki servis mekânlarnn büyük bölümünü ortadan kaldrmștr.
Burdur Kentsel Sit Alan’nda da bu etkinlik değișimleri, diğer yörelerde olduğu
gibi, geleneksel konut kullanmn büyük ölçüde farkllaștrmștr. Bu durumun
en güzel örneği, günümüzde ișlevini tamamen yitirmiș olan ‘ișlik’ mekânlardr.
Böylelikle konutlarn zemin kat, birinci kat ya da müștemilat birimlerinden
birer tanesi daha etkinliğini kaybetmiștir.
Bu doğrultuda, mekansal, kültürel ve sosyal bağlamda, fonksiyonelliğini
yitirmiș konut ve ticari yaplar için yeni ișlevler düșünülmelidir. Yeni ișlevler;
kentsel sit alannn devamllğn sağlarken, kent ekonomisine katk koyar,
mekansal ve kültürel sürdürülebilirliği de sağlamș olur. Alann sürdürülebilirliği
için önerilecek ișlevleri belirlerken dokunun iyi analiz edilmesi ve kentin sosyokültürel yapsn destekleyecek turizm amaçl kullanmlar tespit etmek
gerekmektedir. Bu bağlamda, öncelikle ișlevlendirilerek koruma ve
canlandrma yaplacak olan Hükümet Cadde’sinin mevcut durumunun tespiti
yararl olacaktr.
3.Hükümet Caddesi’ndeki Yaplarn Mevcut Durumlarnn Tespiti
Hükümet Caddesi’nde yaplan mevcut durum analizinde, toplam 25 adet
yapnn bulunduğu, bir adet parselin de boș olduğu tespit edilmiștir (Șekil1,2)
Yaplardan 15 adedinin tescilli yap(Șekil 3), 8 adedinin dokuya uyumsuz yeni
yap, 2 adedinin de dokuya uyumlu yeni yap olduğu görülmüștür. Yaplarn
bazlarnn tüm katlarnn ayn ișlevde, bazlarnn ise farkl ișlevlerde
kullanldklar tespit edilmiștir. Bu nedenle, yaplar tek ișlevliler, iki ișlevliler, üç
ișlevliler ve kullanlmayanlar olarak gruplandrmak mümkündür.
Tek ișlevliler; sadece ticari ve konut amaçl kullanlan yaplardr. Bunlarn bir
bölümünün, her kat ayn ișlevli kullanmdayken, bazlarnda da alt veya üst
katn kullanlmadğ görülmüștür. Alanda, 11 adet tüm katlarn konut olarak
kullanldğ yap, 1 adet zemin kat konut, birinci kat boș olan yap,1 adet birinci
kat konut, zemin kat boș olan yap, 5 adet ticari yap,1 adet, zemin kat
ticaret, birinci kat boș olmak üzere 19 adet tek ișlevli yap bulunmaktadr.
Çift ișlevliler; konut+depo, konut+ ticaret, ticaret+büro olarak kullanlmaktadr.
Alanda 1 adet konut+depo kullanml, 2 adet konut+ticari kullanml, 3 adet
ticari+büro olarak çift ișlevli yap mevcuttur. Üç ișlevli olan yap ise;
ticaret+konut+büro olarak kullanlmaktadr.

Șekil 2. Hükümet Caddesi’nden Görünüm [6]
Șekil 1. Burdur Kentsel Sit Alan içerisinde Hükümet Caddesi’nin konumu[4]
Burdur Kentsel Sit Alan içerisinde sosyo-kültürel, ekonomik ve demografik
yapnn farkllașmas ve baz çağdaș gereksinimler sonucu bir takm sorunlar
ortaya çkmștr.

Çalșma alannda bulunan tescilli yaplarn özgün kullanm ișlevlerine
bakldğnda 15 adet yapnn bir tanesinin özgün ișlevinde konut+ ticaret olarak
kullanldğ, diğerlerinin ise yalnz konut ișleviyle kullanldklar tespit edilmiștir.
Özgün durumlarnda konutlarn servis mekânlar olarak kullanlan mekanlarn
birçoğunun, mevcut durumda ticari amaçla kullanldğ görülmektedir. Birçok
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yapnn metrekarelerini günümüz kullanm için fazla olmas nedeniyle, her
katnn ayr ișlevlerde kullanldklar da tespitler arasnda yer almaktadr.
Alanda ticaret ișleviyle kullanlan birçok birimin, ticari șekillenmesi dokuya
uyum sağlamamaktadr. Bu ticarethanelerin erkek berberi, mühendislik bürosu,
oyuncakç, emlakç vb. ișlevlere sahip dükkanlar olduğu görülmektedir.
Hükümet Caddesi özelinde yaplan sürdürülebilir turizm kapsamndaki yeniden
ișlevlendirme önerilerine ilișkin, yap kullanclar ile yaplan görüșmeler, cadde
halknn bu önerilerin gerçekleștirilmesi sürecine dahil olabileceğini
göstermiștir. Konut kullanclar; yeni önerilen ișlevlerin yaplara sağlayacağ
ekonomik gelirin, yaplarn bakm-onarm sorunlarna çözüm getireceği ve
böylelikle fiziksel sürdürülebilirliklerinin sağlanabileceği görüșündedirler. Ticari
mekan kullanclar ise, önerileri ekonomik kazanç sağlama yönüyle
değerlendirmiș ve farkl ekonomik gelir ve yaș grubuna hitap edebilecek,
dokuya uyumlu yeni ișlevler sayesinde caddede olușacak potansiyelin
kullancya olan geri dönüșümünün olumlu olacağ yönünde görüș
bildirmișlerdir.

zanaatkarlğn yeniden değerlendirilmesi, ekolojik üretim parklar vb.), bölge
halknn uyum dinamiklerinin hesaba katlmas ve bölgenin kentsel dokuya geri
kazandrlmas ve kentsel ekoloji sistemlerinin olușumu bu kriterler
arasndadr.[9]
Hükümet Caddesi özelinde yaplan ișlevlendirme çalșmasnda sürdürülebilir
turizm kriterleri de göz önünde bulundurularak baz eylemsel hedefler ortaya
konmuștur. Bu durumda;







Kente sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda yarar sağlayacak,
Halkn değișen yașam șekli ve gereksinmelerine karșlk verecek,
Halkn örf adet ve gelenekleri ile örtüșecek,
Her yașta kullancnn ilgisini çekecek,
Kentin yerel kimliğini doğru yanstacak,
Tarihi dokuya uyum sağlayacak,

içerikte ve karakteristikte ișlevler önerilmiștir.
Hükümet Caddesi için yaplan çalșmada, bahsi geçen özellikleri barndran, ev
pansiyonlar, sanat evi, restaurant, dokuma atölyesi ve satș birimi, çocuk evi,
folklor evi, kültür evi, aș evi, vb. ișlevler önerilmiștir (Çizelge 1). Bu bağlamda
yaplarn konumlar, plan șemalar, strüktür ve cephe özellikleri
değerlendirilerek, turizm amaçl sürdürülebilir bir yaklașm içerisinde yer
almalar sağlanmștr.

Șekil 4. Restaurant ișlevi önerilen, Pafta:34 Ada:297
Șekil 3.Hükümet Caddesi üzerinde bulunan tescilli yaplarn konumlar
4.Hükümet Caddesi’nin ‘Sürdürülebilir Turizm’ Bağlamnda Yeniden
İșlevlendirilmesi
Çalșma kapsamnda, ‘sürdürülebilir turizmin’ kullanclarna sunduğu ekonomik,
kültürel, sosyal mekansal ölçütler ortaya konmuștur. Șöyle ki, sürdürülebilir
turizm içerisinde,







4.1.Hükümet Caddesi’ndeki Tescilli Konutlarn Ev Pansiyonculuğu İșleviyle
Değerlendirilmesi
Sürdürülebilir turizm içerisinde yer alan ve önemli ölçütlerden birisi olan yap
stokunun kullanlmas; yerel halkn turizm olayna katlmas ve ekonomik gelir
elde etmesi için önemli konulardandr.

önceliklerin yerel halka verilmesi,
toplumsal katlm,
gerçek yașamn konu edilmesi,
mevcut yap stokunun kullanlmas,
toplumsal ve kültürel kimliğin korunmas,
yatrmlarn esnek, gelișmeye açk ve uzun vadeli olmas, konular
yer almaktadr.[7]

Bu nedenle geleneksel konutlar, ev pansiyonculuğunda ideal biçimde
değerlendirilebilmektedir. Burdur Kenti’ndeki konaklama birimlerinin nitelik ve
nicelik olarak düșük seviyede olmas ve Hükümet Cadde’sindeki yaplarn ev
pansiyonculuğu için uygun kriterlere sahip olmas da bu yönde bir
ișlevlendirme seçimi yaplmasn gerektirmiștir. Beyhan, [10]’da Burdur evleri
için uygun olabilecek ev pansiyonculuğun kriterlerini Burdur evleri özelinde
așağdaki maddelerle belirlemiștir:


Bu hedefler doğrultusunda; kültürel ve tarihi mirasn olabildiğince az müdahale
ile yeni yașam koșullar ve gereksinimlere uygun ișlevler yüklenerek, gelecek
nesillere doğru șekilde aktarlmas gerekmektedir. Bu amaçla yaplan yeniden
ișlevlendirme önerileri, mimari-kentsel-bölgesel ölçeklerde olmak üzere, üç
farkl ölçekte gelișebilir [8].

Konutlarn genelde 2-3 katl olmalar,
Bahçelerinin bulunmas,
5-10 adet odaya sahip olmalar,
Taș temel üzerine kerpiç ve ahșap yap malzemeleri kullanlarak
yaplmș olmalar,
Odalarn sofaya açlmalar,
Cephelerde çkmalarn mevcut olmas,
Konutlarn iç mekânlarnn süsleme ve ahșap ișçiliği bakmndan zengin
olmas,

Bu ölçeklerin tümünde sürece katlan birçok etken bulunmaktadr. İșlevini
yitirmiș bir binann ya da bölgenin yeniden-ișlevlendirilmesinde birbirinden
farkl pek çok kriterin değerlendirilmeye alnmas ile gerçekleșir. Estetik
kayglar, yeni sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yaratlmas (kültür turizmi,
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Parsel:25’de bulunan yapnn plan[3]











Konutlarda, çardak, köșk, tașlk gibi açk ve yar açk mekânlarn olmas,
șeklinde belirlemiștir.

olarak, dokuya uyum sağlayabilecek yeni ișlevler önerilmiștir. Bu önerilerden
en önemlisi, kentin kurulușundan Sanayi Devrimi’ne kadar olan süreçte halkn
geçimini sağladğ, dokumaclk zanaatnn, yeni nesillere aktarlarak
yașatlmasn sağlayacak olan, dokuma atölyesi ve satș birimidir. Pafta:30
Ada:471 Parsel:36’ da bulunan yap (Șekil 7) nitelikleri dolays ile, dokuma ve
satș ișlevine uygundur. Günümüzde kullanlmayan bir yap olarak kentin en
aktif akslarndan olan Gazi Caddesi’ne yakn konumda olup, ticari mekana ve
uygulamann gerçekleștirileceği büyüklüğe sahiptir.

Șekil 7. Dokuma atölyesi ve satș birimi olarak önerilen yap(Pafta:30, Ada:471,
Parsel:36)[6]
Șekil 5. Pansiyon ișlevi önerilen geleneksel konut (Pafta:34, Ada:297,
Parsel:7)[6]
Burdur Tarihi kent dokusu içerinde belirlenen bu alandaki tescilli yaplardan
bazlar bu kriterleri sağlamaktadr. Bu yaplar tespit edildikten sonra,
konumlarnn bu ișleve uygunluğu araștrlmș ve 4 adet yapnn pansiyon
ișleviyle değerlendirilmesi önerilmiștir. Yaplarn plan özellikleri ve sahip
olduklar mekanlarn büyüklükleri göz önünde bulundurularak, farkl ekonomik
gelirleri karșlayacak nitelikte öneriler sunulmuștur(Șekil 5). Örneğin, Pafta:34
Ada:297 Parsel:8, Pafta:34 Ada:297 Parsel:7 ve Pafta:34 Ada:1424 Parsel:28, ‘de
bulunan yaplara (Çizelge 1) özelliklerinin araștrlmas sonucunda, slak
hacimlerin ortak kullanmda olduğu bir çözüm önerisi getirilmiștir. Pafta:30
Ada:471 Parsel:32 ‘de bulunan yapda ise (Çizelge 1) plan özellikleri ve
büyüklükleri yeterli olduğu için, her odaya, slak hacim mekan eklenmesi
önerilmiștir.

Yapnn birinci kat, hal ve alaca dokuma atölyesi, zemin katndaki ticari
mekânlar da bu ürünlerin satldğ dükkânlar olarak düșünülmüștür. Ancak,
alaca dokumalarnn kurulacağ odalarda tezgâhlarn kurulmas için çukurlar
olușturulacağ için, (Șekil 8) yapnn ön cephedeki odalarna fonksiyonel olmas
açsndan hal tezgâhlar, arka odalarna ise alaca bezi dokuma tezgâhlarnn
koyulmas uygun görülmüștür. Hal ve dokuma atölyeleri, isteyen konuklarn
dokuma ișlevini tecrübe etmelerini de sağlayacaktr.

Șekil 8. Alaca Bezi Dokuma Tezgahlarnn Yerleșimi[3]

Șekil 6. Pansiyon ișlevi önerilen, Pafta:34 Ada:297 Parsel:7’de bulunan yapnn
plan șemas[3]
4.2.Hükümet Caddesi’ndeki Tescilli Konutlarn Sosyo-Kültürel ve Ekonomik
İșlevlerle Değerlendirilmesi
Ev pansiyonu olarak değerlendirilmesi önerilen yaplarn dșndakilere de,
çalșmann amaçlarndan olan, yerel kimlik öğelerinin tantlmas, yașatlmas
ve sokağn her yaștan kullancya hitap edebilmesi düșüncelerinin neticesi

Tüm bu önerilerin yan sra, çalșma alannda bulunan dokuya uyumlu ve
uyumsuz yeni yaplardaki, ticari ișlevlerin de tekrar gözden geçirilmesi, içinde
bulunduğu dokuya aykr birtakm ișlevleri olan ticari mekanlara da yeni ișlev
önerileri getirilmesi planlanmștr.
5. Bulgular
Çalșmada; Burdur Hükümet Caddesi’nin sürdürülebilirliğini sağlamak için,
alandaki mevcut yaplar sürdürülebilir turizme hizmet verebilecek ișlevlerde
yeniden ele alnmștr. Alann korunmas ve kimliğinin devamllğ sağlanrken
kentsel dokunun yașatlmas da hedeflenmiștir. Ev pansiyonculuğu ve ticari
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kullanmn örneklendiği çalșmada diğer ișlevlerin yer alacağ konutlar ve

özellikleri

toplu

olarak

Çizelge

1

‘de

gösterilmiștir.

Çizelge 1. Yeniden İșlevlendirme Önerisi Yaplan Yaplar
YAPI GÖRSELİ
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PAFTA,ADA,PARSEL

MEVCUT İȘLEV

ÖNERİLEN İȘLEV

ÖNERİ GEREKÇELERİ

34, 297 ,8

Her katn farkl kullanc
tarafndan kullanlmas

Pansiyon

Yapnn, caddenin en sakin bölgesinde yer
almas ve sahip olduğu oda saysnn ‘ev
pansiyonu’ ișlevi için yeterli olmas

34, 297,7

Birinci kat konut olarak
kullanlmakta, zemin kat
kullanlmamaktadr

Pansiyon

Yapnn sahip olduğu oda saysnn ‘ev
pansiyonu’ ișlevi için yeterli olmas ve
nitelikli bir cephe karakteristiğine sahip
olmas

34, 297, 25

Konut

Restaurant

Yapnn plan șemasnn mutfak ve servis
imkânna uygun olmas ve sahip olduğu
terasn restaurantn açk/yar açk mekan
olarak kullanlma imkan

34, 297, 27

Tek yapda konut kullanm(konut
iki binadan olușmaktadr)

Çocuk evi

Konutun iki farkl yapdan olușmasnn
sergi ve uygulama alanlarnn ayrlmasna
olanak sağlamas ve ‘korunakl avlunun’
çocuk kullanclar için uygun olmas

30, 1424, 28

Tek katta konut kullanm

Pansiyon

Üç katl olan yapnn, sahip olduğu oda
saysnn ve metrekaresinin ‘ev pansiyonu’
ișlevi için yeterli olmas

30, 296, 39

Kullanlmamaktadr

Folklor evi

Yapnn cephe karakteristiği olarak ‘Türk
Evi’ özelliklerini tașmas, önerilen ișlevin
yapnn özelliğiyle örtüșmesi ve
metrekaresinin yeterli olmas

30, 471, 31

Tek katta konut kullanm

Kütüphane

Farkl yașlarda kullancya hitap
edebilecek , sadece Burdur Kenti
bilgilerini içeren eserleri barndran bașka
bir yap olmamas ve plann uygunluğu

30, 471, 32

Tek katta konut kullanm

Pansiyon

Yapnn çok sayda (8 adet) oda mekanna
sahip olmas dolays ile, plan șemasnn
‘ev pansiyonu’ önerisine uygunluğu

30, 471, 33

Konut

Kültür evi

Yapnn Gazi Caddesi’ne yakn olmasndan
dolay, kolay ulașlabilirliği ve cephe
karakteristiği olarak ‘Türk Evi’ özelliklerini
tașmas

34, 296, 11

Konut+ticaret

Aș evi

Yapnn özgün kullanm devamllğnn
sağlanmas için, ticari mekann ayn
ișlevle değerlendirilmesi

30, 471, 36

Kullanlmamaktadr

Hal dokuma atölyesi ve
satș birimi

Yapnn, Gazi Caddesi’ne yakn olmas ve
ürünlerin satșa sunulabileceği bir ticari
mekana sahip olmas

34, 296, 11

Kafeterya

Kafeterya

Yapnn plan șemas ve konumunun
uygunluğu ve zemin katta bulunan
‘serpen’ elemannn sergilenmeye devam
edilmesi görüșü



Çizelgedeki fotoğraflar, Seda Șimșek Tolac Arșivi’den alnmștr.

Burdur Hükümet Caddesi kapsamnda yaplan yeniden ișlevlendirme
çalșmalarnn sonucunda;












Sokağn Gazi Caddesi’ne yakn olan bölümünde ticari ișlevlere
ağrlk verilmiș, diğer bölümde pansiyonculuk ve ticarete dayal
olmayan ișlevlere yer verilmiștir(Çizelge 1)
Farkl ișlevlerle sokağn aktif kullanm hedeflenmiș ve dinamizm
yakalanmștr (Çizelge1),
Dokuya uygun olmayan ticari ișlevlerin kaldrlmas önerilmiștir,
Yerel özelliklerin, kente dair yemeklerin ve ürünlerin yerli ve
yabanc turiste aktarlmas sağlanmștr,
Her yaștan kullancya hitap eden ișlev ve mekânlar önerilmiștir
(Çocuk evi, kraathane, pansiyon, ticari mekanlar, kafeler…)
Kente ekonomik gelir sağlayacak olan ticari mekânlar önerilmiștir.
Yerel halkn turizmden faydalanmas ve turizmde aktif rol almas
sağlanmștr.
Kentin kimliğini öne çkaran bir takm zanaatlara ve onlara özel
mekânlara yer verilmiștir ve böylece bu olgularn gelecek nesillere
aktarlmas sağlanmștr,
Pansiyon ișlevli kullanlacak olan yaplar, kentin küçük ölçekli
konaklama birimi ihtiyacn karșlarken, mevcut yap stokundan
yararlanlarak, yeni yap yapma gerekliliğini ortadan kaldrmștr.
Çalșma alannda yeniden ișlevlendirilen yaplarn fonksiyonlarn
gerçekleștirebilmek için, ihtiyaç duyacağ çalșan says kadar
istihdam sağlanmștr,
Kentsel sit alanlarnda sadece restorasyon yaparak koruma modeli
yerine alann kullanlmas ile kimliğin devamllğnn sağlanmas ve
kültürel mirasn yașatlmas gerçekleștirilmiștir.

Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde; sit alanlarnn sürdürülebilirliğinin sağlanmas bağlamnda
korunmas ve alanda yașamn devam ettirilmesi konusu önem tașmaktadr.
Kentsel sit alanlarnda; yașam kalitesinin düșmesi; gelir düzeyinin azalmas ve
çoğunlukla alt gelir grubunun yașam sürmesi nedeniyle fiziksel ve sosyal
çöküntü yașandğ gözlenmektedir. Bu nedenle; bu alanlardaki yașam
kalitesinin yükseltilmesi, yerel halkn ekonomik gücüne destek olunmas ve en
önemlisi kentsel sit alanndaki mimari mirasn korunmas ve gelecek nesillere
aktarlmasnn yollar aranmaldr. Bu özellikteki alanlarda sürdürülebilir
turizmin kriterlerini araç olarak kullanarak, yaplarn sürdürülebilir biçimde
kullanlmas açsndan yeniden ișlevlendirilmesi çözüm olarak sunulmuștur.
Burdur/Hükümet Caddesi örneğinde de yerel halkn turizm içerisinde yer
almas, bölgesel ve kentsel ekonomik gelișime katk koyulmas, bölgeyi tantc
değerlerin ortaya çkarlmas, yerel kimliğin vurgulanmas gibi politikalar
kentsel sit alanndaki yapsal çevrenin iyileștirilmesiyle sağlanmaktadr.
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Bölümü,Trabzon,Türkiye, (1994).
[6]Seda Șimșek Tolac Fotoğraf ve Çizim Arșivi’nden yararlanlmștr (20052010).
[7]Çaklcoğlu, M., Kentli-Kentsel araștrma Gönüllüleri. Erișim tarihi: 28-082008, http://www.kentli.org/makale/meh-sur.htm.
[8]Domus, M., “Koruma”dan “Yeniden-İșlevlendirme”ye Sürdürülebilir Kent , 8:
36-37, Aralk 2000 – Ocak 2001, http://www.ozguruckan.com/?p=383, Erișim
tarihi:4 Ocak 2010), (2000).
[9] Mimarlk ve Sürdürülebilirlik Hakknda ACE Bildirgesi ve
Politikas,http://www.mo.org.tr/UIKDocs/acesurdurulebilirlik2009.pdf , Erișim
tarihi: 17 Ekim, (2009).
[10]Beyhan, Ș. G., Ünügür, S. M., Çağdaș Gereksinmeler Bağlamnda
Sürdürülebilir Turizm ve Kimlik Modeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi,
Cilt:4, Say:2, İstanbul, Türkiye, (2005).
[11]Aknc,F., Türkiye’de Turizm ve Ev Pansiyonculuğu,Turizm ve Mimarlk
Sempozyumu, Antalya, Türkiye, (2006).
[12]Beyhan, Ș. G., Tarihi Burdur Evlerinin Ev Pansiyonculuğu Kapsamnda
Değerlendirilmesi ve Burdur Turizmine Katklar, I.Burdur Sempozyumu,
Burdur,Türkiye, (2005).
[13]Beyhan, Ș. G.,Yerel Kimlikler ve Turizm,Turizm ve Mimarlk Sempozyumu,
Antalya, Türkiye, (2008)
[14]Duygulu, H.,Burdur Ulu Cami ve Saat Kulesi Civar Kentsel Ticari Sit Alan
Çevresi Etkileme Geçiș Alan Koruma ve Geliștirme Plan Araștrma ve
Değerlendirme Raporu, Burdur, Türkiye (1993).

Dünyada ve Türkiye ‘de önemli eğilimlerden biri olan ‘sürdürülebilir turizm’
ekonomik, sosyal, mekansal ve kültürel açlardan kentlerin ve bölgelerin
gelișimine katkda bulunmaktadr. ‘Sürdürülebilir turizm’ ilkelerini
benimseyerek kentsel dokunun sürdürülebilirliğinin gerçekleștirilmesi de, tarihi
dokunun yenilenmesi ve çok boyutlu kazanmlar elde edilmesini
sağlamaktadr.
Çalșma; bulgular açsndan; mimari, kültürel ve tarihi mirasn yok olmamas,
gelecek nesillere ulaștrlmas kapsamnda yok olma tehlikesi ile karș karșya
kalabilecek yerleșim alanlarnn korunmas açsndan örnek teșkil edebilecek
yapdadr. Kentsel dokunun ‘sürdürülebilir turizm’ temas bağlamnda yeniden
canlandrlmas çalșmas, benzerlik gösteren kentsel sit alanlar için de, model
olabilecek kuramsal ve pratik düzeye sahiptir.
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a

Özet
İki ktann birbirine bağlandğ özel bir coğrafyada bulunan İstanbul kenti,
binlerce yllk kültür mirasyla dünyada çok önemli bir konuma sahiptir. İstanbul
kenti yüzyllardr farkl uygarlklarn beșiği olmuș, bu uygarlklarn farkl yașam
alșkanlklarna ve farkl geleneklerine ev sahipliği yapmștr. İstanbul'da
yüzyllar önce ortaya çkan bir alșkanlk da, sayfiyeye gitme alșkanlğdr.
Sayfiyeye gidip yaz mevsimini șehirden uzak kr kesiminde ya da deniz
kenarnda geçirmek Osmanl Devleti zamannda özellikle, 18. yüzyl'dan itibaren
toplumda ve saray çevresinde alșkanlk haline gelmiștir.
18. yüzyl'dan itibaren sayfiyelere gitmenin alșkanlk haline gelmesi, daha önce
de mecut olan sayfiye bölgelerinin daha da büyümesine neden olmuștur.
Özellikle 19. yüzyl'dan itibaren ulașm olanaklarnn artmas ve Osmanl
Devleti'nde sanayinin gelișmesi sayfiye alanlarn değișim ve dönüșüm basks
altnda brakmștr.
Bu makalede öncelikle sayfiye kavram olarak açklanmș, Osmanl Devleti
döneminde sayfiye yașamnn özellikleri anlatlmș, 17. yüzyl'dan bașlayarak
20. yüzyl'n ilk yarsna kadar sayfiye bölgelerinin banliyölere dönüșerek șehrin
bir parças haline gelme süreçlerine dikkat çekilmiștir.
Anahtar kelimeler: İstanbul, Sayfiye, Kentsel Dönüșüm, 19. Yüzyl, 20. Yüzyl.
Abstract
Having a special geographical structure that ties two continents, Istanbul
shelters thousands of years' cultural heritage. Through centuries, Istanbul has
hosted different civilizations and served to their customs and traditions.
Centuries ago a specific custom that appeared in Istanbul was going to
resorts. Especially among the Palace society, it was popular to go to resorts
in the 18th century and spend the summer time in the country and away from
the city.
As it started to be a common custom going to resorts, existing resort areas
grew more in the after the 18th century. After the 19th century, advances in
transportation and industry have changed and transformed the resort areas in
the Ottoman Empire.
In this work we first construct the concept of resort is and characteristics of
resort life in the Ottoman Empire. Then, we give the process of transition of
resort ares to urban areas and to a part of the city beginning from the 17th
century until the first half of the 20th century.
Keywords: İstanbul, Resort, Urban Transition, 19th Century, 20th Century.
1. Giriș
Bilindiği gibi İstanbul birkaç bin yllk bir tarihe sahip, farkl dinlere, farkl
uygarlklara ve farkl yașam geleneklerine sahne olmuș, mimari açdan antkent görünümünde olan çok önemli bir kenttir. Bu özellikleri nedeniyle de
Dünya Miras Listesi’ne girmiștir.
Yazlk ev ya da șehre yakn kr kesimi anlamlarna gelen sayfiye, İstanbul’da
Bizans Dönemi’nden bașlayarak görülen ve 1980ler’e kadar varlğn sürdüren
bir yașam geleneğidir. Bizans Dönemi’nde sayfiyeye gitmek imparator ve
saray çevresine özgüyken, Osmanl Devleti zamannda sayfiyeye gitme
alșkanlğnn toplum tarafndan da benimsendiği görülmektedir.
Bizans Dönemi’nden bașlayarak 18. yüzyl’a kadar sayfiye bölgesi olarak
nitelendirebileceğimiz bölgelerde yoğun bir yerleșme dokusu karșmza
çkmamaktadr. Bunun en önemli nedenlerinden biri saray çevresindeki sayfiye
anlayșnn, günübirlik olarak avlanma için hasbahçelere gidilmesinden ibaret
olmasdr. Halk için ise sayfiye dendiğinde akla ilk gelen mesirelerdir. 18.
yüzyl’dan itibaren toplumun ve saray çevresinin sayfiye alșkanlklar
değișmiștir. Saray çevresi ve halk sayfiye bölgelerinde yaz aylar için yallar ya
da köșkler yaptrmaya bașlamș, yl içindeki birkaç ay bu yallarda veya
köșklerde dolaysyla da bu bölgelerde geçirmișlerdir.
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19. yüzyl, sayfiye bölgelerinin değișimi ve dönüșümü açsndan bir dönüm
noktas olmuștur. 19. yüzyl’n bașnda gerek endüstri devriminin ardndan
sanayinin gelișmeye bașlamasyla sanayi bölgelerinin ortaya çkmas, gerekse
de ulașm olanaklarnn gelișmesi sonucu İstanbul’un farkl bölgelerine ulașmn
kolaylașmas yeni olușan sayfiye bölgelerini etkilemiștir. Haliç gibi eski sayfiye
bölgelerinin bir ksm sanayi bölgesine dönüșmüș, bir ksm ise mevsimlik
kullanm özelliğini kaybederek sürekli oturulan semtler haline gelmiștir.
Sayfiye bölgelerindeki bu dönüșüm süreci 20. yüzyl’da da devam etmiș,
sayfiye yașam 1. Dünya Savaș’na kadar sürmüștür. 1 Dünya Savaș’ndan
Cumhuriyet’in kurulmasna kadar kesintiye uğrayan bu süreç, 1923’ten sonra
farkl bir boyut kazanmștr.
Osmanl Dönemi sayfiye bölgeleriyle ilgili olan bu çalșmaya bașlamadan önce
yaplan literatür taramasnda bu konuyla ilgili yaplmș herhangi bir çalșmaya
rastlanmamștr. Özellikle 19. yüzyl bașndan bașlayarak 20. yüzyl ortalarna
kadar mevcut olan İstanbul haritalar incelendiğinde sayfiye alanlarnn değișim
ve dönüșüm süreci açk bir șekilde görüldüğü için ve bu konudaki boșluğu
doldurmak amacyla bir çalșma yaplmasna karar verilmiștir. Makalemizin, bu
dönemle ilgili çalșan araștrmaclara farkl bir bakș açs getireceğine
inanyoruz.
2. Sayfiye Kavram
Sayfiye kelime anlam olarak “yazlk, yazlk ev” ya da “șehre yakn kr kesimi”
anlamlarna gelmektedir. Özellikle buharl makinelerin icad ve seyahatlerin
bașlamasyla insanlarn yüzyllardr baz mevsimleri geçirmek, dinlenmek ve
denizden yararlanmak amacyla sayfiyelere gittiği bilinmektedir.
İstanbul’daki sayfiye hayatyla ilgili ulașlabilen ilk bilgiler Bizans Dönemi’ne
aittir. Doğan Kuban’a [1] göre Bizans Dönemi’nde Boğaziçi’nin baz köylerinde
yazlk saraylar bulunmaktadr. İstanbul’un Osmanllar tarafndan fethinden
sonra, 15. ve 16. yüzyllar’da padișahlar için sayfiyeye gitmek, günübirlik olarak
hasbahçelerinden birine gidip avlanmak ve bu hasbahçelerde yaptrdklar
köșklerde dinlenmek demekti. Halk için sayfiye ise mesirelere gitmekten
ibaretti. 17. yüzyl’da sayfiye bölgelerinde, hasbahçeler ve köșklerin yannda
padișah ve toplumun üst düzey ailelerinin saray ve yallarn görmeye
bașlyoruz. 18. yüzyl’da sayfiyeye gitmek toplumda ve saray çevresinde
alșkanlk haline gelmiștir.
19. yüzyl’da sayfiye alșkanlğ devam etmiștir. Özellikle İstanbul’da yabanc
devletlerin elçilikleri Boğaz’da yazlk sefarethaneler açarak İstanbul’un sayfiye
yașamna renk katmșlardr. 20.yüzyl’n bașna geldiğimizde 1. Dünya Savaș’na
kadar İstanbul’da sayfiye yașam bütün canllğ, bütün eğlencesiyle devam
etmiștir. Osmanl Devleti 1. Dünya Savaș’na girdikten sonra uzun savaș yllar
nedeniyle halk Cumhuriyet’e kadar eğlenmeyi ve sayfiyeye gitmeyi
düșünmemiștir [2].
Cumhuriyet ilan edildikten sonra halk yeniden sayfiyeye gitmeye bașlamștr.
Ancak bu dönemde sayfiye alșkanlklar ve sayfiyeye gidilen bölgeler farkl
olmuștur. İstanbul’da halkn sayfiye alșkanlğnn 1980ler’e kadar sürdüğünü
görüyoruz.
3. Sayfiye Yașamnn Özellikleri
Bizans Dönemi sayfiye alșkanlklaryla ilgili günümüze ulașmș herhangi bir
belge bulunmamaktadr. Osmanl Dönemi sayfiye yașamyla ilgili bilgilere ise,
Bașbakanlk Osmanl Arșivi’ndeki belgeler ve o döneme ait özellikle yabanc
gezginlerin anlar ve ülkelerine gönderdikleri mektuplar sayesinde günümüze
ulașmștr.
İstanbul’da 18. yüzyl sonlarndan bașlayarak 20. yüzyl ortalarna kadar yazlk
(sayfiye) ve kșlk (șitaiye) olarak adlandrabileceğimiz ikili bir yașam vardr.
Haluk Șehsuvaroğlu [3] bu dönemde varlkl ailelerin bir yllarn üçe
böldüklerini yazmaktadr. Buna göre, bu aileler kșlar șehir içinde, ilkbaharsonbahar dönemini Erenköy ya da Çamlca’daki köșklerinde, yazlar ise Adalar
ya da Boğaziçi’nde geçiriyorlard.
Bașbakanlk Osmanl Arșivi’ndeki 1855, 1856 ve 1861 tarihli belgelerden
sayfiyeye gidișin padișahn fermanyla olduğu, mays ortas sayfiyelere
gidildiği, kasm ortasnda ise sayfiyelerden dönüldüğü anlașlmaktadr.
Padișahn yazlktan kșlğa ya da kșlktan yazlğa gidișlerle ilgili verdiği izinler
bazen sadrazam ve pașalar için olurken bazen de hizmetçiler için
olabilmektedir.

İncicyan’a [4] göre Osmanl padișahlarnn ailece yazlğa çkmalarna “göç”
denilirdi. Ancak kalabalk olsa bile padișahn yazlğa ya da herhangi bir
dinlenme yerine ailesiz gidișine “biniș” ad verilirdi. Bașbakanlk Osmanl
Arșivi’ndeki belgelere göre her sene padișahn sayfiyeye gidișinde yerine
getirilen baz adetler vardr. 1767 ve 1793 tarihli belgelerden anlașldğna göre
padișahn sayfiyeye gidișinde has ekmek, çörek ve simit ile üç çift sepet, üç
çift heybe ve üç çift krmz kilim dağtlmas adettir. Ayrca sandalc ve
kaykçlara yevmiye olarak koyun eti, pirinç ve yağ verilmesi de adettir.
18.yüzyl’da yabanc sefarethaneler Boğaz’a yerleșmeden önce, bir sayfiye yeri
arayșna girmișler ve Belgrad Orman’nda çadr kurmak için padișaha
bașvuruda bulunmușlardr. Lady Montague [5] yaymlanan mektuplarnda
Belgrad Orman’nda kurulan birbirinden ihtișaml elçilik çadrlarn
anlatmaktadr. 19.yüzyl’da Büyükdere, Tarabya ve Yeniköy’ün yabanc
elçiliklerin sayfiye bölgeleri olduğunu görülmektedir. 1901 tarihli belgeden
elçiliklerin sayfiyeye nakli için padișah tarafndan vapur tahsis edildiğini ve bu
nakil ișlemi srasnda elçiliklere güvenlik verildiğini biliyoruz. 19. yüzyl’da birçok
gezgin bu sefaretlerin birer tekneye sahip olduğundan ve bu teknelerin
Büyükdere ve Tarabya’da yarștğndan bahsetmektedir.

Șirket-i Hayriye yeni mekanlar tantmak, Boğaziçi’nin bir eğlence beldesi
olduğunu anlatmak amacyla özel gezi seferleri düzenlemeye bașlamștr.
4. Sayfiye Alanlarnn Dönüșüm Süreci
Bizans Dönemi’yle ilgili elimizde kesin veriler olmasa da birçok kaynakta
Boğaziçi’nde yazlk imparatorluk saraylar olduğundan bahsedilmektedir. Doğan
Kuban’a [7] göre, İstanbul Osmanllar tarafndan fethedildikten sonra, bu yazlk
imparatorluk saraylarnn bulunduğu yerlerde hasbahçeler kurulmuștur.
Osmanl Dönemi’nde 17. yüzyl’a kadar sayfiye yerleșimi karakteri hasbahçeler,
hasbahçelerin içindeki köșkler ve mesirelerden olușmaktadr. 17.yüzyl’da
köșklerin yannda henüz tam bir doku olușturmayan sahilsaray ve yallar
görmeye bașlyoruz.
18. yüzyl İstanbul’da sayfiye alanlarnn gelișiminde oldukça önemlidir.
Öncelikle Haliç’in iki kysnda padișah kzlar, hanm sultan saraylar ve SütlüceHasköy bölgesinde vezir saraylar yaplmș, daha sonra bu saraylar
Tophane’den bașlayarak Kuruçeșme ve Bebek’e kadar uzamștr. 18. yüzyl
ortasnda Kağthane’de yaptrlan peyzaj düzenlemeleri ve Sadabad Saray,
bölgenin sayfiye bölgesi olarak gelișmesi açsndan oldukça önemlidir.
Kağthane düzenlemesi, 18. yüzyl bașnda küçük bir kentsel düzenleme
denemesi ve yeni bir yașama biçimi olan sayfiye yașam için geliștirilmiș erken
bir modeldir.
18. yüzyl’da Olivier [8] Boğaz köylerinin iskan edildiğini ve Boğaziçi’nde bağ ve
bahçelerin tahrip edildiğini yazmaktadr. Olivier’in yazdklarndan Boğaziçi’nde
baz hasbahçe ve mesirelerin parsellenip satldğn, yerleșime açldğn ve
sayfiye bölgelerine dönüșmeye bașladğn anlyoruz. Bunlara örnek olarak III.
Ahmet Dönemi’nde Bebek’te Hasan Halife Bahçesi çevresindeki arazilerin
parsellenerek halka satlmasn ve 19. yüzyl ortasnda da Beylerbeyi’ndeki IV.
Murat’n yazlk saraynn yklp arazisinin halka satlmasn örnek verebiliriz.
Bu dönemde ayrca İnciciyan Fenerbahçe’deki hasbahçe ve kasrdan
bahsetmektedir. Birçok önemli sayfiye bölgesinde gördüğümüz gibi bu
hasbahçe ve mesire bölgesi 19. yüzyl’da yerleșime açlmș ve Fenerbahçe bu
dönemin en önemli sayfiye bölgelerinden biri olmuștur.

Șekil 1. Summer Palace Oteli [6]
20. yüzyl’n bașnda İstanbul’da sayfiye bölgelerinde halkn yaz geçirmek için
kendi evlerini kullandklar, ev sahibi olmayanlarn ev kiraladklar ya da sayfiye
bölgelerinde yavaș yavaș saylar artmaya bașlayan otelleri tercih ettikleri
görülmektedir. Bu dönemde oldukça önem kazanmaya bașlayan oteller
haftasonu eğlenceleri, deniz banyolar ve spor faaliyetleri için İstanbul’un üst
gelir düzeyindeki halkn çekiyordu. Otellerin müșterileri sadece 2-3 günlük
haftasonu müșterisi değil, en az birkaç hafta hatta tüm yaz mevsimi boyunca
bu otellerde kalrlard. Șekil 1’de Tarabya sahilinde açlan Summer Palace Oteli
görülmektedir.

Șekil 3. 1819 tarihli İstanbul haritas-J.D. Barbie’ Du Bocage (Atatürk Kitaplğ
Arșivi)
19. yüzyl’n ortalarndan itibaren Haliç’in iki yakasnda kurulan endüstri
alanlarnn, sayfiye semtlerinin İstanbul’un bașka bölgelerine kaymasna neden
olduğunu belirtmek gerekir. Abdülaziz Dönemi’nde, gemi inșa sanayi özellikle
Haliç’te gelișmiș, Haliç’in denize yakn yamaçlarndaki ve kylarndaki konut
alanlar bu niteliğini kaybetmiștir. Sanayi bölgeleri, özellikle sultanlarn Haliç’te
saraylarnn bulunduğu alanlarda gelișmiștir ve 1960’lara kadar Fatih ve Eyüp
ilçelerinde toplanmștr. Șekil 3 ‘te görülen 1819 tarihli Barbie’ Du Bocage’nin
yaptğ İstanbul haritasnda Haliç çevresindeki yerleșme bölgelerini görmek
mümkündür. Bu tarihlerde Haliç’te sanayi tesisleri yeni yeni ortaya çkmaya
bașlamștr. Resim 4’te görülen 1929 tarihli Haliç ve çevresini gösteren haritada
da bu bölgedeki yerleșimin ve sanayi bölgelerinin 1819 tarihine göre ne kadar
büyüdüğü göze çarpmaktadr.
Șekil 2. 20. yy bașnda Tarabya sahilinden görünümler
Mays aynda padișah fermanyla sayfiyeye giden halkn alșkanlklar arasnda
mesirelere gitmek, kaykla ve arabayla gezmek ve uzun yürüyüșler yapmak
bulunmaktadr. Șekil 2 ‘de 20. yüzyl bașnda sayfiye mevsiminde Tarabya
sahili görülmektedir.
Boğaziçi’nde ve diğer sayfiye bölgelerinde 19.yüzyl’dan bașlayarak, 1940lar’a
kadar devam eden balolar, donanma geceleri ve mehtap geceleri gibi yeni
eğlence biçimleri ortaya çkmștr. Cumhuriyet kurulduktan sonra özellikle
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19. yüzyl sonlarnda karșmza çkan bir bașka yap tipi de sayfiye otelleridir.
Özellikle Tarabya, Büyükada ve Moda’da karșmza çkan büyük boyutlu bu otel
yaplar sayfiye bölgelerinin yerleșme dokusunda önemli yaplar olmușlardr.
Sayfiye bölgelerinde oteller, yeni yerleșime açlmș, geniș ve boș araziler
üzerine inșa edilmișlerdir.

Șekil 4. 1929 tarihli İstanbul haritas (Atatürk Kitaplğ Arșivi)
19. yüzyl’da İstanbul’da ulașm olanaklar oldukça gelișmiștir. 19. yüzyl’n
bașlarna kadar sadece kayklarla ve peremelerle deniz ulașm sağlanrken
1850ler’den bașlayarak Șirket-i Hayriye’nin kurulmasyla Boğaziçi’ne ve Adalar’a
düzenli vapur seferleri yaplmaya bașlanmștr. Deniz ulașmndaki bu
gelișmenin yan sra 1873 ylnda Haydarpașa-Gebze arasnda ilk banliyö treni,
1888 ylnda da Sirkeci-Halkal arasnda ikinci banliyö treni hizmete girmiștir. Bu
olanaklarn artmasyla 19. yüzyl’da Boğaziçi ky șeridi yazlk semtler dizisi
olarak kullanlmaya devam ederken köyiçi yașants da giderek büyümüștür.
19. yüzyl’da kentin yoğunluk kazanmas, mimari biçiminin olușmas ve daha
batl bir görünüm kazanma süreci hzlanmștr. Boğaziçi’ndeki yerleșme;
köyler, sayfiye bölgelerini olușturan ve köylerin arasnda yer alan ve yallardan
olușan ky șeridi ve arkada bu yallarn bahçelerinden olușmaktadr.
Boğaziçi’nde bazlar bugün de varlğn sürdüren yeșil alanlarn 19.yüzyl’da
yallarn ve dağ köșklerinin bahçesi olarak yetiștirildiği anlașlmaktadr. Çünkü
Melling’in [9] Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore
adl eserinde 18. yüzyl sonunda yap olmayan alanlarda, tepeler ya tümüyle
çplak ya da makilerle örtülü olarak görülmektedir.

Șekil 6. Sirkeci-Halkal arasndaki demiryolu
19. yüzyl’n sonu, 20. yüzyl’n bașlarnda İstanbul’un Anadolu yakasnda (Șekil
5) ve Avrupa yakasnda (Șekil 6) banliyö trenlerinin hizmete girmesi, bu banliyö
tren hatlarnn paralelinde gelișen semtlerin de sayfiye bölgeleri olarak önem
kazanmasna neden olmuștur. Bu semtlerin bașnda Avrupa yakasnda
Bakrköy, Florya, Yeșilköy ve Yeșilyurt; Anadolu yakasnda ise Kzltoprak,
Fenerbahçe, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostanc ve Caddebostan’dr. Özellikle
Anadolu yakasndaki bu yerleșmeler büyük, bakml, yüksek duvarlarla çevrili
zengin konut yaplar ile Avrupa ve Amerika’nn sayfiyelerinde görülen bir çağ
modasn İstanbul’a tașmștr. Șekil 7’de İstanbul’daki 18. yüzyl’la 20. yüzyl
arasnda sayfiye olarak gelișen semtler ve sayfiye niteliği tașdklar dönemler
görülmektedir.

18. yüzyl’da köyiçlerinde yașayanlar sadece yallara hizmet eden yerel halktr.
19.yüzyl’la birlikte ulașm olanaklarnn gelișmesiyle köyiçlerinde oturan yerel
halk, kendi çevreleri dșnda iș sahibi olabilmiș, bu durum sayfiye bölgelerinin
banliyölere dönüșme sürecini hzlandran etkenlerden biri olmuștur. Ayrca 19.
yüzyl boyunca Haliç’te olduğu gibi Boğaziçi’nde de eski imparatorluk köșkleri
ve eski saraylarn bir ksm yklarak yerlerine fabrikalar, demir yollar ve askeri
kurumlar açlmștr.
19. yüzyl’n kentin sayfiye dokusuna kazandrdğ önemli bir olgu da yazlk
sefarethanelerdir. II.Mahmut döneminde Pera yangnndan sonra Fransz ve
İngiliz Sefaretleri bir süre Boğaz’a tașnmșlar daha sonra yabanc devletler
Boğaz’da arsa alarak buraya yazlk sefaret binalar yaptrmșlar ya da mevcut
yallar yazlk sefarethane olarak kiralamșlardr.

Șekil 7. Sayfiye semtleri ve geliștikleri dönemler
Osmanl Devleti I. Dünya Savaș’na kadar sayfiye bölgelerinde oldukça renkli
ve hareketli bir dönem geçirmiștir. Ancak savaș yllarndan sonra halk
Cumhuriyet’e kadar eğlenmeyi ve yazlğa gitmeyi düșünememiștir. I.Dünya
Savaș’ndan sonra Boğaz köylerinde yabanclar azalmș, Osmanl hanedan
üyeleri İstanbul’dan ayrlmș, elçilikler İstanbul’a tașnmș, mübadele olmuș ve
üst kesim Boğaziçi’ne rağbet etmemiștir. Bu nedenlerle Cumhuriyet
Dönemi’nde Boğaziçi sayfiye niteliğini büyük ölçüde kaybetmiș ve banliyöye
dönüșerek șehrin bir parças haline gelmiștir. Șekil 8’de İstanbul’daki yerleșimin
19. yüzyl’n bașndan 20. yüzyl’n ortalarna kadar geldiği durum
görülmektedir.

Șekil 5. Kadköy-Pendik arasndaki demiryolu (1902)
(Atatürk Kitaplğ Arșivi)
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Cumhuriyet Dönemi’nde özellikle Avrupa yakas ve Anadolu yakas banliyö
hatlar boyunca 19. yüzyl’n sonu, 20. yüzyl’n bașnda Anadolu yakasnda
Kzltoprak, Fenerbahçe, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostanc, Caddebostan,
Avrupa yakasnda da Bakrköy, Yeșilköy, Yeșilyurt, Florya gibi semtler ve
Adalar 1970ler’e kadar İstanbul’un sayfiyesi olma niteliğini sürdürmüștür.
1980ler’e gelindiğinde İstanbul’da sayfiye bölgesi niteliğini tașyan tek bölge

Adalar’dr. Sayfiye olarak gelișen diğer bütün bölgeler artk İstanbul’un bir
parças haline gelmișlerdir.
5. Sonuçlar ve Gelecek Çalșmalar
Bu makalede Bizans Dönemi’nden bașlayarak Cumhuriyet Dönemi’ne kadar
İstanbul’da sayfiye kavramnn ne demek olduğu, sayfiye kavramnn
dönemlere göre geçirdiği değișim ve sayfiye yașamnn özellikleri anlatlmș,
sayfiye bölgelerindeki değișim ve gelișim sürecinin üzerinde durulmuștur.
19. yüzyl’n ikinci yarsndan 20. yüzyl’n sonlarna kadar değindiğimiz bu
süreç, özellikle Cumhuriyet’in kurulmasndan sonra imar yasalarnn çkmas,
toplum yapsnn ve alșkanlklarnn değișmesi, ulașm olanaklarnn
farkllașmas, İstanbul’un nüfusunun artmas ve yeni yerleșim alanlarna ihtiyaç
duyulmas gibi birçok sebeple farkl bir boyut kazanmștr. Değișik dönemlerde
sayfiye olarak nitelendirdiğimiz bölgelerin neredeyse tamam er ya da geç bu
özelliğini kaybetmiștir. Bugün İstanbul’da sayfiye niteliğini sürdüren sadece
Adalar’dr ve bu bölgenin de gerek dokusuyla, gerekse de mimarisiyle bu
özelliğini sürdürmesine özellikle önem verilmeli, bunun devam için gerekli
tedbirler alnmaldr.
Bu çalșmann devamnda sayfiye yaplar ve sayfiye bölgelerindeki mimariyle
ilgili araștrma yaplmas düșünülmektedir. Bu konu İstanbul’da sayfiye
alanlarnda kentsel değișim sürecinin tamamlaycs niteliğinde olacaktr.
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Özet
Günümüzde kültürel miras kavram sadece antsal yap ve yerleșimleri değil,
insana dair tüm yapl çevreyi kapsamaktadr. Genel eğilim kültür mirasn
bağlam içinde anlamak ve tașdğ önem/değerler doğrultusunda koruma
stratejileri geliștirmektir. Kültür varlklarnn olușum süreçleri üç temel
zamana bölünmektedir: birinci zaman varlğn yaratlmas, ikinci zaman
varlğn ortaya çkșndan bugüne kadar ilerleyen süreç ve üçüncü zaman da
varlğn bugünkü farkndalğdr. Yaplacak müdahalelerde bu üç zaman dilimi
dikkate alnmal ve hazrlanacak “yönetim planlar” ile koruma süreci
yönetilmelidir. Turizm, artk kültürümüzün ve ekonominin bir parçasdr; fakat
turizmin hzl gelișimi kültür varlklarna zarar verebilmektedir. Dolaysyla
kültür varlklarnn korunmasnda turizm eylemlerinin gelișmesi kendi bașna
olmamal, “sürdürülebilir turizm” olgusunun ilkeleri doğrultusunda ve koruma
için hazrlanacak “yönetim planlar” çerçevesinde, diğer disiplinler ve
sektörlerle birlikte bütünleșik olarak yönetilmelidir. Günümüzde özgün
ișlevlerini sürdüren tarihi kaplca alanlar “sürdürülebilir turizm” ve “kültürel
miras yönetimi” kavramlarnn birlikte ele alnabileceği korunmas gerekli
alanlardr. Bu bağlamda așağdaki metinde tarihi Yalova Kaplcalar’ndaki
kültürel mirasn yönetimi ve sürdürülebilir turizm olgular tartșlacaktr.
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras yönetimi, Sürdürülebilir turizm, Kaplca

olmayacak bir biçimde aktarmaya yönelik müdahalelerin tümü ‘koruma’
olgusunu” tanmlamaktadr [2]. Uluslararas koruma, kuram ve yaklașmlarna
göre bir kültür varlğ, içerdiği önem/değerler, sergilediği sorunlar ve tașdğ
olanaklara göre müdahale görmelidir. Bu değerler, sorunlar ve olanaklar
kültür varlğnn içinde bulunduğu çevreye ve topluma özgü olacağ için
göreceği müdahale de özgün olmaldr. Dolaysyla günümüzdeki koruma
yaklașm, kültür varlğnn genel kurallar çerçevesinde müdahale
görmesinden öte, geçmișten bugüne değin parças olduğu çevre ile birlikte
yönetilmesine dönüktür. Uluslararas koruma ve restorasyon yönergeleri
kültür varlğna yaplacak müdahalenin genel çerçevesini çizer; fakat varlğn
yașatlmasna dönük geliștirilecek stratejiler varlğn bulunduğu alana ve
topluma özgü olmaldr. Bu stratejiler sadece mimarlk ya da arkeoloji gibi
tek alana ya da disipline dönük olmaktan öte, disiplinler ve sektörler aras
eșgüdümü sağlayan bütünleșik bir yaklașmn ürünü olmaldr.
2. Kültürel Miras Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm
Kültür ve tabiat varlklarnn korunmasnda, koruma ile turizm arasndaki ilișki
tartșlan bir olgudur. Bilimsel koruma alannda turizm, ekonomik katk
sağlayacak bir araç olarak görülürken, turizm alannda kültür ve tabiat
varlklarnn korunmas, sektörün pazarlanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak açsndan bir amaç haline dönüșmektedir.

Abstract
The present-day concept of cultural heritage includes not only important
monuments and historic areas but the man-made environment as a whole.
The tendency today is to understand the cultural heritage in its own context
and develop specific conservation strategies according to the context and
values associated with each monument or site. Each cultural heritage
resource has its own historical time line including three phases; its creation,
its life till present and its perception in our conciousness. The treatment of
the resource must include these three phases and conservation practice
should be planned as a process managed through the guidelines of specific
site management plans. Tourism is a part of our culture and international
economy. İt is also necessary to continue the economic and functional
values of heritage resource in its future time line but may be harmful in
case of quick development. So tourism as a part of conservation strategies
should not be allowed to develop on its own but managed through site
management plans of resources. The historical healing spas which are still
used in their original functions are the cultural heritage sites where the
concepts of “sustainable tourism” and “cultural heritage management” can
be discussed entirely. In the following text the historical healing spas of
Yalova will be evaluated through these concepts.
Keywords: Cultural heritage management, sustainable tourism, healing-spa
1.

Giriș

Geçmiște belirli sanat eserleri, arkeolojik kalntlar ve antsal yaplar ile snrl
olan kültürel mirasn anlam, modern toplumun gelișimi ve geçirdiği evreler
sonucunda genișlemiștir. Yașanan savașlar, hzl sanayileșme ve
kentleșmenin kültür ve tabiat varlklar üzerindeki basks, tüketim temelli
sosyal yașantnn toplumlar özgün değerlerinden uzaklaștrp aynlaștrmas
gibi etkenler korunmas gerekli varlklarnn çeșitlendirilmesini zorunlu
klmștr. Artk yalnzca antsal yap, çevre ve objeler değil, gündelik hayata
dair sradan, mütevazi varlklar da tașdklar kültürel değerler açsndan
önem kazanmaya bașlamștr. Örneğin krsal bir çevrede bulunan bir kaplca
yaps, en az Osmanl Dönemi’ne ait antsal bir hamam yaps kadar önemli
olabilmektedir. Bir bașka deyișle, günümüzdeki genel eğilim, kültürel miras
insanlğn tarihsel süreç içindeki tüm eylemlerini belgeleyen/ tașyan
göstergeler ve değerler bağlamnda anlamaya dönüktür [5].
Bilimsel koruma olgusu da, kültürel mirasn anlamnn genișlemesine paralel
olarak gelișmektedir. Genel olarak “kimliğimizin kültürel dayanağn olușturan
fiziksel tanklarn yașatlmas ve gelecek kușaklarn da bu tanklktan
yararlanabilmeleri için sergiledikleri/içerdikleri bilgileri yanlgya neden
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Taylor, sadece turistlere satș yapmak amac güden koruma yaklașmlarnn
tamamen yanlș bir strateji olduğunu vurgulamaktadr. Taylor’a göre, kültürel
mirasn korunmas ile turizm birbiri ile ilișkili ișleyen süreçler değildir. Kültür
mirasnn turizm amac ile korunmas, miras korumaktan öte, turistik bir
ürün geliștirmekle ilișkilidir. Miras ve turizm arasndaki tüketim temelli ilișki,
sinerjik bir ilișkiye dönüștürülmeli ve bu sinerji mirasn sahip olduğu değerler
dizgesinin bağlama dönük yorumundan hareketlenmelidir [12].
Tarihi yaplarn turizme yönelik kullanmnda, turizmin amaç değil, araç
olmas; koruma-kullanma dengesinin çok iyi belirlenmesi, hem turizmin, hem
de tarihi yaplarn sürekliliği açsndan gereklidir. Kültürel mirasn turistik bir
ürün durumuna dönüșmesi kültürel kimlik ile uyumlu olmayan arabesk/kitch
mekânlarn olușmasna, yerel yașam biçimlerinin bozulmasna, geleneksel
niteliklerden tümüyle uzak çevrelerin gelișmesine sebep olmaktadr. Bu
durumda hedeflenen üst gelir - üst kültür grubu turistlere hitap
edilememekte ve amaçlanann aksine turist grubunun niteliği düșmektedir.
Sonuçta, ne doğal ve kültürel varlklar korunabilmekte, ne de turizmin
sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir.
Oysa turizmin sürdürülebilirliği açsndan benimsenmesi gereken ilkeler ile
koruma alannda öne sürülen ilkeler paralellik göstermektedir. Her șeyden
önce koruma olgusunun kendisi anlam ve hedefleri dolaysyla sürdürülebilir
gelișme ilkelerini içinde barndran bir kavramdr. Korumann amac, kültür
varlğnn tașdğ önem ve değerlerin gelecek kușaklara aktarlmasdr.
Benzer bir biçimde sürdürülebilir turizm “insann etkileșimde bulunduğu ya
da bulunmadğ çevrenin bozulmadan veya değiștirilmeden korunarak,
kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeșitliliğin ve yașam devam
ettiren sistemlerin sürdürüldüğü, ayn zamanda tüm kaynaklarn ziyaret
edilen bölgedeki insanlarn ve turistlerin ekonomik, sosyal, estetik
ihtiyaçlarn doyuracak șekilde ve gelecek nesillerin de ayn ihtiyaçlarn
karșlayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalknma șekli” olarak
tanmlanmaktadr [10]. Dolaysyla kültürel ve doğal mirasn korunmas
turizmin sürdürülebilirliği açsndan gerekli olan bir koșuldur. Turistik
eylemlerin varlğ ise, koruma alannda kültür varlğnn ișlevsel ve ekonomik
değerinin yașatlabilmesi için gerekli olan bir olgudur. Kavramsal alandaki bu
birliktelik ancak “alan yönetimi” çerçevesinde değerlendirildiğinde
uygulamalarda da bașar kazanacaktr.
Alan yönetimi günümüzde bilimsel koruma alanndaki hâkim yaklașmdr.
Buna göre korunmas gerekli kültür varlğ, bağlamna özel geliștirilecek bir
“yönetim plan” çerçevesinde yönetilmelidir. Uluslararas bildirilerde “miras

yönetimi” ya da “alan yönetimi” kavramnn ortaya çkș 1990’l yllardr. 1990
ylnda Lozan’da ICOMOS tarafndan yaynlanan Arkeolojik Mirasn Korunmas
ve Yönetimi Tüzüğü, Venedik Tüzüğü’nün koruma ilkelerini ve tekniklerini
kabul ederken, arkeolojik mirasn korunmasna dönük geliștirilecek
politikalarn bütünleșik, disiplinleraras olmas gerektiğini vurgulayan bir
yöntem arayș içindedir [15].
Benzer bir bildiri 1996 ylnda Bulgaristan’da su altndaki kültürel mirasn
korunmas için kabul edilmiștir. Her iki bildiride de ana fikir, kültürel mirasn
korunmasnda etkin olan değișkenlerin, alana özgü bütünleșik bir yönetim
anlayș ile yönetilmesi gerektiğidir. 1999’da Avustralya ICOMOS’u tarafndan
kabul edilen Burra Tüzüğü koruma olgusunu kendi bașna bir eylem olarak
değerlendirmek yerine, alan yönetiminin parçalarndan biri olarak tanmlar.
Koruma, kültürel öneme sahip alanlarn yönetiminin ayrlmaz bir parçasdr
ve sürekliliği olan bir sorumluluktur [16]. Burra Tüzüğü’nde koruma ile ilgili
kavramlar așağdaki gibi çeșitlendirilmektedir;
Alan: Mimari yap, kentsel alan, arkeolojik alan, dini merkez, antlar ve antsal
ağaçlar olmak üzere bütün kültür ve doğa varlklardr.
Kültürel önem: Geçmiș, günümüz ve gelecek için estetik, tarihi, bilimsel,
sosyal, ekonomik, politik ve manevi değerlerin tümüdür. Kültürel önem,
edinilen tarihsel ve yeni bilgilere, alann devam eden tarihine göre değișebilir
ve “alan” ve çevresi ile ilgili verilere, dokuya ve kullanma bağl olarak
tanmlanr.
Doku: “Alana” ait tüm fiziki bileșenlerdir.
Yerleșim: “Alan” çevreleyen veya “alan” ile görsel ilișkisi olan diğer alanlardr.
İlișkili yer: “Alann”, “kültürel önemine” katkda bulunan yer anlamndadr.
İlișkiler: “Alan” ile insanlar arasndaki bağlar içermektedir.
Kullanm: “Alann” mevcut kullanm.
Uyumlu kullanm :“Alann” “kültürel önemini” koruyan alternatif kullanm
çeșitleridir.
Koruma: “Alann” “ kültürel önemini” koruyan ișlemlerin tümünü
içermektedir.
Bakm: “Alann” “dokusunun” günümüz ve gelecekte sürekli bakmn
tanmlamaktadr.
Tüzükte vurgulandğ gibi, bilimsel korumann amac esasen “kültürel önemin”
korunmasdr ve kültürel önemin saptanmasnda kullanlacak alt kavram ise,
doku, yerleșim, ilișkili yer ve kullanmdr. Tüzükte koruma sürecinin beș ana
bașlk altnda yönetilmesi önerilmektedir:
1Alan ile ilgili veri toplanmas
2Verilerin analizi
3Veriler șğnda alana ait kültürel önemin tespiti
4Alann geleceği ile ilgili strateji geliștirilmesi
5Sürecin yönetilmesi
Koruma sürecinin “miras yönetimi” kavram içerisinde değerlendirilmesi
dünya mirasnn korunmas ilkelerinde de vurgulanan bir olgudur.
Restorasyon ve koruma, mirasn ve çevresiyle kurduğu ilișkilerin açklkla
tanmlanmas üzerine kurulmaldr. Bu tanm, mirasn günümüz toplumunun
ayrlmaz bir parças olarak önem ve değerlerinin tespit edildiği, yönetim
hedeflerinin geliștirildiği eleștirel bir sürecin parçasdr. Bu süreç, dört ayr
așamada değerlendirilmektedir [5].

İnceleme: Mirasn tarihsel dokusu ve fiziksel çevresi içinde sistematik olarak
incelenmesi
Tanm: Mirasn ve çevresinin değerlerini ve önemini vurgulayan tarihsel bir
tanm
Analiz: Mirasn fiziki bileșenlerinin ve yap sisteminin koruma ve
restorasyonda kullanlmas için bilimsel tekniklerle analiz edilmesi
Strateji: Mirasn korunmas ve değișimlerin yönetilmesi için periyodik izleme
ve bakm denetimlerini içeren ksa ve uzun zamanl programlar [5].
Feilden ve Jokilehto, sanat ya da zanaat ürünü obje, tarihi yap, tarihi șehir ya
da yerleșim gibi kültür varlklarnn olușum süreçlerini tpk bir insan ömrü
gibi doğan, büyüyen ve gelișen zaman dilimlerinde düșünmekte ve tarihsel
süreci üç temel zamana bölmektedir: birinci zaman varlğn yaratlmas, ikinci
zaman varlğn ortaya çkșndan bugüne kadar ilerleyen süreç ve üçüncü
zaman da varlğn bugünkü farkndalğn tanmlamaktadr. Bu zaman dizisi
varlğn tarihsel yașam çizgisini olușturmaktadr ve farkl zaman dilimlerinde
toplumlarn kültürel, sosyal, ekonomik ve politik durumlar varlğn gelișimini
etkilemektedir [5].
Kültür ve tabiat varlklarna yaplacak müdahalelerde mirasn tașdğ önem
ve değerler etkili olmaldr. Bu değerlerin tespitinde ise, yukarda sözü edilen
tarihsel zaman çizgisi önem kazanmaldr. Kültür varlklarnn bulunduklar
çevre ile ilișkili șekilde korunmasnda ve geliștirilmesinde bakm, onarm,
restorasyon ve izleme süreçlerini kapsayan yönetim planlar hazrlanmaldr.
Yönetim planlarnn program ve așamalar așağdaki gibi
maddelendirilmektedir [5].
1-

Kültür ve tabiat varlğnn kendisi, bulunduğu alan ve ilișkili çevre
hakknda tarihsel, belgesel, teknik, yapsal vb. bilgilerin toplanmas
2Kültür ve tabiat varlğnn tașdğ önem ve değerlerin tespit
edilmesi

34567-

Sözkonusu varlğn tașdğ olanaklarn, sorunlarn, güçlü ve zayf
yönlerin tespit edilmesi
Korumaya ve geliștirmeye dönük amacn ve stratejinin
belirlenmesi
Mevcut yasal düzenlemeler ve planlarn yönetim plannn amac
doğrultusunda değerlendirilmesi, entegre edilmesi
Yönetim plannn hayata geçmesi için gerekli finans kaynaklar
ve personel alt yapsnn olușturulmas
Yönetim plannn yürütülmesi ve periyodik olarak hazrlanacak
programlar ile izlenmesi

Yukarda așamalar belirtilen yönetim planlar çerçevesinde turizm eylemleri
kültür varlğnn özgün durumuna bağl olarak çeșitli șekillerde
değerlendirilebilir. Örneğin kültür varlğnn kendisi turizm alanna dönük
tarihsel bir belge niteliği tașyabileceği gibi (Tarihi Yalova Kaplcalar’nda
olduğu gibi), turizm eylemleri varlğn yașatlmas açsndan stratejik bir
değer yanstabilir. Ya da varlğn tașdğ değerler (kimlik, nadirlik gibi)
turizmin sürdürülebilirliği açsndan önem kazanabileceği gibi, turizmin varlğ
ekonomik ve ișlevsel değerlerin sürdürülmesini sağlayabilir. Dolaysyla
koruma ve turizm ilișkisi sözkonusu yönetim planlar çerçevesinde
değerlendirildiğinde yașanacak amaç-araç çelișkisi așlabilir.
“Sürdürülebilirlik” kavramnn ortaya çkmas ile birçok sektörde olduğu gibi
turizm alannda da yeni arayșlar bașlamștr. Ülkemizde özellikle 1980’li yllar
etkisi altna alan deniz-kum-güneș üçlemesini kullanan “klasik turizm” ad
verilen “kitle turizmi” sorgulanmaya bașlanmștr [3]. Kitle turizminin
ekonomik etkisi beklenen düzeyde olmadğ gibi, sektöre yönelen talep belli
pazarlarn ilgi gösterdiği ve belli bölgelerde gittikçe yoğunlașan bir sürece
girmiștir. Dar bir ky bandnda giderek artan yoğunluk kaynaklarn așr
kullanmna yol açmș ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya
bașlamștr. Bununla birlikte, arz kalitesi ve talep arasndaki tutarszlk hizmet
kalitesinin de beklenen düzeye çkamamasna yol açmștr. Bu gibi olumsuz
gelișmeler turizmin sürdürülebilir gelișiminin önünde engel olmaya
bașlamștr. Günümüzde sürdürülebilir turizm kavram doğrultusunda,
turizmin çeșitlendirilmesi genel politika olarak benimsenmektedir [3].
Korunmas gerekli kültür varlklar tașdklar kimlik, belgesel, nadirlik, an,
toplumsal vb. gibi değerler sebebiyle insanlarn gezip, ziyaret ettikleri alanlar
haline gelmiștir. Özellikle hzl kentleșme, sanayileșme ve sosyal bağlamda
“aynlașma” kültür ve tabiat varlklarna olan ilgiyi arttrmștr. Örneğin bugün
geleneksel özelliklerini tașyan bir mahalle en az sahiller kadar ilgi
görmektedir. Ya da toplumlarn bağmszlașma süreçlerini belgeleyen coğrafi
alanlar (örneğin Çanakkale) belgesel ve an değerleri yüzünden sk ziyaret
edilen mekânlar haline gelmiștir. Bu durum turizm alannda “çeșitlenme”
olarak kavramsallaștrlrken, koruma alanna “yozlașma” olarak
yansyabilmektedir. Kültür varlğnn yozlașmas ise, turizmi sadece
görünürde çeșitlendirmekte; fakat özünde “aynlaștrmakta” ya da
“kitleselleștirmektedir”. Dolaysyla kültür varlğn konu alacak turizm
faaliyetleri ancak varlğn tașdğ değer ve önem çerçevesinde
yönetilebildiğinde sürdürülebilir olacaktr. Turizm olgusu tarihi alanlarda tek
bașna, bağmsz olarak gelișen bir sektör olarak ele alnmamaldr. Aksine
kültür varlğnn yașatlmas ve sürdürülebilir gelișiminde yer alan
disiplinlerden biri olarak değerlendirilmeli ve bu bağlamda “alan yönetimi”
yönergelerinin bir parças olarak gelișmelidir.
3. Tarihi Yalova Kaplcalar’nn sürdürülebilir gelișiminde koruma ve
turizm ilișkisi
Tarihi kaplca alanlar koruma ve turizm olgusunu hem tarihsel, hem de
ișlevsel olarak yan yana getiren alanlardr. Kaplca, șifal suyun insan sağlğ
açsndan iyileștirici bir unsur olarak kullanldğ farkl banyo mekânlarnn,
barnma ve diğer sosyal gereksinimleri karșlayan birimlerle birleștirilmesiyle
olușturulan bir “banyo çevresi/yerleșimi” olarak tanmlanabilir [4]. Tanmdan
da anlașldğ gibi, bir kaplcann varlğ doğal bir unsur olan șifal suyun varlğ
ile ilișkilidir. Bu kaynaklarn genellikle yerleșim dșnda ve doğal ortam içinde
olmas sebebiyle de kaplcalar tarih boyunca seyahatlere konu olmuștur. Bir
bașka deyișle tarihi kaplcalar, hem insanlğn banyo kullanm bilgisini, hem
de seyahat etme kültürünü yanstan varlklardr. Bu açdan tarihsel olarak
turizm olgusunu içinde barndrmakta ve turizm tarihi açsndan belge niteliği
tașmaktadr. Tarihi kaplca alanlarnn korunmas ve sürdürülebilir gelișimi
için hazrlanacak yönetim planlarnda üç temel öğe önem kazanacaktr; doğal
scak su kaynağ, mekân, ve termal turizm [4].
Doğal scak su kaynaklar kaplca alanlarnn varoluș sebebidir. Ayn zamanda
kaynağn akm değeri ve kimyasal özellikleri kullanmn kapasitesini ve sağlk
açsndan iyileștirici nitelikleri belirlemektedir. Dolaysyla kaplca alanlarnn
gelișiminde doğal kaynağn korunmas ve sürdürülebilir kullanm öncelikli
gereklilik olarak karșmza çkmaktadr.Tarihi kaplca alanlarnn mekânsal
yaps belgesel, mimari, kimlik, tarihsel vb. gibi çok çeșitli değerler
tașyabilmektedir. Bu değerler her kaplca alannn kendine özgü özellikleri
dolaysyla çeșitlenebilir. Bu değerlerin tespiti alann kültürel önemini ortaya
çkaracak ve geliștirilecek koruma stratejilerini belirleyecektir. Termal turizm,
tarihi kaplca alanlarnn özgün bir parçasdr. Bir bașka deyișle, kaplcalar
tarih boyunca turizmin konusu olmuș ve birlikte gelișmiștir. Diğer kültür
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varlklarnn korunmasnda turizm alana sonradan eklenmiș bir sektör
olabilirken, tarihi kaplca alanlarnda geçmișten buyana var olan bir olgudur.
Dolaysyla kaplcalarn mekânsal yapsndan hareketle geliștirilecek değerler
içinde turizm, özgün bir öğe olarak tanmlanabilir.
Yukarda özetlenen bakș açs șğnda, Tarihi Yalova Kaplcalar’nn
korunmas ve sürdürülebilir gelișimine dönük ilkelerin hazrlanmas, bir
yönetim plannn așamalar dikkate alnarak așağda özetlenecektir.
3.1. Alan ile ilgili veriler

resmedilmektedir [9]. Alandaki diğer yaplar fonksiyonlarna göre, banyo
yaplar, konaklama yaplar ve servis yaplar olarak snflandrlabilir.
Alandaki tarihi banyo yaplar Kurșunlu Banyo, Valide Banyo ve On
Banyolar’dr. Kurșunlu Banyo Bizans Dönemi yaps olup, Osmanl Dönemi’nde
onarm görmüștür (Șekil 1). Yap halen bu dönemde onarm gördüğü șekliyle
kullanlmaktadr. Kurșunlu Banyo antik dönem kaplca yaplarnn plan
özelliklerini tașyan bir banyo yapsdr ve bu dönemlerdeki scak su kullanm
bilgisini, dolaysyla toplumun șifal scak suya yüklediği çok katmanl anlam
yanstmas açsndan belgesel bir değer tașmaktadr [4].

Konum: Tarihi Yalova Kaplcalar Yalova İli’nin 12 km. batsnda Termal İlçesi
snrlar içindedir. Vadi tabanndaki Termal Dere boyunca yeryüzüne çkan
scak su kaynaklar sebebi ile geniș ormanla kapl bir vadi içine kurulmuștur.
Vadinin hakim kuzeydoğu rüzgar yönüne kapal olmas ve geniș orman bitki
örtüsü ile kapl olmas burada termal konfor açsndan olumlu bir mikro klima
yaratmaktadr [11-14].
Tarihsel gelișim: Tarihi Yalova Kaplcalar antik Bithynia ktasnda yer
almakta ve geçmiși M.Ö. 4000-3000 yllarna kadar uzanmaktadr. Helenistik
ve Roma dönemlerinde kaplcalar bölge halk tarafndan kullanlmaktadr;
fakat çok fazla bilinmemektedir [9]. İstanbul’un Bizans İmparatorluğu’nca
bașkent ilan edilmesiyle kaplcalar gelișmeye bașlamștr; çünkü Yalova, bu
dönemde gelișen İznik (Nikoia)-İstanbul ticaret hattna yakn bir yerleșimdir.
Dönemin Kral Konstantin bu yllarda kaplcalarn bulunduğu alana bir kilise,
bir de hastane inșa ettirmiștir. Kral Justinian döneminde Hersek-İznik yolu
daha çok önem kazanmș ve kral kaplcalara yeni bir saray ile umumi bir
hamam yaptrmștr. Sözü edilen bu yaplar günümüze ulașmamștr. 11. yüzyl
sonuna gelindiğinde kaplcalar Haçl Savașlar dolaysyla büyük zarar görmüș
ve terk edilmiștir. Uzun bir aradan sonra kaplcalarn tekrar ilgi görmesi ve
imar faaliyetlerinin bașlamas Osmanl Sultan Abdülmecit’in döneminde
olabilmiștir [9].
Sultan Abdülmecit’in annesi Valide Sultan romatizma rahatszlğ sebebiyle
kaplcalar kullanmș ve tedavi olmuș; bunun üzerine Sultan kaplcalara önem
vermiș, yollarn açtrmș, Kurșunlu Hamam’n (Șekil 1) ortaya çkartmș ve
annesine Valide Köșkü’nü yaptrmștr. Ayrca bütün halkn yararlanabilmesi
için önce dört odal üç banyolu bir șale ile Valide Hamam’n, sonra da bir
havuz ve beș banyolu bașka bir daireyi yaptrp, kaplcay Hazine-i Hassaya
devrederek koruma altna almștr [6]. Sultan Abdülmecit ile Sultan
Abdülhamit arasndaki dönemde Yalova Kaplcalar tekrar gözden düșmüștür.
Sultan Hamit kaplca tedavisi bahanesiyle halkn Avrupa kaplcalarn tercih
ettiklerini ve hatta dönmeyerek orada kaldklarn düșünerek, Yalova
Kaplcalar’n Avrupa kaplcalar düzeyine çkarmak istemiștir. Bu dönemde
kaplcalara 20 odal, bir salonlu ve dokuz daireli bir otel (bugünkü Çnar Otel)
ve bir buvet (su içme yeri) yaplmștr. Bugünkü Kurșunlu Banyosu bu
dönemde tamir edilmiștir. Mevcut yaplarn yetersiz kaldğ görülerek buraya
10 adet banyo (șimdiki sra banyolar), birisi kadnlara ayrlan dört adet șale,
halka mahsus olarak alt odal bir daire (bugünkü Taș Otel) ve zamann yap
konforuna sahip, her birinin alt katnda ayr banyolar bulunan ve hizmetçisi
olan dokuz adet köșk, șimdiki Termal Otel dolaynda inșa edilmiștir.
İstanbul’un zengin aileleri ve hastalar bu köșkleri kiralayarak kaplcalarda
hem tedavi olmușlar, hem de dinlenmișlerdir [6].

Șekil 2: Valide Banyo
Valide Banyo olaslkla antik dönem temelleri üzerine kurulan Osmanl
Dönemi’ne ait bir banyo yapsdr ve yine bu dönemde scak sudan gelen
sağlk kavramnn giderek temizlik olgusu ile örtüștüğünü mekânsal olarak
belgelemektedir (Șekil 2). On Banyolar kaplca suyunun toplu havuzlarda
değil de kișilik banyolar șeklinde kullanldğ, Geç Osmanl Dönemi’nde
yaplmș bir banyo yapsdr. Yap, Anadolu’da yaygn olarak görülen kișilik
banyo kullanmn tarihsel sürekliliğini ve ișlevsel gerekliliğini belgelemektedir
[4].
Alandaki konaklama yaplar Geç Osmanl ve Erken Cumhuriyet Dönemi’ne
tarihlenmektedir. Geç Osmanl Dönemi’nde yaplan ve kaynaklarda sözü
edilen yazlk köșklerden Atatürk ve Yaverlik Köșkleri hariç hiçbiri günümüze
ulașmamștr (Șekil 5). Atatürk Köșkü ve Yaverlik Köșkü sahip olduğu mimari
ve kimlik değerlerinin yansra Osmanl Dönemi’nde alann yazlk-sayfiye yeri
șeklindeki kullanmn belgelemesi açsndan önemlidir. Çnar Otel (Șekil 4)
Geç Osmanl Dönemi’nde yaplan Park Otel yerine benzer bir mimari üslup ile
yaplmștr. Taș Otel de (Șekil 3) Geç Osmanl Dönemi’nde yaplan sade bir
konaklama yapsdr. Büyük Otel ve Gazinosu alann panoramik bir tepesine
kurulmuș konaklama, banyo ve eğlence ișlevlerini yan yana getiren Geç
Osmanl Dönemi’ne ait bir yap topluluğudur. Erken Cumhuriyet Dönemi’ne
tarihlenen Termal Otel ise, banyo birimleri ile konaklama birimlerini yan yana
getirmesi ile kaplca yaplarnn mimarisindeki çağdaș anlayș yanstmakta,
ayn zamanda bu dönemde doğal scak suyun farkl tbbi tedavi yöntemleri
ile birleștirilerek kullanlmasna tanklk etmektedir (Șekil 6) [4].

Șekil 3: Taș Otel
Șekil 1: Kurșunlu Banyo
Birinci Dünya Savaș ve Kurtuluș Savaș yllarnda kaplcalar çok zarar
görmüș ve terk edilmiștir. 1929 ylnda Atatürk’ün kaplcalara gelmesi ve özel
ilgi göstermesi ile alanda yeniden imar faaliyetleri bașlatlmș ve alan
bugünkü halini almștr. Kaplcalar günümüzde Sağlk Bakanlğ’nca özgün
ișlevi ile ișletilmektedir [1].

Alandaki tarihi yaplar ve kalntlar: Adak ve mezar stelleri, Termal Dere

üzerindeki tarihi kemerler
bulunan en eski mimari
dönemden bu yana șifal
belgelemektedir; çünkü

ve Park Lokantas arkasndaki kalntlar alanda
ve arkeolojik kalntlardr. Bunlar alann antik
sudan faydalanmak amacyla iskan gördüğünü
adak stelleri üzerinde sağlk tanrlar

Șekil 4: Çnar Otel
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Alann turizm tarihi: Günümüzde turizm temelde dinlenmek, eğlenmek,

görmek ve tanmak gibi amaçlarla yaplmakla birlikte, sosyal, kültürel ve
ekonomik ilișkileri barndran olaylar bütünü olarak tanmlanmaktadr [7]. Bu
anlamda kaplcalar, tarih boyunca turizm olgusunun bir parças olarak
düșünülebilir. İnsanlar tedavi olmak, dinlenmek, eğlenmek gibi sebeplerle
șifal sularn olduğu yerlere seyahat etmișlerdir.

devam etmektedir. Atatürk Köșkü müze olarak, Yaverlik Köșkü T.B.M:M.
Misafirhanesi olarak ve Park Lokantas da kafeterya olarak kullanlmaktadr.
Göçmez, 2005 ylnda yaptğ bir anket çalșmasnda alann kullanm șekli
hakknda așağdaki sonuçlara ulașmștr [8].
1Kaplcalara gelen küristler ağrlkl olarak İstanbul’dan
gelmektedir (%52). Bu İli srasyla Yalova (%28), Bursa (%6), Bilecik (%6) ve
İzmit (%6) izlemektedir.
2Kaplcay kullananlar ağrlkl olarak 45 ve üzeri yaș grubudur.
Meslek dağlmnda emekli, ev hanm ve memur olmak üzere orta gelir grubu
çoğunluktadr.
3Kaplcalar ziyaret amac % 42 orannda tedavi, % 36 orannda
boș vakti değerlendirme ve % 22 orannda ykanmadr. Tedaviye konu olan
hastalklar ise % 36 orannda vücut ağrs, % 30 orannda romatizmal
rahatszlklar olarak tespit edilmiștir.
4Kaplcalar % 42 orannda ilkbahar, % 28 orannda sonbahar, % 19
orannda yaz, % 11 orannda kș aylarnda kullanlmaktadr.
5Yl içinde 1-2 defa kaplcalara gelen ziyaretçiler çoğunluktadr (%
65). Fakat kaplcalara tedavi amaçl gelenlerin oran, günübirlik rekreasyon
amaçl gelenlere göre oldukça düșüktür. Kaplcalara gelenlerden % 57’si bir
gün, % 22’si iki gün, % 8’i üç gün, % 5’i dört gün, % 5’i bir hafta, % 3’ü de bir
haftadan fazla kalmaktadr.
3.2. Verilerin analizi

Șekil 5: Yaverlik Köșkü
Tarihi Yalova Kaplcalar da antik dönemden bu yana insanlarn șifa bulmak
amacyla ziyaret ettiği bir alandr. Tarihteki ziyaretlerin șekli ve alanda
olușan gereksinimler günümüzdekinden farkl olmaldr. 17. yüzylda
kaplcalara gelen Evliya Çelebi bol miktarda çkan scak sudan, havuzlardan
ve iki yüzden fazla çadrdan söz eder. Geç Osmanl Dönemi’nde kaplcalar
kullananlar için kiralk köșkler yaplmaya bașlanr. Daha sonra ise, alanda
oteller ve gazinolar yerini alr. Konaklama yaplarnda görülen bu dönüșüm
alann turizm amaçl kullanm șeklinin değișikliğini yanstmaktadr. Giray’a
göre Geç Osmanl Dönemi’nde Yalova Kaplcalar’nda İstanbul’un sosyal
hayatna göre daha rahat bir ortam olușmuștur. Kaplcay kullanan, köșklere
gelen aileler kadnl erkekli Çnar Otel’in bahçesinde toplanmakta, haremselam gözetmeksizin beraberce yemek yenilmekte, vakit geçirilmekte ve
yine hep birlikte yürüyüșler yaplmaktadr [6]. Devam eden yllarda Büyük
Otel ve Gazinosu’nun yaplmas ile Yalova Kaplcalar İstanbul zenginlerinin
skça ziyaret ettiği, Avrupa’dan getirilen caz heyetlerinin dinlendiği önemli bir
eğlence merkezi haline gelir [1].
Antik ve Bizans Dönemlerinde alanda olușan sosyal hayat hakknda
kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur; fakat Osmanl Dönemi’nde hem sağlk,
hem de eğlence merkezi olduğu anlașlmaktadr. Cumhuriyet Dönemi’yle
birlikte, Atatürk’ün kaplcalara özel ilgi göstermesinin sonucunda, sağlk
hizmetlerine ağrlk verildiği görülür. Bugünkü Termal Otel bu yllarda
yaplmaya bașlanmștr. Atatürk’ün önerisi üzerine kendi doktoru olan
hidroloji ve klimatoloji profesörü Dr. Nihat Reșat Belge otelin fenni idaresine
verilmiș, kaplca tedavisinin fizik tedavi ile desteklenmesi gerekli görülerek
otelin bodrumunda bir fizik tedavi dairesi, bir biyoloji laboratuar, bir röntgen
odas ve 20 adet banyo dairesi inșa edilmiștir. Ayn dönemde alandaki scak
su kaynaklarnn çevresi iyileștirilmiș, yürüyüș yollar düzenlenmiș, pek çok
endemik bitki dikilmiș ve alana bugün de hâkim olan peyzaj çalșmalar
yaplmștr [6].
Turizm tarihi açsndan bakldğnda Yalova Kaplcalar’nn șifal sularndan
dolay tarihin her döneminde bir sağlk merkezi olduğu söylenebilir. Bununla
birlikte alan Geç Osmanl Dönemi’nde İstanbul’a yakn bir sayfiye yeri ve
eğlence merkezi, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ise, doğal ortam, șifal su ve
çağdaș tp yöntemlerinin birleștirilerek tedavilerin verildiği bir rehabilitasyon
merkezi olarak karșmza çkmaktadr.

Mekansal analiz: Yalova Kaplcalar’nn en eski tarihi çekirdeğini Termal Dere
boyunca çkan scak su kaynaklar ve bu kaynaklarn üzerine inșa edilen
Kurșunlu Banyo ile Valide Banyosu olușturmaktadr. Kurșunlu Banyo’nun
nitelikli yap karakteri Bizans Dönemi’nde alanda daha planl bir yerleșme
girișiminin olabileceğini düșündürmektedir. Termal Dere boyunca çkan scak
su kaynaklarnn üzerinde ve yaknnda olușan Roma ve Bizans Dönemi
çekirdeği, Osmanl Dönemi’nde konaklama yaplarnn yaplmas ile vadinin
srtlarna doğru genișlemiștir. Tarihi çekirdeğe uzak inșa edilen Büyük Otel ve
Gazinosu sra banyo birimleri ile birlikte yaplmștr. Tedavi, konaklama ve
eğlenceyi birleștiren bu yap grubu ayn zamanda Yalova Kaplcalar’nn özel
sektöre devredilmesi ile alana getirilen yeni bir kullanmdr. Yazl
kaynaklarda bu dönemde kaplcalardaki sosyal hayat, eğlence ağrlkl
anlatlmaktadr. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte, Atatürk’ün de kișisel ilgi
göstermesiyle, Yalova Kaplcalar’nda planl çalșmalar yaplmștr. Bu döneme
kadar ykanma ile kendiliğinden gelen suyun tedavi etkinliği, bilimsel
çalșmalar ile geliștirilmeye bașlanmștr. Yalova Kaplcalar’nda “termal bir su
șehri” kurulmas amaçlanmștr ve ampirik bir tedavi olan ykanma unsuru,
bilimsel yöntemlerle desteklenerek, kaplcalarn gelișimi için bir hedef olarak
ortaya konmuștur. Bu hedef Kurșunlu Banyo ile ilișkili inșa edilen Termal
Otel’de mekânsal olarak izlenmektedir. Otel’in bodrum ve zemin katnda
yaplan fizik tedavi, mekânterapi ve sra banyo odalar çağdaș tp
yaklașmnn Yalova Kaplcalar’na geldiğinin ișaretidir. Bu arada kaplca
vadisinin çeperinde bulunan Gökçedere ve Üvezpnar Köyleri giderek
gelișmiștir. Vadi içerisindeki konaklama tesislerinin ihtiyaca cevap
vermemesi ve çeșitlendirilememesi bu köylerin pansiyonculuk hizmetlerinde
gelișmesine sebep olmuștur. Günümüzde her iki köyün de ağrlkl geçim
kaynağ termal turizmdir.
Sonuç olarak tarihi kaplca alan iç içe geçen halkalar halinde büyümüștür.
Tüm dönemler boyunca Kurșunlu Banyo, Valide Banyo ve Termal Dere aks
çekim merkezi olarak kalmștr. Alann büyümesi, gelen insan saysnn
artmasyla ve dönemsel olarak konaklama șeklinin değișmesiyle olușan
fiziksel bir büyümedir. Scak suyun tedavi amaçl kullanm șekli açsndan,
Termal Otel’in yapm dșnda mekâna yansyan fiziksel bir değișiklikten
sözetmek zordur. Termal Otel ile birlikte alana getirilen modern kaplca
anlayș, devam eden yllarda geliștirilmemiștir. Hatta bu otel zaman
içerisinde sadece konaklamann yapldğ bir yapya dönüșmüștür. Kurșunlu
ve Valide Banyo da, ykanma ağrlkl birimler olarak kullanlmaya
bașlanmștr.

Termal turizm açsndan değerlendirme: Yalova Kaplcalarnn termal turizm

açsndan olumlu yönleri așağdaki gibi sralanabilir:
1- Alandaki termo-mineralli kaynaklar debisi, mineral içeriği ve scaklğ
açsndan oldukça elverișlidir [13].
2- Geniș orman dokusu, nitelikli peyzaj düzenlemeleri ve lman iklimi
kaplcalarn rehabilitasyon gücünü arttrmaktadr.
3- Alann İstanbul, Bursa gibi sanayi kentlerine yaknlğ ve ulașlabilir
olmas alann pazarlanabilirliği açsndan elverișlidir.
4- Yalova’nn Marmara sahil șeridinde yer almas alanda gelișecek termal
turizm aktivitelerinin diğer turizm çeșitleri ile zenginleștirilmesine
olanak sağlamaktadr.

Șekil 6: Termal Otel

Alann mevcut kullanm: Tarihi Yalova Kaplcalar’ndaki Kurșunlu Banyo,

Valide Banyo, On Banyolar ve 1980’li yllarda yaplan Sultan Banyo, banyo
yaplar olarak, Çnar Otel ve Çamlk Otel konaklama yaps olarak
kullanlmaktadr. Termal Otel ve Büyük Otel’in restorasyon çalșmalar halen

Kaplcalarn termal turizm açsndan olumsuz yönleri de așağdaki gibi
sralanabilir:
1- Alan modern bir kaplca yerleșiminde bulunmas gereken terapi
olanaklarnn hepsine sahip değildir.
2- Kaplcalarda sadece balneoterapi yöntemleri arasnda yer alan banyo ve
içme kürleri uygulanmaktadr. Kurșunlu Banyo, Valide Banyo ve On
Banyolar kaplca alanndaki tedavi üniteleridir; fakat bu yaplarn
bünyesinde balneoterapinin diğer yöntemleri olan değișik tazyikli dușlar
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ve ekstremite banyolar bulunmamaktadr. Benzer bir biçimde, fizik
tedavi, rehabilitasyon ve egzersiz tedavileri için de gerekli olan alanlar
geliștirilmemiștir. Dolaysyla termal turizm açsndan gerekli olan,
entegre tedavi yöntemlerini barndran tedavi üniteleri (kür merkezi)
açsndan Yalova Kaplcalar’ndaki tedavi birimleri çağn gerisinde
kalmștr.
3- Kaplca alan uzun süre konaklayacak küristin, termal kürleri dșndaki
boș zamanlarn nitelikli bir șekilde dolduracak çeșitlilikte aktivitelerle
donatlmamștr.
4- Kaplcalar tedavi amacndan çok, ykanma ve dinlenme amac ile
kullanlmaktadr. Bununla birlikte kaplcalarda sadece % 3 orannda bir
hafta ve üzerinde konaklayan kürist bulunmaktadr [8]. Bu durum ise,
termal turizmin hedefleri arasnda yer alan uzun süreli konaklama
sağlama amac ile çelișmektedir. Yine kaplca kullanmnn % 70
orannda sonbahar ve ilkbahar aylarnda gerçekleșmesi, kaplcalardaki
termal turizmin yln on iki ayna yaylmadğna ișaret etmektedir.
3.3. Veriler șğnda alana ait değerlerin ve kültürel önemin tespiti
I.derece doğal ve arkeolojik sit alan niteliğindeki tarihi kaplca alannn
korunmas veriler șğnda değerlendirilip, tașdğ değerlerin tespit gerekli bir
kültür ve tabiat varlğ olduğu açk bir gerçekliktir. Korunma yöntemi ise,
ancak alan bütününün ve içindeki yaplarn yukardaki edilmesi ile açklk
kazanacaktr. Buna göre alann tașdğ değerler așağdaki gibi sralanabilir:
Kimlik değeri: Tarihi Yalova Kaplcalar, Termal İlçesi’ne kaplca
șehri/yerleșimi kimliğini kazandran alandr. Bu değerin sürdürülmesi alann
çevresiyle birlikte değerlendirilerek geliștirilmesinde öncelikli hedefi
olușturmaldr.

Belgesel değer: Tarihi kaplca vadisi, Termal Dere boyunca ve vadi srtlarnda
katmanlar halinde gelișen bir kaplca kültürünün izlerini tașmaktadr. Alann
tüm tarihsel dönemler boyunca kullanm görmesi, insan bedeninin, temizlik
olgusunun ve sudan gelen sağlğn tarihine tanklk etmesi anlamna
gelmektedir. Șifal suyun ve sudan gelen sağlğn gelecekte de insanlarn
yașamlarnda var olmaya devam edeceği düșünüldüğünde, alanda yaplacak
müdahalelerin ve șeklinin, bugünün insan-doğa-sağlk anlayșn yanstacağ
ve bunun gelecek kușaklar için belge niteliği tașyacağ unutulmamaldr.
Ayrca Yalova Kaplcalar’nn 1930’lu yllarda Atatürk’ün dinlenme mekân
olmas, bunun için bir köșk ve Termal Otel’in bitișiğine banyo dairesi
yaplmas, Atatürk’ün Yalova Kaplcalar’n “termal su șehri” olarak geliștirmek
istemesi ve bu doğrultuda çok sayda çalșma yaplmas alana toplumsal an
değeri kazandrmaktadr.
Tarihsel/mimari değer: Kaplca vadisinde bulunan Kurșunlu Banyo Bizans
Dönemi’ne, Valide Banyo, Köșkler, Büyük Otel ve Gazinosu, Çnar Otel ve Taș
Otel Osmanl Dönemi’ne, Termal Otel ve kür park içindeki peyzaj
düzenlemeleri Erken Cumhuriyet Dönemi’ne, Çamlk Otel ve Valide Banyo
1960’l yllara ait mimari ve tarihsel değerler tașmaktadr. Kaplca bütününün
parçalar olan bu yaplar, tarih içinde bir kaplca çevresinde olușan ve
zamanla değișen ișlev çeșitlerini ve bu ișlevlerin mekânsal yorumlarn
belgelemektedir. Koruma çalșmalarnda bu değerin sürekliliği sağlanmal ve
yaplacak müdahalelerin de gelecek için bugünün tarihini olușturacağ
unutulmamaldr.
Ekonomik/ ișlevsel değer: Yalova Kaplcalar’nn bir bütün olarak ekonomik

değeri termal turizm alanndaki gelișmelere paralel olarak giderek
artmaktadr. Alandaki yap stoğunun hem ișlevsel, hem de ekonomik
değerleri tarihten bu yana sürmektedir. Banyo yaplar özgün ișlevleri ile
kullanlmaktadr. Değișen koșullarda ișlevsiz kalabilecek konaklama ve
eğlence yaplar ise ekonomik değerleri bakmndan korunmaldr ve yeniden
ișlevlendirilmelidir.

Bütünsellik değeri: Yalova Kaplcalar’ndaki zengin bitki örtüsü, scak ve
soğuk su kaynaklar, kaynaklar çevresindeki tarihi yaplar tek tek değil,
birbiriyle iç içe ve karșlkl ilișki içerisindedir. Orman, șifal sular, tarihi yaplar
ve termal turizm olgusu bir bütün olarak nitelikli bir kaplca çevresini
tanmlamaktadr ve bu anlamda alan bütünsellik değeri tașmaktadr.
Dolaysyla, alann geliștirilmesinde bütünü bozacak müdahaleler, hem tarihi
dokuya zarar verecek, hem de alann tedavi gücünü zayflatacaktr.
Sosyal değer: Tarih boyunca șifal suyun iyileștirici gücüne olan inanç dini
alan ile bilimsel alan arasnda değișkenlik göstermiștir. Sağlkl olma
durumunu ya da umudunu temsil eden tarihi kaplca alan ortak bir sosyal
değer tașmaktadr. Tarihi kaplca alan benzer sağlk sorunlarna sahip
insanlarn, çeșitli çevrelerden gelerek toplandğ, karșlaștğ ve etkileștiği
kamusal bir alandr. Alann bu özelliliği korunmas ve geliștirilmesinde
sürdürülmelidir.
Kültürel önem: Tüm bu değerler șğnda, Yalova Kaplcalar doğa - șifal su yap bütününü korumas, günümüze sayca az ulașan ve belgesel değer
tașyan tarihi banyo yaplarn barndrmas ve çağdaș kaplca gereksinimleri
doğrultusunda geliștirilebilecek esnekliğe sahip olmas dolaysyla hem
mimarlk tarihi, hem de termal turizm açsndan korunmas, geliștirilmesi
gereken önemli bir banyo-sağlk merkezidir.
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3.4. Alann geleceği ile ilgili hedeflerin belirlenmesi
Gerek alann kendi tarihinde gizli olan, gerekse de günümüzde kabul gören
kaplcalarn sağlk merkezleri olduğu kabulü, Yalova Kaplcalar’nn
geliștirilmesinde benimsenmesi gereken ilkedir. Tarihi kaplca vadisinin
korunmasnda termal turizmin geliștirilmesi, hem alann yukarda özetlenen
değerlerinin sürdürülmesi için bir araç, hem de alandaki turizm eylemlerinin
sürdürülebilirliği açsndan bir amaç olarak karșmza çkmaktadr. Çünkü
alandaki tarihi ve doğal dokunun korunamamas turizm eylemlerinin de son
bulmas anlamna gelecektir. Turizm ve koruma arasndaki sürdürülebilir ilișki
ise, arz-talep dengesinin yönetilmesine bağl olacaktr. Buna göre alana
yönlendirilecek turizm talebi, tarihi ve doğal dokunun sözü edilen değerlerini
bozmayacak, geliștirerek sürdürecek ölçüde snrlanmaldr. Bununla birlikte
korumaya dönük müdahalelerde de alann turizm amaçl kullanmnn tarihine
özgü bir bilgi olduğu ve bu bilginin çağdaș termal turizm anlayș içinde
tekrar ele alnmas gerektiği unutulmamaldr.
4. Sonuç
Hem kültür ve tabiat varlklarnn korunmas, hem de turizmin gelișmesi
çağmzn kaçnlmaz gereklilikleridir. Koruma olgusu anlam ve hedefleri
dolaysyla sürdürülebilir gelișmenin bir parçasdr. Koruma ve turizm
arasndaki ilișki ise, her iki olgunun her kültür varlğna özgü bir gelișim
modeli içinde değerlendirilmesi durumunda sürdürülebilir olacaktr. Kültür ve
tabiat varlklarnn tașdğ önem ve değerler, turizm eylemlerinin tüketim
metas haline gelmeden korunmaldr. Tarihi kaplca alanlarnda turizm
olgusunun kültür varlğnn gelișiminde özgün bir parça olmas, koruma ve
turizm arasndaki ilișkinin tarihselliğini incelemek açsndan önemli örnekler
olarak karșmza çkmaktadr. Bu ilișkide de açk olduğu gibi, kaplca
alanlarnn sürdürülebilirliği ancak doğal dokunun, scak su kaynaklarnn ve
tarihi yaplarn korunmas ile mümkün olmaktadr.
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Özet
Doğann bitmeyecek bir kaynak gibi görülüp așr yüklenilmesi sadece ekolojik
dengeyi bozmamakta, sürekli büyüyen kentlerde kültürel mirasmz olușturan
tarihi ve kültürel dokuda zarar görerek geri dönülemez tahribatlara
uğramaktadr.
Yüzyllarn kültürel birikimi barndran ülkemiz tarihi doku ve kültürel miras
bakmndan oldukça zengindir. Ülkemizde korunmas ve gelecek kușaklara
aktarlmas gereken birçok alan bulunmaktadr. Tarihi dokusu ve mimari
özellikleri ile Anadolu tasarm mirasnn bir ürünü olan Giresun Zeytinlik
Mahallesi de bu alanlardan birisidir.
Bu çalșmada, kentsel dokusu ile gelișime açlan Giresun ilinin fiziki ve sosyal
ölçekte geçirmiș olduğu değișim ve bu değișimden etkilenen Zeytinlik
Mahallesinden söz edilmektedir. Osmanl döneminin mimari özelliklerini
yanstan evleri ve dokusu ve 350 yllk geçmiși ile 1. derecede kentsel SİT alan
olan mahallenin, geçmiși, mimari özellikleri ve günümüzde yürütülen yenileme
ve koruma çalșmalar ile mahalledeki mimari ve kültürel kimliğin sürekliliği
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Sürdürülebilirlik, Kültürel ve Tarihi Miras, Giresun,
Zeytinlik
Abstract
In today’s world where ecosystem is constantly consumed and natural
resources are becoming less and less, what gains importance is the concept
of sustainability which provides us the chance to transfer the existing natural
and cultural resources to next generations before they wither away.
Architectural solutions are generated for sustainable nature and life, cities and
buildings are designed according to the solution of this problem, and energy
efficiency, lifestyles reducing the consumption of resources and recycling
awareness is developing in eco-friendly architectural solutions. Not only is
ecological balance disturbed due to the excessive consumption of nature like
it’s never going to deplete, but also the historical and cultural texture that
forms our cultural heritage is harmed and suffers irrecoverable losses as a
resulting ever-growing cities.
Culture is defined as the whole of concrete and abstract values exhibited by
communities living together, developed and improved in the course of time,
and transferred to next generations. Having a cultural background of
centuries, our country is pretty rich in terms of historical texture and cultural
heritage. There are many sites in our country that should be preserved and
handed down to those to come after us. And Giresun Zeytinlik Neighborhood,
a product of Anatolian design heritage with its historical texture and
architectural qualities, is one of these sites.
This paper aims to address the physical and social change in Giresun city with
its cultural texture welcoming development and growth, and Zeytinlik
Neighborhood where we can see the influences of this change. With its
houses reflecting the architectural properties and texture of Ottoman period
and a historical
background of 350 years, the neighborhood is a protected
area of 1st degree, and the past, architectural qualities, the current renovation
and preservation works and the architectural and cultural identity of the
neighborhood is analyzed in this detail in this study.
Keywords: Urban Sustainability, Cultural and Historical Heritage, Giresun,
Zeytinlik
Giriș
Sürekli tüketilen ekosistem ve doğal kaynaklarn gittikçe azalmaya bașladğ
günümüzde, var olan doğal ve kültürel kaynaklarn tüketilmeden gelecek
kușaklara aktarlmasn sağlayan sürdürülebilirlik kavram önem
kazanmaktadr.
Günümüzde sürdürülebilir doğa ve yașam için çözümler geliștirilmekte, kentler
ve binalar bu sorunun çözümüne yönelik tasarlanarak; enerji verimliliği, kaynak
kullanmn azaltan yașam biçimi ve geri dönüșüm bilinci geliștirilmektedir.
Çevre ve kalknma konusunda çalșmalar sürdüren Dünya Çevre ve Kalknma
Komisyonu 1987 ylnda Brundtland Raporu ile sürdürülebilir kalknma
konusunu gelecek kușaklarn ihtiyaçlarn karșlamaya engel olmadan bugün de
yașammz sürdürebilmemiz șeklinde görüș bildirmiș. 1992 ylnda da Rio de
Janerio kentinde düzenlenen BM Çevre ve Kalknma Konferansnda

sürdürülebilir gelișme tüm dünya tarafndan kabul edilen temel bir politika
haline gelmiștir.
Bașlangçta çevresel sorunlar üzerine yoğunlașan sürdürülebilirlik kavramnn
alt bașlklarndan biriside kültürel sürdürülebilirliktir. Bu kavram içerinde kent
kültürünün ve kent kimliğinin önemli bir parças olan tarihi çevrenin gelecek
kușaklara aktarlmas en önemli sorumluluklardan biridir
1. Kültürel Sürdürülebilirlik
Kültür anlam itibari ile “Tarihsel, toplumsal gelișme süreci içinde yaratlan
bütün maddi ve manevi değerler ile bunlar yaratmada, sonraki nesillere
iletmede kullanlan, insann doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin
ölçüsünü gösteren araçlarn bütünü” olarak tanmlanmaktadr[1].
Toplumlar bir arada tutan ve farkl klan özelliklerinin bașnda kültürleri,
gelenek ve görenekleri gelmektedir. Topluluklarn kültürel kimliğinin olușmas
için sahip olunan kültürel birikimin korunarak kușaktan kușağa aktarlmas için
kültürel sürekliliğin sağlanmas gerekmektedir.
Robins, kimliğin sürekliliğinin, kolektif bellek ve ortak gelenekler, ortak ve
yașanmș bir tarih duygusu ile sürdürülebileceğini savunur. Bu yaklașmla
kimlik, sürekliliğin ve birikimin eseridir. Anlamlar, gelenekler ve bağllklar, yer
kavram etrafnda olușur ve ekonomik ve siyasi örgütlenme biçimleri, iktidar
ve bağmllk, mahalleler (kentler, bölgeler, uluslar) arasndaki ilișkilerin içinde
yer alr [2].
Kültürel kimliğinin önemli unsurlarndan biriside mimaridir. Olușturulan kentler
ve bu kentlerdeki mimari doku, askeri, dini ve sivil mimari örnekleri ile
topluluğun sosyal ve kültürel yaps hakknda bilgiler vermektedir. Yüzyllarn
kültürel birikimini barndran Anadolu’nun pek çok yöresinde farkl kültürlerin
izlerini tașyan tarihi eserler ve Osmanl döneminin mimari dokusunu yanstan
ve günümüzde de yașatlan yerleșim alanlar bulunmaktadr.
Cumhuriyet döneminde kültürel alanlarn korunmasna ilișkin karar sürecini
etkileyen ilk düzenleme 1951 ylnda Gayrimenkul Eski Eserler ve Antlar Yüksek
Kurulu’nun kurulmas ile olmuș; ilk yasal düzenleme ise 1973 ylnda yürürlüğe
giren 1710 sayl yasa ile olmuștur [3].
16 Kasm 1972 tarihinde UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde imzalanan
Doğal ve Kültürel Dünya Mirasnn Korunmas Sözleșmesine 16 Mart 1983
tarihinde taraf olan Türkiye’de doğal olarak sözleșmenin amaçlarn
gerçekleștirmeye çalșacağnn sözünü vermiștir[4].
Ülkemizde korunmas ve gelecek kușaklara aktarlmas gereken birçok alan
bulunmaktadr. Tarihi dokusu ve mimari özellikleri ile Anadolu tasarm
mirasnn bir ürünü olan Giresun Zeytinlik Mahallesi de bu alanlardan birisidir.
2. Giresun’un Tarihi Geçmiși
Șehrin tarihi geçmișine bakldğnda; MÖ.183'te Pontos Kral Pharnakes bölgede
yaptğ savașlar sonucunda șehri fethederek Pharnakeia adn verir. Daha sonra
Roma ile Pontos arasnda birkaç defa el değiștiren kentin ad, Roma hâkimiyeti
srasnda çevrede çok sayda bulunan kiraz ağacn ifade eden Kerasus olur[5].
Hitit, Miletos, Roma, Bizans, Trabzon Rum İmparatorluğunun egemenlik
sürdüğü Giresun, Çepni Türkmen Beylerinden Hac Emir Beyin oğlu Emir
Süleyman Bey zamannda 1397’de fethedilmiș, Fatih Sultan Mehmet’in
Trabzon’u fethi ile de Osmanl egemenliğine girerek 1923’de de il olmuștur.
Osman Ağa ve Hüseyin Avni Alparslan önderliğinde olușturulan 42. ve 47.
Giresun Gönüllü Alaylar kurtuluș mücadelesinin zaferle sonuçlanmasnda
büyük katklar sağlamștr.
3. Kentin Gelișimi ve Mimari Dokusu
Karadeniz Bölgesinin Doğu Bölümü’nde yer alan șehir, “Aksu ve Batlama
Vadileri arasnda denize doğru uzanan bir yarmada üzerinde kurulmuștur.
Șehrin ilk kuruluș yeri Batlama deresi ağzndaki Çtlakkaledir”[6]. Çtlakkale'de
yakn zamana kadar bir kale olduğu bilinmekte, Bu kalenin sahil yolu yaplrken
ykldğ söylenmektedir[7]. Antikçağ’da Giresun, nispeten korunakl liman ile
Doğu Karadeniz bölgesindeki birkaç askerî üsten biri olmuștur. Ortaçağ’a doğru
Pontus bölgesinde fndk ticaretiyle ön plana çkan Giresun, Ortaçağ’da
dokuma mamulleri ve șap ihracyla dikkati çeken bir kale-șehir durumundayd.
Bu dönemde yerleșme, denizden 100 m. yükseklikte volkanik kayalar
üzerindeki kalenin hemen etrafna ve doğusuna doğru gelișmeye bașlamșt.
VII. ve VIII. yüzyllarda burada Bizans’a ait resmî bir ticaret bürosu vard. Bizans
idaresi altnda XI. yüzyldan itibaren bir metropolitlik haline geldi[8].
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Cumhuriyet dönemi ile kentsel dokusuyla gelișmeye açlan Giresun 1960’l
yllardan sonra kentsel ve sosyal ölçekte değișimler geçirmiștir. Șehrin
topoğrafik özelliklerinden kaynaklanan arazi yetersizliği, artan konut ihtiyac
nedeni ile geleneksel konutlar ve çevreler yerini yeni konut alanlarna
brakmaya bașlamștr. Bu sebeple barndrdğ geleneksel doku, mimari ve
kültürel miras bakmndan en az bozulmuș alan olan Zeytinlik Mahallesi
koruma altna alnmștr.
4. Zeytinlik Mahallesi
Giresun’da tarihi dokusunu koruyarak günümüze kadar gelebilen Zeytinlik
Mahallesinde Osmanl mimari karakterini yanstan evler bulunmaktadr.

Resim 1. Giresun’dan eski bir fotoğraf [9].
Giresun Osmanl idaresinde bir liman șehri olarak önemli bir gelișme
göstermiș, 1583’te kale içinde ve dșndaki yerleșme yerleri mahallelere
ayrlmș olarak görülmektedir. Giresun’un ilk mahalleleri olan bu birimleri
Yukar mahalle(Çnarlar Mahallesi), Lonca (Kumyal mahallesi), Uğrukap
(Kapukahve mahhalesi), İçkale (Kale mahallesi), Penbedûz ve Perçin (?) adlarn
tașmaktayd. Bunlardan ilk dördünün ad bugün de yașamakta olup șehrin eski
fizikî yapsnn snrlarn tayin eder[10].

Resim 4. Giresun kalesindenZeytinlik Mahallesinin görünüșü.

Resim 2. Giresun da eski bir sokak [11].
Evliya Çelebi (1611–1682) Giresun için gümrük emini, müftüsü, nakibi, camileri,
mescitleri, han, hamam vardr der. 19. yüzyln ortalarndan itibaren Giresun'da
ticari bir hareketlilik görülür. Bu durum șehrin fiziki görüntüsünü değiștirir.
Yllarla ve saylarla: 1869–1880: 8 cami, 4 mescit, 5 Rum, 1 Ermeni kilisesi, 2
medrese, 6 Türk, 2 Rum ilkokulu, 1 rüștiye (ortaokul), 3 hamam, 17 frn, 22
han. Kamus ül-Alam (1888–1899) da verilen saylar: 11 cami, 1 tekke, 9 kilise, 900
dükkân, 15 han, 30 frn, 5 hamam, 1 kșla, 4 değirmen, 1 fener[12].
Bulunmaktadr tüm bu saylar 19. yüzyln ikinci yars ile 20. yüzyln bașlarnda
Giresun'un ekonomik, sosyal, kültürel yaps hakknda bilgiler vermektedir.
Vital Cuinet’e göre 1890’l yllarn bașnda Giresun Kent merkezinde 3588 Türk,
3906 Rum ve 946 Ermeni olmak üzere toplam 8440 kiși yașamaktaymș. Bu
dönemde kozmopolit bir kent olan Giresun’un belediye bașkanlğn da uzun
yllar boyunca (1888–1904) Kaptan Yorgi Efendi adl bir Rum yapmș, belediye
meclisi üyeleri arasnda da çok sayda Rum ve Ermeni üye varmș[13].

Resim 5. Zeytinlik Mahallesinden eski bir fotoğraf[15].

Șekil 1. Zeytinlik Mahallesi Kentsel Sit Alan[16].
Resim 3. Giresun limannn eski görünümü [14].
Kent yüzey șekilleri bakmndan eğimli arazi üzerine bulunmaktadr. Yerleșim
kent șehri doğu bat yönünde ikiye bölen kalenin çevresinde ve sahil
ksmlarnda olușmuștur. Bu yerleșimlerde geleneksel mimari karakterde
yaplan bahçeli evler mimari dokuyu olușturmuștur.
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Giresun Kalesi’nin doğu eteğinde güneyden kuzeye doğru eğimli arazi üzerinde
yer alan mahallenin; kuzeyi ve bats kale ile snrl olup güneyinde, Fevzi Pașa
Caddesi, kuzeydoğusunda Giresun-Trabzon sahil yolu bulunmaktadr. Mahalle,
Çnarlar, Hac Hüseyin ve Kale mahallelerinin bir bölümünden olușup, bu alanda
birçok sivil mimari örneğin yan sra kentin önemli antsal tarihi eserlerinden
olan Ticaret Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Necatibey İlköğretim Okulu,

Hac Hüseyin Camisi, Gogora Kilisesi (müze olarak kullanlmakta) ve Katolik
Kilisesi (çocuk kütüphanesi olarak kullanlmakta) bulunmaktadr.
Zeytinlik Mevkii konumu itibariyle geleneksel Doğu Karadeniz yerleșmelerinin
tüm özelliklerini tașmaktadr. Bu alan hakim rüzgar olan karayele kapal,
iklimsel özellik nedeniyle az olan güneșten maksimum sevide yararlanan,
manzaray en iyi șekilde kullanarak hava sirkülasyonu sayesinde rutubetten
korunan ve kale eteğinde olmas sebebiyle de güvenliğin en kolay sağlandğ
denize doğru uzanan kara parçasnn (Giresun Kalesinin bulunduğu yarmada)
doğu yamacnda yerleșime en uygun alanda konumlanmștr[17].

Resim 9. Zeytinlik Mahallesindeki sokaklardan görünüș.

Resim 6. Zeytinlik Mahallesindeki evlerden görünüș.

Mahallenin dar ve düzensiz sokaklar denize doğru eğimli taș yollarla kapldr.
Evlerin bahçelerini sokaktan bahçe duvarlar snrlandrmaktadr.
Her evin girișinde bir giriș sahanlğ bulunur ve bu sahanlğn üzeri çkma
balkon alt ise çatdan gelen yağmur sularnn toplandğ sarnçtr. Çatlarda
alaturka kiremit kullanlmș olup yaplarn hepsi avluludur. Yaplarn
cephelerinde 3–4 pencereli cephe düzeni görülmektedir ve bu düzende 3 farkl
tasarm vardr; çkma ve sütunlu, balkonlu, çkmasz ve kolonsuz düzen.
Yaplarda pencereler düșey doğrultuda olup yapya özellik kazandran cephe
elemanlar; pencere söveleri, çat kornișleri, kap ișlemeleri ve kat aralarna
gelen șerit ișlemeleridir[20].

Zeytinlik mahallesi içindeki evler Giresun’da yașamș olan tüm toplumlarn
(Moğol, Pontus, Roma ve Selçuklu) mimari geleneklerinin kaynașmas sonucu
genel olarak Türk Evi bașlğ altnda incelenmektedir[18].
Geçmișin dokusunu yanstan tarihi evlerin bulunduğu bu mahalle I.derecede
kentsel SİT alan kapsamnda korunmaya değer bulunmuștur. Sit alan içinde
yer alan evler ayrk nizam ve bahçeli olup Dik Sokak ve Düz Sokak olarak
adlandrlan iki ana sokak üzerinde sağl sollu ve karșlkl olarak
konumlandrlmșlardr[19].

Resim 10. Resim 11. Zeytinlik Mahallesindeki evlerden görünüș[21]. [22].

Resim 7. 8. Zeytinlik Mahallesindeki evlerden görünüș.

Zeytinlik mahallesi evlerinin mimari özelliklerine bakldğnda; Yaplar zeminüst kat ya da bodrum+2 kat olarak yaplmș ve yap sistemi olarak kesme taș
üstüne ahșap iskelet sistem kullanlmș, iskeletin boșluklar bağdadi veya dolgu
tașlarla doldurulmuș ve șima denilen harçla svanmștr. İç duvarlar ise ahșap
kaplanmștr. Baz evler tamamen kaba yonu taștr bazlarnn ise sadece ön
yüzleri kesme taștr[23].
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Resim 13. 14. 15. Zeytinlik Mahallesindeki evlerden görünüș.
Bölge șehir merkezinde bulunduğundan ulașlabilir konumdadr bu sebeple de
altyap sorunu bulunmamaktadr.
5. Zeytinlik Mahallesinde Koruma Çalșmalar
Zeytinlik Mevkiinin içinde bulunduğu Ketsel Sit Alan yaklașk 13,86 hektar olup,
bu alan içinde 4’ü antsal 81’i sivil mimari özelliği tașyan toplam 85 adet tescilli
tarihi eser bulunmaktadr. [24] Gayrimenkul Eski Eserler ve Antlar Yüksek
Kurulu tarafndan 1979 ylnda Zeytinlik Mahallesi 1. derece sit alan ilan edilmiș
ve bu alanda yer alan birçok yap tescil edilerek koruma altna alnmștr.
1979 ylndaki karar 1981 de gözden geçirilmiș geniș bir alan kaplayan sit alan,
1986’da konut alanlar ile snrlandrlmștr.

Resim 12. Zeytinlik Mahallesindeki evlerden görünüș.

Șekil 2. Zeytinlik Mahallesi Kentsel Sit Alan[25].
1985 ylnda Tașnmaz Kültür ve Tabiat Varlklar Koruma Yüksek Kurulu’nun
karar ile Giresun kentsel sit alannn tamam için bir koruma imar plan
hazrlanmș, Bu plana göre 42 adet sivil mimari örneği ve 4 adet antsal yap
tescillenmiștir.
Zeytinlik Mahallesi için ilk koruma amaçl imar plan 1989 ylnda dönemin
belediyesi tarafndan hazrlanmș Trabzon Kültür Ve Tabiat Varlklar Koruma
Kurulunca da onaylanmștr. 1997 ylna kadar uygulanan plan revize edilip
kurul tarafnca onaylanan plan 2008 e kadar yürürlükte kalmștr.

Șekil 3. 2008 ylnda Koruma Amaçl İmar Plan[26].
2008 ylnda Koruma Amaçl İmar Plan yeniden yaplmștr. Bu plan kentsel sit
alan içindeki yaplașma yoğunluğunu büyük oranda azaltan ve yaplacak yeni
yaplarn formuna, mimari özelliklerine ve yapm malzemelerine ilișkin detayl
kararlar içermektedir[27].
Sonuç
Kentler, kurulușlarndan beri ait olduğu toplumun yerleșme kültürünün
göstergesi niteliğinde olup toplumlarn sosyal ve kültürel yaps hakknda
bilgiler vermektedir. Kent kültürünü olușturan en önemli öğelerden biriside
evlerdir. Toplumsal kimlik, coğrafi özellikler ve yașam biçimine göre șekillenen
evler mahalleleri, mahallelerde kentleri olușturmaktadr.
Giresun kent kültüründe evlerin önemli bir yeri bulunmaktadr, Bu evler
mimarlk mirasnn bir parças olmann yan sra șiirlere, hikâyelere, türkülere
konu olarak kent hafzasnda geçmișin izlerini tașmaktadr.
Giresun șehir merkezi cumhuriyet sonras dönem ile birlikte mimari ve sosyal
olarak hzl bir değișim geçirmiș, günümüzde ise gittikçe betonlașan șehirde
geleneksel mimari doku yok olmaya bașlamaktadr.
Günümüz Giresun’un da kentin mimari dokusunu yanstan geleneksel evlerin
bulunduğu tek alan Zeytinlik Mahallesidir. Mahallenin geçmișindeki kozmopolit
yaps ile olușan ortak kültür, barndrdğ tarihi doku, bahçeli evleri ve kaleye
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çkan dik sokaklar ile Giresun da korunmas gerekli alanlardan biridir.
Mahallede baz evler harap dursa da oldukça iyi korunmuș; mimarisi, iç mekân
ve bakml cepheleri bulunan güzel örneklerde bulunmaktadr.
Giresun șehir merkezindeki toplam 149 sivil ve antsal eserin %57 si zeytinlik
mevkiinde bulunmas ve șehrin karakteristik özelliklerini tașmas bakmndan
mahalle koruma altna alnmștr. Sahip olunan mimari mirasn ve yerel
kültürün zaman içerisinde yok olmamas ve kültürel kimliğin sürekliliğinin
sağlanmas için Tarihi kentler birliği üyesi olan Giresun Belediyesince 2008
ylnda yeniden hazrlanan koruma amaçl imar plan ile bölgenin korunmas ve
yașatlmas için çalșmalar sürdürülmektedir.
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Özet
Kișinin toplumsallașabilmesi, kültürün sürekliliği bilincinin edinilebilmesi
için, yașanan çevre tarihsel geçmișin ișaretlerini, simgelerini
aktarabilmelidir. Yakn çevremiz olan binalar ise yararl toplumsal amaç
için kullanlarak korunmas kolaylașabilir.
Bu bağlamda, Gazi Üniversitesi Rektörlük binas olarak faaliyet gösteren
ve 1927 ylnda “Gazi Mustafa Kemal Pașa Muallim Mektebi” olarak
adlandrlan yap I. Ulusal Mimarlk Dönemini’nin önde gelen
mimarlarndan, Mimar Kemaleddin’ in son eseridir. 1984 ylndan itibaren
değișim/dönüșüm sürecinde Gazi Üniversitesi tarafndan kullanlmaya
bașlanan bu binada günümüzde Üniversite’nin yönetim ve idari birim
ofisleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlğ ve öğrenci laboratuarlar yer
almaktadr. Geçmișten günümüze bizlere aktarlan kültürel birer miras
olmann yan sra sanatsal koleksiyonlar da içinde barndran, Gazi
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ise iletișim ve eğitim odakl bir anlayșla
binada yer almaktadr. Bugün önemli sanat eserlerine ev sahipliği
yapmann yan sra ulusal ve uluslararas sergiler düzenleyerek
çalșmalarna devam ederken, eğitim boyutuyla da resim bölümü
öğrencileri için etüt çalșmalar yapabilecekleri önemli bir mekandr.
Temellerinin atlșndaki amacna hizmet veren, dinamik ve hayatn hzl
akșyla birlikte güncellenen bu bina, bir eğitim mekan olarak genç
nesillere hizmetini sürdürmektedir. Mekânsal ve ișlevsel olarak ortaya
konan mevcut gelișim olanaklar ile geleceğe dönük çözümlemelerin yan
sra, sürdürülebilir mekansal koruma ve geliștirme stratejilerine yönelik
planlama ve uygulama ilkeleri göz önüne alnarak, Rektörlük binasnn
bodrum katnn bir ksmnn müzeye dönüștürülmesinin eğitime sağladğ
katk bir gerçektir. Araștrmann kapsam gereğince, mimarnn önemi
nedeniyle Resim Heykel Müzesi’nin yașayan bir müze olarak tantlmas,
araștrlmas ve diğer Üniversite Müzeleri gibi çağdaș platformlarn
olușturulmas ve güncelleștirilmesi için geleceğe yönelik olușturulan
sürdürülebilir yeni projelerin değerlendirilmesi ana temay olușturacaktr.

progressive analyses with the existing developmental facilities revealed
in spatial and functional terms as well as to planning and application
principles for the development strategies and sustainable spatial
preservation. In accordance with the scope of the research, the main
focus will be on the evaluation of the sustainable new projects for the
future with the aim of introducing the museum as a living museum,
researching it and creating and updating modern platforms as in the
other university museums.
Keywords: Cultural Heritage, Mimar Kemaleddin, Museum

1.

Giriș

Kültür, devam eden ve gelișen davranș biçimleri, bașka bir ifade ile
görenekler topluluğudur. Bilim ve teknoloji evrensel olmasna karșlk
kültür millidir. Kültürlerin milli olmas, içlerine kapank, diğer kültürlerden
kopuk olmalar anlamna gelmez. Yeryüzünde saf, katșksz kültür unsuru
yoktur. Hiçbir dil, mimari, musiki yoktur ki diğerlerinden etkilenmemiș,
beslenmemiș olsun. Fransz Filozofu Alain, “Aslann vücudu, yediği diğer
hayvanlarn vücudundan meydana gelir, ama Aslan her zaman kendisidir”
der.
Her kușağn bir önceki dönemden edindiği kültürel değer ve göstergeleri,
diğer kültürlerle etkileșime girerek, onlara yenilerini ekleyerek yeni
kușaklara aktarmak görev ve sorumluluğu vardr.
Kültür, insann kendinden önceki nesillerden devraldğ, ksmen geliștirdiği
ve kendinden sonraki nesillere aktardğ sosyal bir mirastr.
Türkiye’nin coğrafi ve tarihi konumu ve biçimlenișiyle hem doğal hem de
insani değerleri çeșitlidir. Neyi, neden ve nasl korumamz gerektiği bu
durumda çok önem kazanmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Mimar Kemaleddin, Müze
2.

For one to become socialized in a healthy way and to gain a
consciousness of the continuity of the culture, the environment of living
should be able to transfer the signs and symbols of the historical past.
Buildings which are closely environment to us, may be facilitated by
using them for a useful social purpose.

Tarihi çevre ve tarihi yap koruma, temelde çağdaș bir kültürel istektir ve
toplum kültürünün çağdașlașmasna paralel olarak gelișir [5].

In this sense, the building which was called “Gazi Mustafa Kemal Pașa
Muallim Mektebi” in 1927 and which serves today as the rectorship
building of Gazi University is the last
work of Architect Kemaleddin, one
of the foremost architects of the 1st National Architecture Period. Within
the process of change/transformation as from 1984, the building started
to be used by Gazi University and it today hosts management and
administrative units and offices, Deanship of Educational Faculty and
students’ laboratories. Besides being a cultural heritage carried from the
past up to the present, it hosts the Painting-Sculpture Museum of Gazi
University, which contains artistic collections as well, and which has a
communicative and educational objective. Besides hosting important
works of art today, it is used to organize National and International
Exhibitions and it serves as an important setting where the students of
the department of painting could do their studies.
Fulfilling its purpose of the first day of its foundation, the building has
been updated to accompany the dynamic and fast pace of life, also giving
educational facilities to the young. It is a fact that education has received
a good deal of contribution from the transformation of the basement of
the rectorship building to a museum with consideration paid to the
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Kültürel Miras ve Kültürel Yaplar

Abstract

Günümüzde tarihsel olan her șey “kültürel miras” kavram içerisinde yer
alr. Tarihsel gelișim sürecinde mimari yaplar, geliștikleri bölgelerin kültür
sanat merkezleri olma ișlevini de yerine getirip öncesinden aldklar
kültürel mirasn bir sonraki kușaklara üzerine yeni ve gelișmiș birikimler
koyarak aktarldğ mekanlara dönüșmüșlerdir. Bu mekanlarn
yașamlarnn ve sürekliliğinin sürdürebilmeleri için, varlğn olușturan
toplumlarla kültürel etkileșim içerisinde olmalar șarttr.
Toplumlarn tarihsel gelișimi içinde sabit bileșenlerde kalabilmesi ender
rastlanan bir durumdur. Zamana yaylan etkileșimler, farkl yașam
biçimlerini, farkl kültürleri özellikle günümüz kent toplumlarn olușturan
vazgeçilmezler haline getirmiștir. Bir toplumu toplum yapan özelliklerin
bașnda kültürel değerleri ve gelenekleri gelmektedir. Toplum bu
özelliklerini koruyamadkça sağlkl bir gelișme olanağ bulamaz.
Koșullarn, değer yarglarnn ve sosyo-ekonomik yaplarn değiștiği,
toplumsal yapnn yeni biçim ve düzenlemeler gösterdiği bir dönemde; her
yapt geçmișten geleceğe bir köprü görevi görmektedir.
Toplumlarn geçmișteki kültür değerlerini, yașam tarzn, sosyal ve
ekonomik düzeylerini yanstan mimari
yaplar, zaman içerisinde bu șartlarn değișiminden etkilenmișlerdir.
Tarihsel yaplarn yeniden kullanmlarnda karșlașlan problemlerin

bașnda kültürel değișim kavram ile mekansal ve sosyal sürekliliğin
sağlanmas gelmektedir [3].
Kültürel mirasna sahip çkan insann en önemli görevi;
bugünü ve yarn inșa ederken, geçmiși ve geleneği insanoğlu için
vazgeçilmez değerler açsndan hatrlamak, bunlarn özünü çağdaș bir
yorum ile günümüz mimarisine aktarlabilmek olmaldr [8].
Toplumun kendi iç dinamikleri için kültürel mirasa sahip çkmak önemlidir.
Nerede ve nasl durduğumuzu bilmeden ilerlemek mümkün değildir. Bu
bilinç de sadece binalar korumaktan, yani taș toprağ korumaktan
geçmez. Bu bilinç korunmas gerekli olann ruhunu anlamaktan geçer. Bu
bilinçle bir șeyin korunmas için öncü olma, “tek” olma, “artk
tekrarlanamayacak” olma, “toplumsal önemi olan anlar tașma” vb.
gerekçeler de geçerli olmuștur [15].
Kullanm amacnn çağlara ve toplumlara göre değișebilmesi, kullanm
amac ile bir mimari yapnn anlam arasnda çift tarafl bir etkileșimden
söz edilmesine olanak verebilir. Diğer bir ifadeyle, mimari bir yap, gerek
bireyde, gerek toplumda yeni ihtiyaçlarn doğmasna öncülük edebileceği
gibi yeni ihtiyaçlar ve yeni tasarmlarn ortaya çkmasna arac olabilir [12].
Bilindiği gibi mimari tasarmn önemli șartlarndan birisi, bina ile
fonksiyonel istekler arasnda bir uyum kurmaktr [15]. Mimari bir yap,
zaman içinde değișen konuma sahip olabilmektedir. Dolaysyla bir yapnn
ne olduğu, eğer onun özellikleri belli bir zaman kesiti içinde hapsedilirse,
yeterince kavranamayacaktr. Nitekim birkaç yüzyl önce inșa edilmiș
örneğin bir dini yap tarih boyunca hep ibadet amacyla kullanlmș olabilir.
Ama böyle bir yapnn günümüzdeki anlamnn, inșa edildiği gündeki
anlamyla ayn olduğu söylenemez. Çünkü bu yap artk, pratik alann
dșnda tarihi bir anlama, bugünün estetik değerleriyle de kavranan yeni
bir kullanm alanna sahiptir. Böyle bir yapnn kullanm alan, amac veya
özelliğine bağl olarak günümüzde artk yepyeni bir anlam kazanmștr
[12].
Kültürel değerlere ve kültürel mirasa sahip çkmak kolay değildir. Her
topluluk ve çağ çeșitli kültürel değerleri miras brakarak geçmișimize imza
atmșlardr. Geçmiș kültürel yaplarn gelecek nesillere orijinalliğini
bozmadan ve geliștirilerek aktarlmas, akp giden hayatn içinde
devamllğn sağlanarak devretmek gerekir. Bu anlamda araștrmamza
konu olan Mimar Kemaleddin’in büyük emek harcayarak yapmn
üstlendiği ve günümüzde bir eğitim merkezi olarak görevini yerine getiren
Gazi Üniversitesi Rektörlük binas ve Resim Heykel Müzesi bizim
devraldğmz bir kültürel mirastr.

3.

Gazi İlk Muallim Mektebi ve Mimar Kemaleddin

Mimar Vedat Tek ile birlikte Türk Ulusal Mimarlk akmn bașlatan ve bu
akmn ilkelerini belirleyen kiși olarak tandğmz Mimar Kemaleddin
Bey’in en verimli dönemi 1909 ylnda “Evkaf Nezareti İnșaat ve Tamirat
Heyet-i Fenniyesi Müdürlüğü”ne atanmasyla İstanbul ‘daki vakf
yaplarnn onarmyla bașlayan mimarla birlikte yoğun bir yeni yap
tasarm sürecine girilmiștir. Mimar Kemaleddin Bey Okulu olarak
adlandrlacak bu büro, mimarn ulusal mimarlk anlayșn ülkenin tüm
yörelerinde uygulayarak Evkaf Nezareti İnșaat ve Tamirat Heyet-i
Fenniyesi’ ni I. Ulusal Mimarlk akmnn odak noktasna dönüștürmüștür.
Bu dönemdeki yaptlarn birçoğu bu büroda, çoğunluğu kendi öğrencisi
olan yardmclarnn da katksyla 1911-1912 yllarnda tasarlayan Mimar
Kemaleddin Bey’in olağanüstü tanmlanabilecek tasarm verimi içinde
Vakflar’ a gelir sağlamay amaçlayan bir dizi ișhan özellikle dikkat çeker.
Bu arada mimarn fotoğrafçlğa ilgisinden dolay çektiği resimler bu yllara
ait çok değerli görsel belgelerin günümüze ulașmasn sağlamștr [14].
1927 ylnda tasarladğ Gazi Muallim Mektebi Türkiye’de I. Ulusal Mimarlk
dönemini de kapatan yap olmuștur. Mimar Kemaleddin Bey’in Ankara’da
tasarladğ son yap olan ve günümüzde Gazi Üniversitesi Rektörlük binas
olarak kullanlan Gazi Eğitim Enstitüsü erken cumhuriyet dönemi
mimarisinin bașarl betonarme yap sisteminin örneğidir. Ölümünden ksa
bir süre önce tasarmn bitirdiği bu binann inșaat 1930 ylnda
tamamlanmș ve bina eğitime hizmet vermeye bașlamștr. Binann temeli
8 Ağustos 1927 günü görkemli bir törenle atlmștr. Bu
törene Milli Eğitim, Milli Savunma ve İçișleri Bakanlar
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ile hükümet ve Milli Eğitimin ileri gelenleri katlmștr. Geleneklere göre
hazr bulunanlarn ortak imzalarn tașyan bir tutanak tutularak temele
koyulmuștur [1].
Bodrumla birlikte dört katl olan yap, büyük bir dikdörtgen alana
oturmaktadr. Giriș aksna göre simetrik konumda iki iç avlu ile onu
çevreleyen koridor sisteminin aksiyal düzenek içinde yerleștirildiği bir
șemas vardr. Eksendeki orta bölüm beș katl olup, girișin üzerine gelen
ve gözlem evi olarak kullanlan bir de altnc kat bulunmaktadr. Geniș
merdivenlerle ulașlan giriș; revakl, iri kolonlar ve yüksek kemerlerle
ișaret edilmiștir. Üstteki veranda, bu kez bask kolon çiftlerinin düz atkl
kurgusuyla özgün bir denge ve dekoratif vurgu motifi ișlevi üstlenmiștir.
Girișteki sütunlarn baklava motifli klasisist kurgusu, yapnn görkeminin
insan ölçeğinde de duyumsanmasn sağlamaktadr [2].
Mimar Kemaleddin yașadğ dönemin tarihsel koșullar içinde kendine
özgü mimarlk biçeminin tasarmn gerçekleștirmiștir. Bu geliștirilen
biçemde zanaatla mimarlğn yeni diyaloğunu görebiliriz. Gazi İlk Muallim
Mektebi’nin Eğitim Bilimleri alan dșnda, tarihe iz brakmasnda önemli bir
etkende bahsettiğimiz tarihi binasdr.
Mimar Kemaleddin Bey yeni mimari anlayșn öncüleri arasnda yer alan
ve özellikle bu yönüyle tannan bir kișidir. Antlarn korunmas ve onarm
konusunda yeni atlm gerçekleștirmek için dönemin Harbiye Nezareti Baș
mimar Kemaleddin Bey’e (1908) ylnda bir rapor hazrlatlmștr. Tekeli’nin
aktardğna göre, Mimar Kemaleddin, döneminin eski eser ve koruma
anlayșna ilișkin yaklașmlar içeren raporunun girișinde Türk uygarlğnn
ve onun ürünü olan Türk mimarisinin görkem ve öneminden bahsetmiș bu
nedenle kendine özgü önlemlerle korunmas gerektiğini vurgulamștr.
Kemaleddin Bey’in kültürel miras diye tanmladğmz yaplarn
korunmasna ilișkin gözlem ve önerilerini;







Örgütleme
Uzmanlğn Önemi
Sürekli Bakm ve Denetimin Önemi
Çeșitli Müdahale Biçimleri
Koruma ve Onarm İlkeleri
Kentsel Koruma bașlklar altnda incelemek mümkündür [7].

Okullar ve medreseler, camilerin tersine Mimar Kemaleddin Bey’in
tasarmnn geleneksel modelle bağnn en zayf olduğu halkalardan biridir.
Modern okul için adeta tip proje geliștirirken, medreselerde yaplan
eğitimin de değiștirilmek istendiğini ișaret edercesine tasarladğ medrese
yaplarnda, geleneksel șema yerine okul modellerine gönderme yapan
tasarmlar önermiștir [2].
Mimar Kemaleddin çoğu kez kușkusuz geleneksel biçimler ve motifler
kullanrken, onlar geleneksel yaplarndan çözüp adeta özgürleștirdikten
sonra kendi bireysel beğeni kalplarnda yeniden kurgulad. Bu kurgulama
sradan bir taktik değil, daha derinde kendi geleneğini kurma tutkusunu
duyumsatyordu. Hatta motifler ve biçimlerle öyle ki sadece kendisine
özgü motif kalplar üretmiștir. Bu dönüștürülmüș bezeme elemanlarna
bakarak onu geleneğe bağlamak zordur. Biçim olarak değișmez bir
referans motifi ya da kendini bağl görmekten vazgeçemediği belki de tek
motif, penci kemer biçimidir ve bir ekol imzasdr [2].
Altunya’ nn bizlere ressam Malik Aksel’ den aktardğna göre; “Bu
Ankara’nn en büyük yaps olacaktr. Mimar da meșhur Kemaleddin’ dir.
İtalya’dan mermer sütunlar getirilecek, en üst katn balkonuna heykeller
yerleștirilerek damn orta yerine döner rasat kulesi yaplacaktr. Bunlarn
hepsi planda yer almștr. Mimar Kemaleddin üzüntü içerisindedir. Çünkü
mimarn plan değișmiștir. Yldzlara bakmak üzere yaplan döner kubbeyi
“”Egli” adndaki bir mimar küçültmüștür. Mimar Kemaleddin çok
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üzülmüștür ki; “bunu bana yapmayacaktnz, bu eser benim son
eserimdir”, demiștir [1].
Mimar Kemaleddin tarafndan Gazi İlk Muallim Mektebi olarak inșa edilen
tarihi bina zaman içinde gerek duyulan eğitim binalarna hizmet adna
değișim ve gelișim göstermiștir. Gazi Eğitim Enstitüsü olarak kullanldğ
1970’ lerin sonu ve 1980’ lerin bașna ait bilgilerden simetrik bir biçimde
planlandğ, zemin katnda ön bölümde, yan yana dizilmiș büyük derslikler,
arka bölümde ise üç büyük salon halinde yemekhaneler, yan kanatlarda
büyük laboratuarlarn bulunduğu anlașlmaktadr. Bina da girișin tam
karșsna iki kat yüksekliğinde, balkonu ve sahnesi olan büyük bir toplant
salonu günümüzdeki adyla “Mimar Kemaleddin Salonu” yerleștirilmiștir.
Gözlemevi ise gerekli araçlarla donatlmadğ için kullanlmamștr.
Kuru’nun bizlere aktardğna göre, Mimar Kemaleddin’in Ankara Gazi İlk
Muallim Mektebi binas daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlğ Tașnmaz
Kültür ve Tabiat Varlklar Yüksek Kurulu’nun 25.09.1984 tarih ve 408 nolu
Gazi Üniversitesi Rektörlük binas olarak kullanlabilmesi için gerekli
onarmlarn yaplmas uygundur” șeklindeki karar ile Gazi Üniversite’sinin
Rektörlük binas olmuștur. 1984 ylndan itibaren Gazi Üniversite’si
tarafndan kullanlan yapda, bugün Üniversite’nin Rektörlük ve ofisleri ile
Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlğ ve laboratuarlar bulunmaktadr. Yapnn
bodrum katnda ise iç avlularn güney bat tarafnda Gazi Eğitim Fakültesi
laboratuarlar, avlularn kuzey doğusunda kalan ksmn sol bölümünde
Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi yer almștr [6 ].

Müdürlüğü'ne bağl olarak, 1937 ylnda Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile
Dolmabahçe Saray Veliaht Dairesi'nde hizmete girmiștir. Cumhuriyet'in ilk
on yl kapsamnda gerçekleșen bu girișimin daha sonraki halkalar ise
1980'li yllarda eklenmeye bașlamștr. Bugün, Kültür Bakanlğ bünyesinde
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kurulușu olarak çalșan İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi dșnda alt adet Resim ve Heykel Müzesi
Müdürlüğü bulunmaktadr: Ankara Resim ve Heykel Müzesi(1980), İzmir
Resim ve Heykel Müzesi, Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, Șanlurfa
Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Mersin Devlet Resim ve Heykel Müzesi
(2002) ve Aydn Devlet Resim ve Heykel Müzesi (1983) Müdürlükleri.
Ankara dșndaki Resim ve Heykel Müzeleri bulunduklar ilde İl Kültür
Müdürlüğüne bağl olarak etkinliklerini yürütmektedirler. Görüldüğü gibi
kurulma amaçlarnn bașnda plastik sanatlar alanndaki somut verilerin bir
araya getirilmesi, sergilenmesi ve korunup gelecek kușaklara aktarlmas
görevlerini üstlenen sanat müzelerimizin says, ülke nüfusu ve il says
düșünüldüğünde minimum ölçekte kalmștr [10].
Zamanla özel müzelerin ve üniversitesi müzelerinin kurulmasnda gözle
görülür bir artș yașanmștr. Resim Heykel Müze’lerinin sanata, sanatçya
ve yașadğ topluma karș görev ve sorumluluklar hayli ağrdr. Bu
nedenle, "yüzü ileriye dönük", bulunduğu kentin bireyleriyle barșk bir
müzecilik anlayș hedefleri olmaldr.
Gelecek kușaklarn bilinçli olarak kültürel ve tarihsel alanda birikim
kazanmalarnn, kültürümüzün evrensel boyutlarnda yașatlmasnn
sağlanmas açsndan ve uluslarn uluslararas platformlara tașnmasnn
etkin yöntemlerinden biridir. Müzelerin yașamla bağlantl olarak verimli
kullanlabilmeleri ve yașatlmalar uygun politikalarn geliștirilmesine
bağldr [13].
Müzecilik ve sergileme de, tekdüzeliğin karșt “yaratclk ve özgünlük”,
farkllk, yenilik, hatta aykrlk tașmaktr. Asl olan sanatsal, kültürel
üretimde de, bilim ve teknolojide de var olan programn, üretim, ürün ve
varlklarnn ileriye götürülmek üzere yenilenmesi değiștirilip yaratc
dönüșümlere uğratlmas söz konusu olmaldr [9].

Șekil 2. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binas

4. Gazi İlk Muallim Mektebi’nin Yașayan Miras Gazi
Üniversitesi Resim Heykel Müzesi
Büyükșehirlerin bir insan yğn olmaktan kurtulabilmeleri, kültürel
etkinliklerin varlğna bağldr. Bu kültürel etkinliklerin var olmas ise bir
altyapy gerekli klar. Bu alt yapnn bir bölümünü müzeler olușturur.
Müzeler, geçmișimizi bize hatrlatacağ gibi, günümüz değerlerini de
içerebilir ve belki de en önemlisi ileriye dönük hayallerimizin yansdğ
mekanlar olabilir. Bir müze; sanatla, resim, heykel, enstalasyon, mimarlk
ile ilgili güncel veya tarihsel konulu olabileceği gibi, doğa tarihi, bilim, uzay
veya çeșitli teknolojilerin tanm konularn içerebilir [15].
Genel anlamyla müze ki bu tanmlama Uluslararas Müzeler Konseyi
(ICOM) tarafndan yaplmștr, kültürel değer tașyan unsurlardan olușan
bir bütünü çeșitli biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek,
özellikle halkn beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacyla
kamu yararna yönetilen sürekli kurum” olarak açklanr.
Müzeler doğalar gereği koruma kurumlardr, barndrdklar nesnelerin
sonsuza dek korunacağ varsaym ile yola çkarlar ve bu bakș açs ile
koleksiyonlarn genișletirler. Olușturduklar koleksiyonlar üzerine yaplan
araștrmalar sonucunda hazrladklar sergiler, derlenen bilginin halka
aktarldğ ortamlar yaratrlar. Ksacas, müzelerde düzenlenen kalc ve
geçici sergilerin amac, salt nesnelerin “sunulmas” değil, derlenen
bilgilerle birlikte “yeniden sunulmas” dr. Bu yeniden sunum sürecinde
nesnenin arkasnda gizlenen bilgi de görünür klnabilecektir. Zengin
tarihsel ve kültürel birikimi olan Gazi Resim Heykel Müzesi, kendi kimliğini
yanstan ve öz değerlerini koruyarak geleceğe açlan, insanlğn da ortak
olduğu kültürel bir mirasmzdr. Kültürel miraslarmzn önemli ayağn
olușturan Resim ve Heykel müzelerimizin ilki Güzel Sanatlar Genel
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Müze fikri günümüzde çok farkl boyutlar ve etkinlikleri de içerir duruma
gelmiștir. Artk müze sadece sanat eserlerinin sergilendiği bir yer
olmaktan çkarak, insanlarn eğitim görebilecekleri, kendilerinin de sanat
çalșmalar yapabilecekleri, müzedeki eserlerin birebir kopyasn olușturan
imgelerini yanlarnda götürmelerini sağlayacak, objelerin üretildiği veya
ürettirildiği bir yer halini almaktadr.
1990’larda hzlanan ve 2000’li yllarda giderek artan yeni müze
kurulumlar içinde üniversite müzelerinin, akademik sorumluluklar
bulunmaktadr. Üniversite Müzeleri, koleksiyonlarn belli bir anlayș içinde
yetkinleștirirken seçiminin anlayș ve ölçütlerini saptamak ve bu yolda
yatrm yapmak, müzecilik stratejilerini, yaklașmn ve tutumunu
açklamak, bir galeri müze olmann dșnda sanat tarihi disiplinlerini içinde
barndran dönem sergileri, retrospektif sergiler, yeni yaklașmlar ve
üniversite gençliğinin sanatsal tavrn, yönelimlerini açğa çkaran kavram
sergileri düzenlemek, bunlar yaynlar yolu ile bilim, sanat çevrelerine,
öğrencilere, ilgilenenlere sunmay amaçlar ve görevleri arasnda
görmektedir [10]. Bu amaçlar doğrultusunda Gazi Resim Heykel
Müzesinin bel kemiğini olușturan, ilk koleksiyon, Gazi Eğitim Enstitüsü,
Resim- İș Bölümü'nün açlșndan (1932) sonra olușturulmaya bașlanmștr.
Koleksiyonda zaman içinde birçok tannmș sanatçnn yer aldğ bir yapya
ulașlmștr. Bu koleksiyon, 1970’li yllarda müze olarak ilk kez Tonguç
Müzesi adyla düzenlenerek sergilenmiștir [4].
Resim Heykel Müzesi, 1989 ylnda, bu kurumda çalșmș ve buradan
mezun olmuș sanatçlarn armağan yaptlar ile güçlendirildikten sonra,
yeniden “Gazi Resim Heykel Müzesi” adyla etkin duruma getirilmiștir.
Koleksiyonda en erken tarihli tablo "Alemdağ, 1908" ismiyle, Halil Pașa'ya
aittir. İzlenimci gruptan tannmș sanatçlardan Feyhaman Duran ve Namk
İsmail ile bu anlayș benimseyen asker ressam Mehmet Ali Laga ve Cevat
Erkul’ un da koleksiyonda birer tablolar yer almaktadr [4].
Resim sanatnn Türk kültür yașam içinde etkin bir rol almas, Cumhuriyet
Dönemi ilk kușak sanatçlarnn modern sanat anlayșlar yönündeki
çalșmalaryla olmuștur. Koleksiyonda yer alan bu kușak sanatçlarndan
Refik Epikman, (MRHB)Müstakil Ressam ve Heykeltrașlar Birliği' nin (1928) ;
Z.Faik İzer, Eren Eyüboğlu ve Arif Kaptan "D" Grubu'nun (1933) üyeleri olup,
resim sanatnn gelișmesinde ki katklaryla Resim Heykel Müzesi
koleksiyonunda yer almaktadrlar.
Resim-İș Bölümü’ ne uzun yllar özveri ile büyük emek veren Veysel
Erüstün, koleksiyona armağan ettiği beș tablosu bulunmaktadr.

Geometrik-soyut anlayșta, Türk resminin öncü sanatçlarndan biri olan
ve bu anlayșn geliștirerek sürdüren Cemal Bingöl ile; dșavurumcu-soyut
sanatn, günümüze kadar uzanan gelișim çizgisinde, önemli bir yeri olan
Adnan Turani, koleksiyonu güçlendiren yaptlaryla müzede yer alan iki
sanatçmzdandr. Koleksiyonda yer alan ve bu kurumdan yetișmiș bir
diğer soyut sanatç ise Hasan Kavruk'tur.
Grafik sanat alannda tannmș özgün bask resim sanatçlar Mustafa
Asler ve Süleyman Saim Tekcan, bu kurumun yetiștirdiği diğer önemli iki
sanatç olup, bunlar Hayati Misman ve diğer genç sanatçlar izlemektedir.
Koleksiyonun seçkileri arasnda, Onlar Grubu'ndan Leyla Gamsz, özgün
yorumu ile, bölümün eski mezunlarndan İsmail Altnok, Bahattin Akay,
Nushet Kutluğ, Kadir Ata ile Oya Knkl, üsluplarnn bașarl birer
temsilcileri olarak yer almaktadrlar. 2007 ylnda müze envanterinde 281
adet eser kayt altna alnmștr. Günümüzde daha birçok sanatçnn eșsiz
eserlerine ev sahipliği yapan Gazi Resim Heykel Müzesi, yașayan yada
hayatta olmayan Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu sanatçlar, belirli
aralklarla retrospektif sergileri düzenlemektedir. 2 Mart-15 Mays 2007
Sanat Etkinlikleri kapsamnda Turan Erol “Seçki”, 27 Nisan -15 Haziran
2007 Süleyman Saim Tekcan “Retrospektif”, 5 Ekim -15 Kasm 2007
Burhan Alkar “Heykel”, 23 Kasm-28 Aralk 2007 Kayhan Keskinok “Resim
Sergisi” gerçekleștirilmiștir.
Düzenlenen sergiler kapsamnda baslan ve gelecek kușaklar için birer
belge niteliği tașyan kataloglarda sanatçlar geleceğe tașmaktadr.
Ulusal ve uluslararas jürili Resim ve Heykel Sergilerinin düzenlendiği
Müze mekânlar, uzun süreli sergilemeleriyle ziyaretçilere izleme keyfi
vermektedir.
Bir sanat eserinin müze mekanndaki varlğ ile galerideki varlğnn en
temel farkn, müzelerin disiplinler aras bilgi ile donanmș ve bu bilgiyi
sürekli güncelleme zorunluluğunun yan sra, malzemesini depolama,
tanmlanma, kimliklendirme, bunun için tarih, sanat tarihi (müzografi) ve
müze bilgisine dayal zorlu bir çalșmay bașarma, yaptlar koruma, onlara
bakmak, gerekirse onarmak için gerekli fiziksel, teknolojik ve çağdaș
bilimsel koșullar sağlama ve tüm bu birikimi müze bilimsel açdan
kuramsal bir çerçevede konumlandrma sorumluluğu belirler. Müzede yer
alan eser, bir sergi mekânnn değil bir koleksiyonun parças olarak, sanat
galerisinde olduğundan daha farkl bir anlam ve önem tașr.

Șekil 3 . Gazi Resim Heykel Müzesi İç Mekandan Görünüm

5.

Sonuç ve Öneriler

Kültür, sürekli değișen ve gelișen insan ve mekanlar zorunlu olarak
değișimlere adapte eden bir mekanizmadr. Kültürün maddi varlklarndan
biri de mimari yaplardr.

Heykel Müzesi, yeni bir ișlev kazandrlarak yașatlmș ve gelecek kușaklara
aktarlmas sağlanmștr.
Toplumun kültürel mirasn, toplum adna koruyan, tantan bir kurum
olarak bir anlamda da kamu mal niteliğinde olan müze, halkn kültür
varlğnn somut belgesidir. Bu nedenle de halk ile müzeler, toplumsal ve
kültürel etkileșim içindedir. Dolaysyla, ziyaretçisi olmayan, toplumu cezp
etmeyen, ișlevini yerine getirmiș olamaz. Müzeye ziyaretçi sağlamak
müzenin görevleri arasnda yer almaldr [9].
Müzedeki öğrenmeyi sağlamak için her yaștan ziyaretçiye yönelik
eğitimsel ve eğlenceli programlarda yaratc drama içeriğinde el becerileri
etkinlikleri, resim, müzik v.b. alanlarn da kapsayacak biçimde zengin
içerikli yöntem olarak kullanlabilmelidir [9]. Müzenin kültür, bilim ve sanat
eserlerinin sergilendiği bir yap
olduğunu hepimiz biliriz. Bugün pek çok müze sanat bilim ve kültür
eserlerinin yer aldğ cazibe merkezi haline gelmiștir. Öğrenme ve eğitim
sürecini destekleyecek en önemli ortamlar müzelerdir. Sunulanlar görme,
izleme, alglama, yașama geçirme ve bütün bunlarn getirdiği izleri
üretime dönüștürerek ileriye tașma müzelerdeki eğitim bilimsel
çalșmalarn içeriğini olușturur [9].
Gazi Resim ve Heykel Müzesi halkla bütünleșmeli gelen ziyaretçi ile
eserler arasnda köprü görevi görmelidir. Müzeler okullarn aksine geçmiș
kültürle ve insanlarn olușturduklar birikimle duygusal bağlar
kurabilmektedirler. Resim ve Heykel Müzesi yașadğ șehrin görsel-kültürel
yapsna farkl bakș açs kazandrma gibi bir sorumluluğun yan sra,
mekan ve fiziki șartlar elverdiğince șehirdeki sanat için eksiklikleri
giderme görevini de yüklenmesi kaçnlmazdr. “Üniversitemize,
yașadğmz topluma sunacaklarmz / kazandracaklarmz ve bugüne
kadar üzerinde pek de durulmayan müzenin yaplanmas ve geleceğe
yönelik tüm aktarmlarn geçmișten / bugünden gelecek nesillere șk
tutmas, bilgi vermesi, sanat dallarnn en iyi örneklerini sunmas, çağdaș
bir yeni neslin görsel ve bununla birlikte kültürel belleğinin olușmasnda
müzecilik adna çalșmalarn yoğunlaștrlmas gerekmektedir. Müze ve
sanat galerilerinin ziyaretleri öğrencilere, görsel olarak alglama
yeteneğini kazandrrken, güzeli ve estetik değerleri görebilmeyi, tanmay
ve seçmeyi öğrenmelerine destek olmaldr.
Önerilen eğitim programlarnn somut göstergesi olarak, sergilenen resim
ve heykelleri izleyen çocuklarn ve gençlerin hayranlk ve sanat adna
üretilen eserleri yakndan görme hevesiyle mekandan ayrlmalar ve daha
sonra arkadaș gruplar yada aile bireyleriyle tekrar müzeyi ziyaret etme
isteğinde olmalarnn sonuçlarn ortaya çkartr.
Çağdaș müzelerin, Türkiye’deki konumu ve yerinin belirlenmesinde
“yașayan müze” ilkesinin șğnda kurulan Gazi Üniversitesi Resim Heykel
Müzesi, görev ve sorumluluğunun bilinciyle eyleme dönüșen her
düșüncenin arkasnda olup; öncelikle Bașkent sanat ortamna yeni bir soluk
kazandrmak için “müzecilik” konusuna önem vermelidir. “Çağdaș ResimHeykel Müzesi” kimliğinin olușmas ve bunun altnda yatan bugünün
geleceğe aktarlmas tezinden hareketle gelecek kușaklara, sanata ve
sanatçya sahip çkma ve sürekliliğini sağlama adna koleksiyonunu
olușturmaldr.
Resim Heykel müzeleri sadece koruma ve sergileme mekânlar olmamaldr.
Eğlendirerek bilgilendirme, kimlik bilinci olușturma, sürekli istek uyandran
bir çekim, noktas olmaldr. Bu Resim-Heykel Müzesinin sürekliliğini ve
yașayan müze olmasn sağlar. Müze topluma ve bulunduğu kente yakn
durușuyla popüler bir merkez olmaya adaydr. Sanatsal bilgileri fazla
olmayan hayatlarnda sadece çocukluklarnda resim yapmș, sanata ve
sanatçya uzak bireyleri de sürekli müze ziyaretçilerine dönüștürmek hedef
olabilir. “Kadnlar Günü”, “Esnaf Günü”, “Kamu Personeli Günü” gibi yada
Üniversitemizin Fakülteleriyle ișbirliği içinde, “Okul Öncesi Öğretmenliği
Drama Günü”, “Resim-İș Öğretmenliği Temel Tasarm Günü” gibi
etkinliklerle bireylerin hayatlarnda yeni bir pencere yeni bir perspektif
açarak gelenekselleștirilebilinir. Rahmi M. Koç müzesi tarafndan uygulanan
müzebüs ad verilen “Gezici Müze Projesi” çalșmalarndan örnekle,
“müzeservis” uygulamalaryla desteklenerek “getirmesi bizden gezmesi
sizden” sloganyla Resim-Heykel Müze mekânlarn ziyaret etme olanağ
bulamayan kitlelere ulașlmasnda etkin rol alnabilinir. Ayrca çeșitli
araștrmalar yaplan görme engelli bireyler için dokunabilecekleri
röprodüksiyon çalșmalarda koleksiyona eklenerek yeni Eșref Armağan’ larn
yetișmesine imkan verilebilinir. Ayrca müze içerisinde geçmișten
günümüze Gazi Üniversitesi’nin yapm ve gelișimine katks olan kișiler için
özel bölümler olușturulmas dikkat çekici olabilir.

Bu öğrenme bireyin aktif olmasn, uygulama yaparken, ayn zamanda
Kültürel Mirasmz olan Gazi İlk Muallim Mektebi, mimarlk ve sanat tarihi uyguladklar üzerinde düșünüp bunlar anlaml hale getirmesini, hepsinden
açsndan önemi büyüktür. Günümüzde ise Gazi Üniversitesi Rektörlük önemlisi, görsel okuryazarlk ve “görme” becerisini kazanmasn
Binas olarak kullanlan bu yapnn bünyesinde barndrdğ Gazi Resim- kapsamaktadr. Özellikle öğrencilerin müze ortamnda sanat eğitimi
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uygulamalarna katlmas, nesnelerin alglanmasnda, var oluș ve mekânda
yer alș biçimlerini kavramalarna yardmc olmaktadr. Müzeye ziyarete
gelen eğitimin her kademesindeki bireyler ile yaratc drama çalșmalarnn
yaplmas disiplinler aras bir çalșma örneği teșkil etmektedir. Ayrca müze
içerisinde olușturulacak bir satș standnda müze içerisinde sergilenen eser
görsellerinden olușan kartpostallarn satlmas, müze tantm cd’ si ile
interaktif olarak topluma ulașlmas sağlanabilinir. Diğer Üniversite Müzeleri
(ODTÜ Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Ankara Üniversitesi Oyuncak
Müzesi v.b ), ile de ișbirliği içerisinde Ankara’da bir Sanat Bienali olușturarak
Sanatsal faaliyetlere destek verilmesi önerilebilinir. Ayrca Güzel Sanatlar
Eğitimi bölümü öğrencileri arasnda ulusal ve uluslararas plastik sanatlar
yarșmalarnn düzenlenmesi ve ödül alan eserlerin sergilenmesiyle
öğrenciler için yeni perspektifler açlmas önerilebilinir. Eğitim ve iletișim
odakl bir proje kapsamnda öğrencilere ve eğitimcilere yönelik hazrlanacak
olan eğitim paket programlar sayesinde alan yazn derslerinin de yaplmas
sağlanabilinir.
Ayrca Gazi Üniversitesi Rektörlük binasn simgesel olarak vurgulayan,
küçük bir kubbe ile örtülmüș olan, yaplș amacnda gözlemevi olarak
tasarlanan ama yeterli donanm sağlanamadğ için kullanlmayan mekân
da Mimar Kemaleddin ile birlikte 1927 ylnda temel atma törenine katlan
kișilerin canlandrldğ maket çalșmalar ile Mimar Kemaleddin’in büyük
önem verdiği ve proje dșnda değiștirilip küçültüldüğü için üzüntü duyduğu
gözlemevinin hayata geçirilmesi ve ziyarete açlmas Mimar’nn sürekli
yașatlp anlmasna vesile olabilir. Antsal binalar korumann iyi yollarndan
önemlisi onlar insan kullanmna sunmaktadr. Amaç korumak araç ise
yeniden kullanmaktr. Yaplarn kullanmnda yaplarn tarihi kimliği göz ard
edilmeden yapnn kültürel varlğnn sürekliliği için araç olmaldr. Antsal
yapya çağdaș bir fonksiyon verilerek, tarihi doku mimari değerler ve insan
varlğ gözetilerek çağdaș yașama etkin olarak katmak söz konusu
olmuștur.
Sonuç olarak; Resim-Heykel Müzesi içinde yaplan ve yaplmas önerilen tüm
etkinlikler tüm Türkiye’de eğitimin baș mimar olan Gazi Üniversite’sinin
yerine getirdiği eğitime katkyla birlikte farkl bir ivme kazandracaktr.
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Özet
Tarakl geçmișten günümüze kadar gelen, Osmanl mimarisini tașyan
örnekleriyle kültürel mirasmz yanstan önemli bir yerleșim birimidir.
Yerleșime ilișkin yazl kaynaklar ve bu alanda yaplan araștrmalar sonucunda,
bu bölgenin tarihi süreç içinde önemli uygarlklara ev sahipliği yaptğ ancak
mevcut haliyle yerleșimin geleneksel dokusunun tamamna yaknnn Osmanl
mimarisini yansttğ tespit edilmiștir. Tamam sit alan olan Tarakl, geleneksel
Osmanl mimarisinin belirgin yap örneklerini göstermekle beraber günümüze
kadar mimari dokusunu büyük oranda korumuștur.
18. yy.-19. yy. ahșap yap örneklerinin oldukça yoğun olduğu bu bölgede, söz
konusu mimari varlğn yakn geçmișe kadar gözden kaçtğ ve bu değerli
mirasmzn gün yüzüne çkmas konusunda gerekli çalșmalarn yaplmadğ bir
gerçektir. 200-300 yllk bu mimari dokunun zaman içerisinde ypranmas ve
yok olmaya yüz tutmas olağan bir süreçtir. Bu sürecin durdurulmas veya
yavașlatlmas ancak bu bölgede yaplacak akademik çalșmalarla mümkündür.
Köklü bir geçmișe sahip olan, geleneksel dokusunu ve niteliklerini hala koruyan
Taraklda 80’i tescillenmiș 300’e yakn tarihi yap mevcuttur. Bu yaplar, han,
hamam, okul, cami ve az sayda kamu binalaryla birlikte çok sayda konuttan
olușmaktadr. Bu çalșmada; mimari estetiği ve göz doldurucu güzelliği ile
mimari tarihimize tanklk eden ve hala birçoğu kullanlmakta olan konutlarn
mimari yaplar incelenmiș ve kayt altna alnmștr.
Anahtar kelimeler: Tarakl, tarihi ahșap yaplar, mimari doku

Abstract
Tarakl, coming from the past till the present day, is an important residential
district that reflects our cultural heritage through its instances of Ottoman
architecture. According to written documents and results of research done
about residence in Tarakl, it is seen that this area has been home to many
important civilizations in the course of history. However, it is determined that
in its present state, almost whole of the traditional texture of residence in
Tarakl mirrors Ottoman architecture. The whole of Tarakl is a conservation
area and as well as showing distinctive building instances of traditional
Ottoman architecture, it has preserved its architectural texture to a great
extent, up to the present day.
In this region where examples of timbered buildings from the 18th and 19th
centuries are quite intensely situated, it is a fact that the discussed
architectural presence has been overlooked until the recent times. The
necessary work to unveil this valuable inheritance of ours has not been
carried out. It is natural that this 200-300-year-old architectural texture wears
out in the course of time and tends to disappear. It is possible to stop or slow
down this process of wearing out only by the academic studies to be carried
out in this region.

Sekil 1. Sakarya İli Tarakl İlçesi Haritas
Sakarya İlinin Bolu ve Bilecik ilçeleri ile birleștiği bölümde yer alan Tarakl dağ
ve tepeler arasndaki vadide, ormanlk bir alanda kurulmuștur (Bkz. Șekil 2).
Sakarya İl merkezine 65 km. uzaklktadr. Deniz seviyesinden 485 m.
yükseklikteki ilçenin yüzölçümü 334 km2 dir. 2008 Yl Genel Nüfus saym
sonuçlarna göre; toplam nüfusu 7 693 tür. İlçe ekonomisi tarm, hayvanclk ve
turizme dayaldr.

İlçe Ad

2008 yl
toplam
nüfusu

2008 yl ilçe
merkez nüfusu

2008 yl ilçe köy ve
belde nüfusu

Tarakl*

7.693

3.160

4.533

*TUİK verilerine göre
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde bahsedildiği üzere İlçede halkn șimșir kașk
ve tarak yapmas nedeniyle adnn Yenice Tarakç olarak anldğ
belirtilmektedir. Bu isim zamanla halk dilinde Tarakl olarak değișmiștir.

In Tarakl, a place having a deep-rooted history and having protected its
traditional texture and qualities, there are approximately 300 historical
buildings, 80 of which are registered. Inns, Turkish baths, schools, mosques, a
small number of public buildings and a large number of houses constitute
these historical buildings. This study presents the characteristic architectural
features of those houses, many of which are still being used and that have
witnessed our history with their architectural aesthetics and magnificent
beauty.
Keywords: Tarakl, Historical wooden buildings, architectural texture

1. Giriș
Marmara Bölgesi'nde, Sakarya İline bağl bir ilçe olan Tarakl, doğusunda Bolu ili
Göynük ilçesi, batsnda Geyve İlçesi, güneyinde Bilecik ili Gölpazar ilçesi ve
kuzeyinde Akyaz ilçesi ile çevrilidir (Bkz. Șekil 1).

Șekil 2. Tarakl İlçesinden Genel Görünüș
Evliya çelebinin seyahatnamesindeki “…Halen kalesi virandr. Ama kasabas
bağl bahçeli, akarsulu bir dere içinde 500 mamur evli, tahta ve kiremit örtülü
șirin bir kasabadr. 11 mihrap ve 7 mahalledir. Çarș içindeki cami çok güzeldir. 1
hamam, 5 han, 6 çocuk mektebi ve 200 dükkân vardr. Hepsi kașk ve tarak
yapmyla uğraștklarndan șehre Tarakl derler...” ifadesiyle taraklnn mimari
dokusunu özetlemiștir.
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Yoğun mimari dokuya sahip ilçede, günümüze gelebilen eserler arasnda; Hisar
Tepedeki kale kalntlar, su sarnçlar, Osmanl kent dokusunu olușturan ve
günümüze kadar gelen Tarakl Evleri, Osmanl Sokaklar, hanlar, hamamlar,
camiler, okullar, el ișleme atölyeleri ve șehir meydan bulunmaktadr.

2. Osmanl-Türk mimarisinde Taraklnn Yeri
Osmanl kültüründen süre gelen mekan tasarm geleneğinde fonksiyonellik,
dekoratif ve șekil unsurlarna göre öne çkmș gibi gözükse de, Türk evinde
fonksiyonellik ile estetiğin mükemmel ahengi vardr.
Konut mimarisinin șekillenmesinde birçok etmen vardr bunlar; Aile yaps,
coğrafi konum ve iklim, ulașlabilen malzeme, gelenek ve görenekler, çevre
șartlar, kültürel ve sosyal hayat olarak sralanabilir. Tarakl evlerinin mimari
yapsnda etkili üç unsur vardr. Bunlar, aile yaps, iklim, kültürel zenginliktir.
Șekil 3. Karakteristik tarihi tarakl evlerinden bir örnek
Türk aile yapsnda ev halk, özellikle kadnlar, zamanlarnn büyük bir ksmn
(köy ve kasabalarda tamamn) evde geçirmekte bu nedenle evler, hem ișyeri,
hem eğlence mekan, hem de dinlenme alanlar olarak tasarlanmaktadr.
Örneğin el sanatlaryla uğrașan bir kadnn ișini evinde yapabilmesi için halkilim dokuma tezgâhlar ev içinde kurulmaktadr. Öte yandan özelikle
kadnlarn eğlence cemiyetleri yine bu evlerde toplanmaktadr. Ayrca aileler
babaerkil bir yapya sahip olduğundan genellikle tüm mekanlar ortak mekan
olan sofaya açlmaktadr. Tüm bu ișlevselliğe rağmen Türk evlerinin
mimarisinde ve düzenlenmesinde Türk insannn sadeliği, saygnlğ, aile birliği
ve dayanșmas açk bir șekilde ev mimarilerine yansmștr.

Dș görünümleri, bir, iki bazen de üç cephesinde yer alan çkmalar, cumbalar,
pencere düzenlemeleri ve saçak alt süslemeleri ile hareketlendirilmiștir (Bkz.
Șekil 4). Baz evlerde, parselin çarpklğn düzeltmek, bazen konut alann
artrmak veya manzaraya, yola, daha iyi açyla yöneltmek amacyla uygulanan
çkmalar veya cumbalar ve bazen de çat katnda inșa edilen cihannümalar,
sokak siluetlerine olduğu kadar, kentin genel görünümüne de ayr hava
katmaktadr.

Taraklda hâkim olan ev biçimi, Anadolu’nun bat yarsndan bașlayarak,
Balkanlardan Yugoslavya’ya kadar uzanan alanda kökleșmiș, Krm’a kadar
uzanmștr. Bu geniș coğrafi alann ortasnda bulunan Sakarya Tarakl havzas
evleri, yukarda bahsedilen karakteristik Türk ev tarzn yanstmaktadr.
Yukarda bahsedilen özellikler ve tarihi süreç içerisinde ortaya çkan
Anadolu’nun șirin bir ilçesi olan Tarakl’nn mimari estetiği ve göz doldurucu
güzelliği ile mimari tarihimize tanklk eden ve hala birçoğu kullanlmakta olan
konutlarn (sivil mimarisi) mimari yaplar incelenmiș ve așağdaki değerler
tespit edilmiștir.

3. Tarakl’daki evlerinin durumu
Tarakl kent merkezi snrlarnda bulunan mevcut konutlar incelendiğinde
mimarilerine ve yaplș tarihlerine göre üç gruba ayrlabilir.
a-

Geleneksel kent mimarisine aykr betonarme yaplar; 80’li yllardan beri,
gerek tarihi mirasn ve estetiğin önemsenmemesi gerekse ekonomik
gelișmeleri sonucunda, kentsel sit alan içerisinde ve kentin mimari
dokusuyla bağdaștrlamayan çok katl, betonarme yaplar yaplmaya
bașlanmștr. Bu yaplanma șehrin tarihi dokusunu tehdit etmekle birlikte
geleneksel yapya da oldukça uzaktr.

b-

Kurtuluș savaș ile 1970 yllar arasnda yaplan yaplar; Bu yaplar sistem
bakmndan ve mimari açdan geleneksel dokuya uygun yaplmș fakat
cephe ișlemeleri, kap pencere formlar değiștirilmiștir.

c-

18.y.y ve 19.y.y sonlarnda yaplmș “Geleneksel Osmanl Evi” kapsamnda
yaplan yaplar; Bu yaplar Tarakl’nn gerçek mimari dokusunu olușturan
ve günümüze kadar varlğn sürdürebilen ortalama 200 yllk evlerdir. Bu
evler günümüz itibariyle 90 adedi tescillenmiș olmak üzere, yaklașk
300 konuttan olușmaktadr. Bu çalșma bu gruptaki yaplar incelemeyi
hedeflemektedir.

4. Tarakl’daki Sivil Mimari Yaplarn Özellikleri
4.1. Dș görümüm
Yapsal açdan incelendiğinde Tarakl evleri sistem bakmndan, genel olarak
temel, taș duvar, zemin kat ve üst katlar, çakma iskeletli ahșap, karkas aras
kerpiç dolgulu yapya sahiptir (Bkz. Șekil 3). Mimari bakmdan incelendiğinde
ise sofal ve cumbal bu evlerde genel olarak bahçe bulunmamakla birlikte
bazlarnda küçük yan veya ön bahçeler bulunmaktadr. İki ya da üç kattan
olușan bu evler, bazen çat arasnda küçük odalar olan, krma veya beșik çatl
evlerdir.
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Șekil 4. Tarakl Evleri Örnek Görünüș Çizimleri
4.2. Cephe elemanlar
4.2.1. Kaplar
Çift kanatl ve tek kanatl ahșap elemanlardr. Üstlerinde bir pencere veya
kapnn üst tarafnda demir parmaklkl açk kafesler vardr. Lentolar düz,
pervazlar da sade görünümlüdür.
Çift kanatl kaplar ana giriște kullanlr. Dș kaplarn ebatlar 120-130 cm
açklkta, 210-230 cm yüksekliğindedir. Tek kanatl kaplar ikinci derecedeki
girișlerde ve messan kaplarnda kullanlmștr. Kap açlșlar mekann içine
doğru yaplmștr (Bkz. Șekil 5-6).
Oda kaplar daima tek kanatldr, 3,5 cm. kalnlkta, serenleri ve ara kaytlar 15
cm. genișlikte, üst ve alt bașlklar 22 cm. genișlikte, profili, alt ve üst aynalar
kareye yakn dikdörtgen, orta ayna ise yatk dikdörtgen formlu ahșaptr.
Aynalar ortalar kabartmaldr. Menteșeler düz, kap kollar top veya “L” formlu,
kilit aynalar sadedir. Kanat genișliği 85-95 cm. dir. Yükseklik 210 ile 230 cm
arasnda değișir.

Șekil 5. Çift kanatl ve Tek kanatl kap örneği

Șekil 8. Düz lentolu örnek pencere çizimi
Kemerli pencereler; Düz lentolu pencereler gibi iki veya üç bölmelidir.
Cephelere estetik görünüm kazandrmak amacyla ve önemli mekanlarda yani
sofa ve eyvanlarda bu tipte pencereler kullanlmștr. Kemerli pencerelerin en
önemli özelliği lentonun kemerli olușudur. Detaylar ise diğer pencerelerle
ayndr (Bkz. Șekil 9).

Șekil 6. Çift kanatl örnek kap çizimi
4.2.2. Pencereler
Ahșap pencere kullanlmaktadr. Zemin kat pencereleri, kaln taș duvar
üzerinde bulunurlar. 40*40, 60*60, 90*90 boyutlarnda, demir parmaklkl,
camldr. Üst katlarda ahșap yaplarn genișliğine göre pencere genișliği 7090cm arasnda değișir. Yükseklikleri ise 170-180 cm’dir. Bu pencereler
kanatldr. Pencerelerin says bulunduğu yüzeyin genișliğine göre değișir.
Pencereler düz lentolu ve kemerli olarak iki farkl șekilde yaplmștr.
Düz lentolu pencereler: iki ve üç bölmelidir. Üç bölmeli pencerelerde üst ve
orta kanatlar sabit alt kanatlar açlr șekilde iki bölmeli pencerelerde ise üst
kanat sabit alt kanatlar açlr șekilde yaplmștr (Bkz. Șekil 7-8).

Șekil 9. Kemerli pencere örnekleri
4.2.3. Çkmalar
Çkmalar, odalardan, sofadan, eyvandan ya da odalardan ve sofalardan
olușmuștur. Çkma sofay zenginleștirmek, rahat bir yer sağlamak, üst kat
alann arttrmak amacyla yaplmștr. Ön tarafta 2, 3 veya 4’er pencere
bulunur. Ahșap bant 30 cm genișliğinde 250 cm uzunluğunda ve zeminden 2
m yüksekte olurlar. Genellikle yap yüzeyine paralel olan çkmalar ya yap
boyunca tüm cephede ya oda genișliğince köșelerde ya da sofa genișliğince
cephe ortasnda bulunurlar. Sofa önündeki çkmalarn bazlar ise balkon olarak
düzenlenmiștir. Çkmalar desteksiz, konsol destekli ya da payandal olarak
tasarlanmștr. Çkmalar zemin kattaki çarpklklar giderir üst mekanlar da dik
açya getirir. Bunun sonucunda üçgen formlu çkmalar olușur. Çkmalarn açk
veya kapal tipleri vardr (Bkz. Șekil 10-11). Kapal çkmalarn pencereleri vardr.
Açk çkmal binalar çkma cephe duvar esas alnarak olușturulmuștur, Çkma
pencereleri kemerli tiptedir. Çkma girișin üstünde yer alabileceği gibi bașka
cephelerde de yer alabilir, üç katl yaplarda birinci kat çkmas kapal, ikinci kat
çkmas ise açk tarzda yaplmștr.

Șekil 7. Düz lentolu pencere örnekleri
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4.2.5. Çatlar
Genel olarak orta sofal konutlarda krma çatl, dș ve iç sofal konutlarda beșik
çat tipine rastlanmaktadr. Orta sofal evlerde çatnn krma ve en yüksek
noktasnn sofann ortasna denk getirilmesiyle sofann tavan diğer hacimlere
göre yükseltilerek yaplmștr (Bkz. Șekil 13). İç sofal konutlarda mahya sofann
ortasna denk getirilmiștir. Dș sofal konutlarda ise mahya oda srasnn sofa
duvar üzerindedir. Yağmur oluklar sonra ilave edilmiștir.

Șekil 10. Açk balkon özelliğine sahip sivil yap örneği

Șekil 13. Tarakl evleri çat örnekleri
4.3. Geleneksel Konutlarn İç Yerleșim Özellikleri
Topografik șartlardan dolay Tarakl sit snrlar içerisinde yaplanma arazi
üzerine yaylarak değil, arazi eğiminden faydalanp, kat saylarn artrarak
olușmuștur. Çoğu kez araziye kademeli olarak oturan konutlarda katlarn
adlar ve ișlevleri değișmekte, esas yașam kat evin bulunduğu konuma göre
yer değiștirmektedir.

Șekil 11. Kapal balkon çkma özelliğine sahip yap örneği
4.2.4. Saçaklar
Çalșlan bölgede hemen hemen bütün konutlarda çplak saçak görülür.
Saçaklarn konsol mesafesi 50 – 70 cm arasnda değișmektedir. Saçak altlar
kaplamaldr. Motiflere çok az rastlanmaktadr (Bkz. Șekil 12).

Bahçe kat tümüyle hizmet ve üretim faaliyetleri için ayrlmștr. Evin ana giriș
kaps genellikle bu kattadr. Eğer ana giriș kaps diğer katlardaysa bu katta
mutlaka bahçeye çkș kaps bulunmaktadr. Hayat, ahr, samanlk, odunluk,
ambar, kiler bazen “frn evi” gibi mahallerden en az birkaç ya da tamam bu
katta yer almaktadr. Bahçe katlarnda ahr ve samanlk olmayan evlerde bu
mahallerin yerini mutfak ya da banyo almștr.
Orta kat, sokak veya cadde seviyesinde ise giriș kat olarak kullanlmaktadr.
Giriș kapssnn açldğ hayat, sofa, odalar bazen mutfak bu katta yer
almaktadr. Orta katn mevcut olduğu evlerde geçmiște, gündelik yașamn bu
katta geçirildiği, esas yașam kat ya da üst katn evli çocuklara ve konuklara
ayrldğ söylenmektedir.
“Esas yașam kat”, eğer orta kat yok ise gündelik hayatn geçtiği ve konuklarn
ağrlandğ kattr. Bu katta bulunan sofa, yazlk, kșlk odalar, merdiven, tuvalet
ve lavabo mekanlar ile bazen mutfak mahalleri planda önemlerine göre
manzara, yola ve bahçeye göre konumlanmștr.
4.4. Plan Öğeleri
4.4.1. Ev Girișleri
Genelde evlerin girișleri sokak üzerindedir. Baz örneklerde giriș içeri çekilerek
bir ön mekan olușturulmuștur. Bu ksmn döșemesi birkaç basamaklk bir
merdiven ile sokak döșemesinden 60-80 cm. yükseltilmiștir.
Binalarn birkaçnda çkma girișin üzerine denk getirilerek hem giriș mekan
derinleștirilmiș hem de saçak etkisi yaratlmștr. Girișler genellikle zemin katta
olmakla beraber eğimli arazilerde çevrenin de elverișli olmasyla birinci katta
da olabilmektedir. Bu durumda zemin kat ile bir ara bağlant, çoğu kez bahçe
çkș için bir merdiven bulunmaktadr.

Șekil 12. Tarakl evlerinde saçak örnekleri
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Binaya girince taș döșeli ayak terkisi mevcuttur. Son dönemlerde eğilim taș
döșeli ayak terkilerine beton dökülerek eskiye oranla daha düzgün bir kaplama
yüzeyi elde edilmeye çalșlmștr. Giriș saçağ elemanna rastlanmamștr.

çengel vardr. Günümüzde ocaklar kullanlmamakta kapaklar kapal
bulundurulmaktadr.

4.4.2. Katlar
Zemin Kat: Zemin topografyaya uygun olarak, üst katlara temel olușturur. Taș
kapl olduğu zaman “tașlk” adn alr. Genel olarak “hayat” denir. Burann
hiçbir penceresi yoktur; ancak șk almaya ve dizili odunlarn hava akm ile
kurumasn sağlayan ahșap kafesten “giliste” leri veya “mușabak” lar vardr.
Burada yerine göre depo, ahr, arabalk, samanlk, odunluk olarak kullanlr.
Araba ve hayvanlarn rahatlkla içeri girebilmesi için zemin seviyesindedir.
Genellikle çift kanatl sokak kaps buraya açlr. Kap üzerinde gelenin
kimliğine göre tokmak düzeni vardr. Eve gelen yabanclar kapy șakșak ile
çalar. Dșardan dönen ev halk veya komșu kadnlar, kap kilitli ise, demir
halkalar tklatr ve kap üst kattan çekilen ip ile açlr. Eğer gelen yabanc ise
mutlaka kapya inilir ve misafir karșlanr. Zemin katlarn bir bölümü baz
evlerde bakkal, nalbant v.b. dükkânlar olarak kullanlmștr. Baz evlerde ise
zemin katta bir veya iki oda, kattan ayrlmștr. Bu odalar bazen oturma odas,
bazen de mutfak (ocak) olarak kullanlmștr.
Orta Kat: Zemin ile esas kat olan üst kata geçiși sağlayan, asma kattr.
Zamanla, buras önem kazanarak esas katn șeklini almștr. Kș odas olarak
kullanlr. Orta kat odalar, genelde gündüz oturmak ve çalșmak için kullanlr.
Üst Kat: Evin plan tipini belirleyen esas kattr. Așağdaki evin bölümlerini esas
olan üst kat, göz önüne alnarak belirlenmiștir. Diğer katlar bu kat tașmak için
gerekli ksmlardr.

Mutfaklar genellikle giriș katlarda yer alr. Bina köșelerden çok sofa
aralklarnda tasarlanmștr.
4.5. Plan Tipleri
4.5.1. Dș Sofal Plan Tipi
Bu plan tipi bir oda sras ve önündeki sofadan olușmaktadr. Eyvanlar bu sade
plan zenginleștiren öğelerdir. Sofa ve eyvanlar kapal tarzda inșa edilmișlerdir.
Sofann bir köșesinde merdiven yer alr (Bkz. Șekil 15).
Dș sofal evler iki katl inșa edilmișlerdir. Sofann bir yönüne dizilmiș odalardan
olușmaktadr. Dș sofal plan tipinin en basit ve orijinal șeklidir. Odalar sokağa,
sofa ise açk olarak avluya yönlendirilmiștir. Sofa büyüklüğü oda saysna göre
değișmektedir. Merdiven sofann bir köșesinde genelde tek kollu olarak duvara
paralel düzenlenmiștir. Sofann bir ucuna davlumbazl ocak ve iki adet pencere
yerleștirilmiștir. Sofann bu ucu baz evlerde sonradan bir duvar veya ahșap bir
paravana ile bölünerek mutfak mekanna çevrilmiștir.

4.4.3. Evin Ana Bölümleri:
a) Sofalar
Babaerkil aile yapsnda olmazsa olmaz mekanlarndan biri olan sofalar ya da
çardaklar, yașam fonksiyonlarnn tümüne cevap vermesi açsndan birer hane
özelliği tașyan odalarn açldğ ortak mekan özelliği tașyan, sürkilasyon alan
olmann yannda günlük yașamn geçtiği önemli bir mekandr (Bkz. Șekil 14). Ev
planlamas yaplrken sofann plan içerisindeki konumu ve formu göz önüne
alnarak tasarlama yaplr.

Șekil 15. Dș Sofal Plan Tipine Örnek
4.5.2. İç Sofal Plan Tipi
Sofa iki tarafnda yer alan oda sralarnn arasndadr (Bkz. Șekil 16). Sofa eyvan
merdiven sofas çkma gibi elemanlarla zenginleștirilmiștir. Baz örneklerde
sofa, odalara göre farkl tip pencereler ile cepheye yanstlmștr.

Șekil 14. Tarakl evlerinden örnek sofa görünüșü
b) Odalar
Odalarn girișleri iki tiptir. Plan özelliklerine göre 45 derecelik pahl duvar veya
oda ile sofay ayran duvar üzerinde bulunan kap araclğ ile sağlanr. Oda
içlerinde oturma eleman olarak yerden yüksekliği 45 – 50 cm., genișliği 60
cm. olan sedirler ve ot yastklar karșmza çkar. Oda boyutlar ortalama 4 m.
ye 4 m. dir. Odalarn hemen hepsinde bir ocak ve yüklük vardr. Genelde bu iki
eleman ayn duvar üzerinde yer alr. Birçok yüklük dolabnn içinde gusülhane
mevcuttur. Dolaplarda genel olarak üç modül sistem vardr. Bir çok örnekte
orta modül ocaktr. Modüller iki kapakldr, kapaklar yerden 40 cm.
yükseltilmiș, 1,5 cm. kalnlğnda 8 cm. genișliğinde konstrüksiyonlu, ahșap
aynal, iki veya üç bölmelidir. Orta modül dolap ise, ahșap olan aynalarn yerini
cam alr. Vitrin olarak kullanlr. Dolap içleri rafldr.
c) Mutfaklar (Ocak)
Șekil 16. İç Sofal Plan Tipine Örnek
Mutfak duvarlar, kerpiç sva üzeri beyaz badana yapldr. Pencere ve kap
doğramalar odadakilerle benzer özellikleri tașr. Zemin genellikle, karo
seramik kaplama yaplmștr. Tavanlar, ahșap çta kaplamas ile kaplanmștr.
Her mutfakta ocak bulunmaktadr.
Ocaklar yarm daire planl, yașmakszdr. Yanmadklar zaman kapatlmak
üzere 1,5 cm. kalnlkta 15 cm, genișlikte ahșaplarn yan yana gelmesiyle
olușmuș giyotin kapaklar vardr. Ocağn yanndaki dolap modülünün alt ksm
odun koymak amacyla boș braklmștr. Ocağn içinde kazan asmak için

4.5.3. Orta Sofal Plan Tipi
Orta sofal plan șemasnn ilkeleri doğrultusunda, ortada sofa ve iki yanda
odalardan olușan ve karnyark sistem olarak da bilinen plan tipi görülmektedir
(Bkz. Șekil 17). Dș sofann sert iklime karș korunmasz olmasna rağmen, bu
plan tipinde sofa, odalar sayesinde korunakl bir hal almștr. Bu șemay
örgütleyen orta sofa, sofaya açlan odalar, mutfak ve tuvalet gibi servis
mekanlardr. Zemin kat, ortada giriș kapsyla bağlantl ve buna açlan ahr,
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samanlk, depo mekanlarndan olușmaktadr. Sofa her iki katta ana örgütleyici
durumundadr. Üst katta sofaya bağml cumbal baș odayla birlikte dș
çevreyle sosyal iletișimi ve ayn zamanda, bahçe ve avluya bakarak doğayla
bütünleșmeyi de sağlar. Tarakl’daki örneklerde sofa tavan oda ve eyvan
tavanlarna göre yüksek tutulmuș kot farkndan dolay olușan yatay banda
nakș ișlenmiștir. Dört eyvanl tiplerde oda girișleri pahl olarak yaplmakta bu
da sofaya düzgün olmayan sekizgen görünümü vermektedir. Sofa odalara göre
farkl tip pencere grubu veya çkma ile cepheye yanstlmștr.
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Șekil 17. Orta Sofal Plan Tipine Örnek
5. Sonuç ve Öneriler
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Applcatons”, Mddle East Techncal Unversty, November 2008

[12]. Tarakl Kaymakamlğ, Tarihin Doğayla Buluștuğu Yer TARAKLI, Çizgi
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Anadolu’nun her köșesinde hemen hemen ayn özellikleri tașyan tarihi ahșap
evler kültür mirasmz olarak korunmaya ihtiyaç duymaktadr. Bu kültür
mirasmzdan biri olan Tarihi Taral evleri üzerinde yaplan bu çalșmada
günümüze kadar gelen ve birçoğu hala kullanlmakta olan bu konutlar üzerinde
incelemeler yaplmș ve așağdaki sonuçlar elde edilmiștir.

[13]. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt 3, Üçdal Neșriyat, İstanbul 2005

Minyatür bir Osmanl kenti görünümündeki Tarakl gerek sivil mimarisiyle
gerekse diğer yaptlaryla özgün görünümünü korumal gerekirse șehir imar
durumu tekrar düzenlenmelidir.

[15]. Turan, M., “Tarihi Tarakl Evlerinin Tașyc Sistemi Ve Yapm
Tekniklerinin Belirlenmesi”, Sakarya Üniversitesi, Sakarya/Türkiye, 2004

Mevcut șehir plan incelendiğinde, dini, idari, ticari, konaklama ve eğitim
yaplar daha çok kent merkezindedir. Konutlar ise daha çok yamaçlarda
bulunmaktadr. Bu nedenle yeni yaplacak yaplarn kentin bu özelliği göz
önüne alnarak yaplmas gerekmektedir.
Doğal süreç içerisinde ypranan yaplar restore edilirken aslna uygun ve
gerçek mimari durumlar korunarak onarlmaldr. Onarma bașlanmadan önce
gerekli projeler aslna göre çkarlmal ve uygulama projeye göre
tamamlanmaldr.
Taraklda halen kullanlmakta olan birçok tarihi konut mevcuttur. Ancak baz
konutlar terk edilmiș durumdadr. Bu terk edilmiș konutlarn yok olmasn
engelleyecek tedbirlerin alnmas gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli
teșvikler ve yardmlarla geleneksel konutlarda yașam özendirilmeli ve
desteklenmelidir, böylelikle hem atl durumda olan yaplar yeniden
değerlenecek, hem de tarihi ve kentsel dokunun bozulmasna engel olunmuș
olacaktr.
Tarakl, korunmas gerekli olan bir konut dokusuna sahiptir bu nedenle yakn
tarihte yaplan ve kentin tarihi dokusunu bozan yaplarn mümkünse tarihi
dokuya uygun slah edilmesi değilse sorumlular tarafndan radikal önlemler
alnarak söz konusu binalarn tekrar yaplmas sağlanmaldr. Ayrca yeni
yaplacak konutlar, hâlihazrda bulunan tarihi evlerin plan tipolojileri göz
önünde bulundurularak tasarlanmal ve yapm çizilen planlara uygun olmasna
özen gösterilmelidir.
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KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULLARININ
ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAȘTIRMA: EDİRNE ÖRNEĞİ
AN INVESTIGATION ABOUT THE EFFECT OF THE COMMITTEES OF CONSERVATION OF CULTURAL AND NATURAL
RICHES ON CONSERVATION OF HISTORIC CITIES: EDIRNE EXAMPLE
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ÖZET

1-GİRİȘ

Tarihi çevreler; fiziksel ve sosyal çevreleriyle bir bütün olarak
kentlere “kimlik” kazandran, korunmas gerekli birçok kültür varlğndan
olușmaktadr. Korumann ölçeği tek yap ölçeğinden kenti koruma boyutuna
doğru genișleme göstermiștir.
Günümüzde; önlem alnmadğnda tarihi çevrelerde yașanan
bozulma süreçleri genellikle hzl yașanmakta, ancak ülkeden ülkeye değișen
koruma yasalar ve koruma etkinliklerinin iyi yönetilmesiyle kontrol altna
alnabilmektedir.
Ülkemizde tașnmaz kültür ve tabiat varlklarnn korunmasyla ilgili
olarak politika ve karar üreten iki ana birimden ilki Kültür Bakanlğ adna
görev yapan ve tarihsel geçmiși 1950’li yllara dayanan Koruma Yüksek Kurulu,
ikincisi Yüksek Kuru!a bağl olarak çalșan yurt genelinde says 30’u bulan
Koruma Bölge Kurullardr. Bu çalșmada önemli ant eserler ile “Kaleiçi kentsel
sit” alanna ve köklü bir geçmișe sahip olan Edirne kenti; Kültür ve Tabiat
Varlklarn Koruma Edirne Bölge Kurulunun 1976-2006 arasndaki dönemde
aldğ kararlar snflandrlarak saysal analizlerinin yapldğ örnekleme alan
olarak seçilmiștir.
Kurul Kararlarna ait karar metinlerinin uzun süren ve ayrntl
incelenmesi sonucunda 2617 adet kurul toplantsnda alnan 4773 adet karara
göre konular kendi içinde sekiz ayr bașlk altnda ayrmlandrlmș, 1’den 114’e
kadar göre numaralandrlmștr.
Sonuç olarak Edirne kent bütünü İle Kaleiçi sit alannda alnmș kurul
kararlarnn saysal dağlmlar tablolar üzerinde verilerek, çalșmada tarihi
kentlerin korunmasnda Koruma Bölge Kurullarnn etkisi irdelenmiștir.

“Koruma” sözlük tanmna göre; “Kentlerin belli kesimlerinde yer alan tarihsel
ve mimari değeri yüksek yaptlarla antlarn ve doğal güzelliklerin kentte
bugün yașayanlar gibi gelecek kușaklarnda yararlanmas için her türlü ykc,
saldrgan ve zararl eylemler karșsnda güvence altna alnmas” [1] biçiminde
tanmlanmaktadr. 23.07.1983 tarihli, 2863 Sayl Kültür Ve Tabiat Varlklarn
Koruma Kanununda ise “Koruma” kavram; “.. tașnmaz kültür ve tabiat
varlklarnda muhafaza, bakm, onarm, restorasyon, fonksiyon değiștirme
ișlemleri; tașnr kültür varlklarnda ise muhafaza bakm onarm ve
restorasyon ișleridir” șeklinde yer almștr [2].
Tarihi çevre korumann amac; tarihi yerleșmeyi yok olmaktan
kurtarmak, kültür mirasn günümüz yașamyla bütünleștirmek, ayn zamanda
geçmiș dönemlerin fiziksel dokusunu koruyarak sosyal, kültürel yașantnn da
bir ölçüde korunmasn sağlamaktr.
5226 Sayl ve 14.7.2004 Tarihli “Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma
Kanunu ile Çeșitli Kanunlarda Değișiklik Yaplmas Hakknda Kanuna” göre
Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Yüksek Kurulu İle Koruma Bölge
Kurullarnn “Yurt içinde bulunan ve bu Kanun kapsamna giren korunmas
gerekli tașnmaz kültür ve tabiat varlklar ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara
göre yürütülmesini sağlamak üzere korunmas gerekli tașnmaz kültür ve
tabiat varlklarnn korunmas ve restorasyonuyla ilgili ișlerde uygulanacak
ilkeleri belirlemek, Koruma bölge kurullar arasnda gerekli koordinasyonu
sağlamak ve uygulamada doğan genel sorunlar değerlendirerek görüș vermek
suretiyle Bakanlğa yardmc olmak” görev ve yetkileriyle kurulduğu
belirtilmiștir [3].

Anahtar Kelimeler: Tarihi kent, Kültür Bakanlğ, Edirne Bölge Koruma Kurulu
kararlar

2-ÖRNEK ÇALIȘMA ALANI EDİRNE VE KALEİÇİ KENTSEL SİT ALANI

ABSTRACT
Historical environments, which provide cities with “an identity” together
with physical and social environments consist of many cultural riches that
should be conserved. The measure of conservation which expands from a
single construction measure into a dimension of conservation of the entire
city.
Today the degradation processes of the historical environments occur
quickly in general if any measures are not taken against these processes; but
these processes can be taken under control by conservation laws that vary
from a country to another country and by effective management of
conservation activities.
In Turkey, one of the two main units which make policies and take
decisions on conservation of immovable cultural and natural riches is The
Exalted Committee of Conservation, that functions on behalf of the Ministry of
Culture and that dates back to 1950s. The other unit is the Committees of
Regional Conservation which function depending on the Exalted Committee.
There are nearly 30 regional committees all around the country. Within this
study Edirne city, which has important monumental creations, “the Kaleiçi
urban protected area” and a rooted history has been chosen as the sampling
area, where the decisions taken by the Edirne Regional Committee of
Conservation of Cultural and Natural Riches within the period of 1976-2006
have been classified and numerically analysed.
After a long-lasting and detailed investigation of the decision texts
concerning the Committee Decisions; the subjects have been distinguished
under eight titles and have been numbered from 1 to 114 according to the 4773
numbers of decisions taken at 2617 committee meetings.
Consequently the effect of the Committees of Regional Conservation on
conservation of historic cities has been examined by representing the
numerical distributions of the committee decisions taken about the entire city
of Edirne and the Kaleiçi protected area on tables.

Edirne kenti; özgün ve görkemli mimari örneklerin verdiği, Osmanl
İmparatorluğunun en parlak döneminde 93 yl bașkentlik yapmș ve İstanbul’un
bașkent olmasndan sonra hemen önemini yitirmeyen önemli bir ant kent
niteliğindedir. Baz kaynaklarda yaratlan örnek eserler açsndan Edirne’nin
Bursa ve İstanbul’un karșm niteliğinde olduğu, eșine az rastlanan antsal
yoğunluğun 500 m çapndaki bir daire içinde yer aldğ belirtilmiștir [4].
Kuruluș tarihi MS. 123-124’lere uzanan ve 19. yüzyl sonrasnda fiziksel
dokusunu merkez ve yakn çevresinde ksmen koruyabilen Edirne’de kent
merkezinde bulunan ve ilk planl yerleșim alan Kaleiçi bölgesi; birbirini dik
kesen sokak yapsyla “zgara plan” özelliğini tașmaktadr.
Dikdörtgen bir alanda kurulan ve Roma İmparatoru Hadrianus’un
yaptrdğ bir kale durumundaki Kaleiçi’nde, geçirdiği yangnlar dolaysyla
yeniden yaplandrlmș olmakla birlikte, mevcut dokusunu ksmen
koruduğundan 10.4.1976 tarihinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Antlar Yüksek
Kurulu (GEEAYK) tarafndan sit snrlar belirlenerek koruma karar alnmștr.
Edirne’de Kaleiçi dșndaki yerleșmeler, İslam kentinde mülkiyete bağl yol
dokusu-dolambaçl dar sokak ve çkmazlar- ile organik dokuda gelișmiștir [5].
GEEAYK, 11.6.1977 tarihinde 9884 sayl kararla Kaleiçi imar plannn
kültür değerlerinin korunmas ve bu değerlerin yaknna inșa edilecek yaplarn
ölçü ve mimarileri açsndan yeterli olmadğna karar vermiș, plann bu kesimini
yürürlükten kaldrmștr. 1979 ylnda Edirne’de GEEAYK Koruma İmar Plann
görüșmek üzere toplanmș, Kentsel sit snrlar yeniden gözden geçirilmiș,
Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Yüksek Kurulu’nun (KTVKYK) 4.10.1985
tarih ve 1447 sayl karar ile yeniden değiștirilmiș ve daraltlmștr [6].
Edirne Bölge Koruma Kurulu 1988 ylnda faaliyete geçmiș ve Kurul
kararlar uygulanmaya bașlanmștr. 3194 sayl İmar Kanunu uyarnca “Edirne
Kentsel Sit Alann Koruma İmar Plan” hazrlanmș, imar yönetmeliğinin baz
maddelerinde değișiklik yaplarak yeniden düzenlenmiș ve 24.10.1991 tarih ve
986 sayl Yüksek Kurul kararyla “Edirne Kentsel Sit Alan Koruma İmar Plan”
ve 1991 ylnda da Ek İmar Yönetmeliği yürürlüğe girmiștir [7].
Kaleiçi bölgesinin tamamnda 2006 ylnda yaplan uygulama imar plan
ve 1/5000 Nazm İmar Plan çalșmasna göre Edirne Sit Alan ve Etkilenme
bölgesinde tescilli 88 ant eser, 25 resmi bina ve 365 sivil mimarlk örneği
bulunmaktadr [8]. 2009 ylnda onaylanan koruma amaçl imar plan halen
yürürlüktedir.

Key Words: Historic city, Ministry of Culture, Decisions of the Committee of
Edirne Regional Conservation.
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3- ARAȘTIRMANIN YÖNTEMİ VE EDİRNE
KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN
ALINMIȘ KARARLARIN KODLANDIRILMASI
Araștrma; tarihi Edirne kentinin belediye snrlar içinde kent
merkezi ve Kaleiçi kentsel sit alannda; Edirne Koruma Bölge Kurulu tarafndan
ilk kararn alndğ tarih olan 1976 yl ile 2006 yllar arasndaki dönemi
kapsamaktadr. Bașlca veri kaynağ; 1951 ylnda GEEAYK döneminden beri
kurulun karar verme sürecindeki ana ișlemleri tanmlayan yönergeler
yardmyla, bazen de yazl olmayan bir metin standard ile bașvuru yaplan
konularn görüșülmesi sonucunda hazrlanan metinlerdir.
1976-2006 döneminde toplam olarak alt yl için hiçbir karar
metnine rastlanmamștr. 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 ve 1986 yllarnda Edirne
kent bütününde alnmș bir karar kayd bulunmadğndan; karar metinlerindeki
veriler toplam 2617 adet kurul toplantsnda alnan 4773 adet karara göre
ayrntl ișlenerek elde edilmiștir. Karar metinlerinin ișlenme așamasnda
alnmș kararlar bașvuru konularna göre; “sit alan, tespit ve tescile ilișkin,
planlamaya ilișkin, yaplanmaya ilișkin, altyapya ilișkin, kurumlararas yazșma,
kurul gündemi ve uygulamalar ile diğer kararlar” olmak üzere sekiz ayr bașlk
altnda ayrmlandrlmștr. Sekiz ana bașlk ise (K) ile belirtilen ve 1’den 114’e
kadar konu bütünlüğüne göre numaralandrlarak alt bașlklara ayrlmș ve
saysal analizleri yaplmștr.
Buna göre kurul kararlar;
1-SİT ALANI KARARLARI
1.1- Kentsel Sit Alan İlan ve Tescili (K1)
1.2- Doğal Sit Alan İlan ve Tescili (K2)
1.3- Arkeolojik Sit Alan İlan ve Tescili (K3)
1.4- Tarihi Sit Alan İlan ve Tescili (K4)
2-TESPİT VE TESCİLLE İLGİLİ KARARLAR
2.1- Tescil Karar ve / Tescil Fișinin Hazrlanmas (K5)
2.2- Tescil Kaydnn / Tescil Șerhinin Kaldrlmas (K6)
2.3-Tescilli Yapnn Koruma Grubunun Belirlenmesi (K7)
2.4- Ant Ağaç Tescili (K8)
3- PLANLAMA İLE İLGİLİ KARARLAR
3.1. Çevre Düzenleme Projesi Onaylar (K9)
3.2. İmar Plan Tadilatlarna İlișkin Kararlar (K10)
3.3. İmar Plan Uygulamalarna İlișkin Kararlar (K11)
3.4. Koruma Amaçl İmar Planna İlișkin Kararlar (K12)
3.5. Peyzaj Düzenleme Projesine İlișkin Kararlar (K13)
3.6. Orman/Ağaçlandrma Planna İlișkin Kararlar (K14)
3.7. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K15)

4- YAPILANMAYLA İLGİLİ KARARLAR
Yaplanmaya ilișkin kararlarn “Tescilsiz Mevcut Yaplarla İlgili”, “Tescilli
Yaplarla İlgili” ve “Yeni Yaplanmayla İlgili” Kararlar olmak üzere üç bașlk
altnda analizi yaplmștr.
4.1.Tescilsiz Mevcut Yaplarla İlgili Kararlar
4.1.1. Parsel / Ada Düzenleme Kararlar
4.1.1.1. Tevhide İlișkin Kararlar (K16)
4.1.1.2. İfraza İlișkin Kararlar (K17)
4.1.1.3. Ada Baznda Çalșma Yaplmasna İlișkin Kararlar
(K18)
4.1.2. Projelendirme Gereği Olmayan/Projelendirme Öncesi Alnan
Kararlar
4.1.2.1. Uygulama Öncesi Araștrma Yapma/ Bilgi
Toplanmasna İlișkin
Kararlar (K19)
4.1.2.2. Mail-i İnhidam/ Ykm Kararlar (K20)
4.1.2.3. Kat Artș Talebine İlișkin Kararlar (K21)
4.1.2.4. İșlev Değișikliği Talebine İlișkin Kararlar (K22)
4.1.2.5.Yapnn Koruma Yasas Kapsamnda Bulunmadğna
İlișkin Kararlar (K23)
4.1.3. Plan ve Projelendirmeye İlișkin Kararlar
4.1.3.1. Tadilat Projesine İlișkin Kararlar (K24)
4.1.3.2. Mevcut Yapya Ek Yaplmasna İlișkin Kararlar (K25)
4.1.3.3. Yapnn Projelendirilmesine İlișkin Kararlar (K26)
4.1.3.4. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K27)
4.1.4. Uygulama Sürecine İlișkin Kararlar
4.1.4.1. Kullanma İzni Verilmesine İlișkin Kararlar (K28)
4.1.4.2. İzinsiz Uygulamann Belirlenmesi (K29)
4.1.4.3. Uygulamann Projeye Uygunluğuna İlișkin Kararlar
(K30)
4.1.4.4. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K31)
4.2. Tescilli Yaplarla İlgili Kararlar
4.2.1.Parsel / Ada Düzenleme Kararlar
4.2.1.1. Tevhide İlișkin Kararlar (K32)
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4.2.1.2. İfraza İlișkin Kararlar (K33)
4.2.2. Projelendirme Gereği Olmayan /Projelendirme Öncesi Alnan
Kararlar
4.2.2.1. Uygulama Öncesi Araștrma Yapma/ Bilgi Toplanmasna
İlișkin
Kararlar (K34)
4.2.2.2. Bakma/ Basit Onarma İlișkin Kararlar (K35)
4.2.2.3. Mail-i İnhidam/ Ykm Kararlar (K36)
4.2.2.4. Kat artș Talebine İlișkin Kararlar (K37)
4.2.2.5. İșlev Değișikliği Talebine İlișkin Kararlar (K38)
4.2.2.6. Esasl Onarm Talebine İlișkin Kararlar (K39)
4.2.2.7. Tesisata ilișkin Kararlar (K40)
4.2.2.8. Yapnn Tașnma Talebine İlișkin Kararlar (K41)
4.2.3. Plan ve Projelendirmeye İlișkin Kararlar
4.2.3.1. Tadilat Projesine İlișkin Kararlar (K42
4.2.3.2. Yapnn Rölöve Çizimine İlișkin Kararlar (K43)
4.2.3.3. Yapnn Restitüsyon Projesine İlișkin Kararlar (K44)
4.2.3.4. Yapnn Restorasyon Projesine İlișkin Kararlar (K45)
4.2.3.5. Uzman Raporu/ Teknik Raporun Hazrlanmasn İlișkin
Kararlar
(K46)
4.2.3.6. Yapnn Detay Projelendirmesine İlișkin Kararlar (K47)
4.2.3.7. Yapnn Avlu/ Bahçe Düzenlemesine İlișkin Kararlar (K48)
4.2.3.8. Yklan Tescilli Yapnn Aslna Uygun Yeniden
Yaplabileceğine
İlișkin Kararlar (K49)
4.2.3.9. Projelendirmeye İlișkin Kurul Tarafndan İstenen
Uygulamalar
(K50)
4.2.4. Uygulama Sürecine İlișkin Kararlar
4.2.4.1. Esasl Onarm Uygulamalarna İlișkin Kararlar (K51)
4.2.4.2.Uygulamann Müze/ Belediye/ Koruma Kurulu
Denetiminde
Yaplmas (K52)
4.2.4.3. Kurul İzni Olmadan Yaplan Uygulamaya İlișkin Kararlar
(K53)
4.2.4.4. Uygulamann Durdurulmasna İlișkin Kararlar (K54)
4.2.4.5. Kullanma İzni Verilmesine İlișkin Kararlar (K55)
4.2.4.6. Uygulamann Projeye Uygunluğuna İlișkin Kararlar (K56)
4.2.4.7. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K57)
4.3. Yeni Yaplanmayla İlgili Kararlar
4.3.1. Parsel / Ada Düzenleme Kararlar
4.3.1.1. Tevhide İlișkin Kararlar (K58)
4.3.1.2. İfraza İlișkin Kararlar (K59)
4.3.1.3. Ada Baznda Çalșma Yaplmasna İlișkin Kararlar (K60)
4.3.2. Projelendirme Gereği Olmayan /Projelendirme Öncesi Alnan
Kararlar
4.3.2.1. Uygulama Öncesi Araștrma Yapma/ Bilgi Toplanmasna
İlișkin
Kararlar (K61
4.3.2.2. İnșaat İçin “Ön İzin” lere İlișkin Kararlar (K62)
4.3.2.3. Yapnn Zemin Etüdünün Hazrlanmasna İlișkin Kararlar
(K63)
4.3.3. Plan ve Projelendirmeye İlișkin Kararlar
4.3.3.1. Yapnn Projelendirilmesine İlișkin Kararlar (K64)
4.3.3.2. Yeni Yapnn Bitișik Yaplara Uyum Sağlanmasna ilișkin
Kararlar
(K65)
4.3.3.3. Tadilat Projesine İlișkin Kararlar (K66)
4.3.4. Uygulama Sürecine İlișkin Kararlar
4.3.4.1. Uygulamann Müze/ Belediye Denetiminde Yaplmas
(K67)
4.3.4.2. Kaçak Yap ve Eklerin Kaldrlmas (K68)
4.3.4.3. İzinsiz Uygulamann Belirlenmesi (K69)
4.3.4.4. Uygulamann Durdurulmasna İlișkin Kararlar (K70)
4.3.4.5. Kullanma İzni Verilmesine İlișkin Kararlar (K71)
4.3.4.6. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K72)
5- ALTYAPI İLE İLGİLİ KARARLAR
5.1. Araç/ Yaya Yol Onarmlarna İlișkin Kararlar (K73)
5.2. Elektrik Tesisat Yapmna İlișkin Kararlar (K74)
5.3. Su Kanalyla İlgili Kararlar (K75)
5.4. Otopark Yapmna İlișkin Kararlar (K76)
5.5. Otobüs Durak Yerine İlișkin Kararlar (K77)
5.6. Telefon Tesisat Yapmna İlișkin Kararlar (K78)
5.7. Kanalizasyon Hattnn Yaplmasna İlișkin Kararlar (K79)
5.8. İlgili Yolun Trafiğe Kapatlmasn İlișkin Kararlar (K80)
5.9. İzinsiz Uygulamann Belirlenmesi (K81)
5.10. Uygulamann Müze Denetiminde Yaplmas (K82)
5.11. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K83)

6- KURUMLARARASI YAZIȘMA KARARLARI
6.1. Kamu Kurumlarndan Görüș İstenmesi/ Yazșmalar (K84)
6.2. Kamu Kurumlarndan Uygulama Yaplmas İstemine İlișkin Kararlar
(K85)
6.3. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K86)
7- KURUL GÜNDEMİ VE UYGULAMALARI
7.1. Maddi Hatalarn Düzeltilmesine İlișkin Kararlar (K87)
7.2. Alanda İnceleme Yaplmasna İlișkin Kararlar (K88)
7.3. Koruma Amaçl İmar Plannn Onayndan Sonra Değerlendirilecek
Kararlar
(K89)
7.4. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K90)
8- DİĞER KARARLAR
8.1. Yaplacak İșlemin Bulunmadğ Durum (K91)
8.2. Kamulaștrmaya İlișkin Kararlar (K92)
8.3. Parsel Satșna İlișkin Kararlar (K93)
8.4. Tașnmazn Takas İșlemlerine İlișkin Kararlar (K94)
8.5. Ağaç Kesimi/ Dikimi/ Islah ile İlgili Kararlar (K95)
8.6. Yaptrlan Heykelin Yerleștirilmesine İlișkin Kararlar (K96)
8.7. Tabela/ Reklam/ İlan Panosu Yerleștirilmesine İlișkin Kararlar (K97)
8.8. Kum/Çakl Çkarlmasna İlișkin Kararlar (K98)
8.9. İzinsiz Uygulamann Belirlenmesi (K99)
8.10. Yasal Sorușturma Bașlatlmas (K100)
8.11. Kurulun İlgili Konuda Önceden Verdiği Kararn Geçerli Olmas (K101)
8.12. Sondaj / Araștrma Kazs Yaplmasna İlișkin Kararlar (K102)
8.13. Uygulama Hakknda Kurula Bilgi Verilmesine İlișkin Kararlar (K103)
8.14. Kurul Tarafndan İstenen Uygulamalar (K104) [9].

4- EDİRNE KENT BÜTÜNÜ İLE KALEİÇİ SİT
ALANINDA ALINMIȘ KURUL KARARLARININ
SAYISAL ANALİZLERİ
Edirne Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Bölge Kurulunun 1976-2006
döneminde almș olduğu kararlarn saysal analizleri yaplmș ve Edirne kent
bütünü ile Kaleiçi sit alan içinde alnmș kararlar karșlaștrlmștr. Buna göre
toplam 4773 adet karar içinde en fazla karar alnan konunun 3603 adet kararla
“yaplanmaya ilișkin” olduğu belirlenmiștir. Bir bașka deyișle Edirne kent
bütününde alnan kararlarn %75,49’u yaplanmaya ilișkin kararlardr (Tablo 1).
Kaleiçi kentsel sit alannda da durum kent bütününe benzerlik göstermekte,
alnan kararlarn %80,61’i yaplanmaya ilișkin olup, toplam 1217 adet Kaleiçi sit
alan kararlar içinde 981 adedi yaplanmaya ilișkindir (Tablo 1) [10].
Çalșmann örnekleme alan Kaleiçi sit alannda ilk kararn alndğ
yl olan 1984 ile 2006 yllar arasndaki dönemde, Edirne Kültür ve Tabiat
Varlklarn Koruma Bölge Kurulu tarafndan alnmș 1217 adet karar içinde doku
bozulmalarna yol açabilecek kararlar sekiz bașlk altnda ayrlarak saysal
analizleri yaplmștr.
1-Mail-i İnhidam/ Ykm Kararlar
-Tescilsiz, mevcut yap parselleri (K20)
-Tescilli yap parselleri (K36)
2- İșlev Değișikliği Talebine İlișkin Kararlar
-Tescilsiz, mevcut yap parselleri (K22)
-Tescilli yap parselleri (K38)
3- Kat Artș Talebine İlișkin Kararlar
-Tescilsiz, mevcut yap parselleri (K21)
4- İnșaat İçin “Ön İzin” lere İlișkin Kararlar
-Yeni yap parselleri (K62)
5- Ada Baznda Çalșma Yaplmasna İlișkin Kararlar
-Tescilsiz, mevcut yap parselleri (K18)
6- İmar Plan Tadilatlarna İlișkin Kararlar (K10
7- İfraza İlișkin Kararlar
-Tescilsiz, mevcut yap parselleri (K17)
-Tescilli yap parselleri (K33)
-Yeni yap parselleri (K59)
8- Tevhide İlișkin Kararlar
-Tescilsiz, mevcut yap parselleri (K16)
-Tescilli yap parselleri (K32)
-Yeni yap parselleri (K58) [11].

srada 25 adet karar ile “kat artș talebine ilișkin” kararlar gelmektedir.
Kaleiçi’nde doku bozulmalarna yol açabilecek 122 adet kararn %20,49’u kat
artș talebine ilișkindir (Tablo 2) [12].
Kaleiçi kentsel sit alannda bozulmalara yol açabilecek kararlar
sralamasnda ikinci srada 21 adet karar ile “tevhide ilișkin” kararlar, üçüncü
srada 20 adet karar ile “imar plan tadilatlarna ilișkin” kararlar gelmektedir
(Tablo 2).

5- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Edirne kent bütününde Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Bölge
Kurulunun aldğ 4773 kararn sekiz karar grubuna ayrlarak yaplan saysal
değerlendirmesinde ilk srada “Yaplanma Kararlar”, ikinci srada “Diğer
Kararlar” ve üçüncü srada “Planlama ile İlgili Kararlar” yer almaktadr.
Yaplanma kararlar içinde yer alan“Yeni Yaplara” ilișkin kararlar Edirne kent
bütününde 1475 adet kararla saysal çoğunluktadr. Kaleiçi kentsel sit alannda
da ilk srada “Yaplanma Kararlarnn”, ikinci srada “Diğer Kararlarn” ve üçüncü
srada “Planlama ile İlgili Kararlar” ile “Tespit ve Tescile İlișkin” kararlarn yer
aldğ görülmektedir. Yaplanma kararlar içinde yer alan “Yeni Yaplara” ilișkin
kararlar Edirne kent bütününde olduğu gibi Kaleiçi sit alannda da 474 adet
kararla saysal çoğunluktadr (Tablo 1) [13].
Yaplan çalșmada Edirne kent bütünü ile Kaleiçi sit alannda alnan
kararlarn tescilli ya da tescilsiz yap parseline ait olma durumu da saysal
olarak değerlendirilmiștir. Buna göre; Edirne kent bütününde alnan 4773
kararn %34,47’si tescilli yap parseline ilișkin, %65,53’ü ise tescilsiz yap
parseline ilișkin olarak alnmștr. Alnan kararlarn 1976-2006 döneminde
tescilsiz yap parsellerinde yoğunluk kazandğ belirlenmiștir. Ayn
değerlendirmeye göre; Kaleiçi sit alannda 1217 karar içinde tescilli yap
parsellerine ilișkin kararlarn oran %26,79 olup, tescilsiz yap parseline ilișkin
olarak alnan karalarn oran ise %73,21dir [14].

Sonuç olarak;
Edirne kent bütünü ile Kaleiçi sit alannda 1976-2006 döneminde genel
olarak “karar türlerine”, “Yllara göre” ayr ayr ve Kaleiçi sit alannda doku
bozulmalarna yol açabilecek karar türleri açsndan farkl analizler ve
değerlendirmeler yaplmștr. Bu veriler șğnda birkaç konu önem
kazanmaktadr.
İlki; Edirne Koruma Bölge Kurulunun çalșmalarna bașladğ yl olan
1988 ylnn ayn zamanda yaplașmaya ilișkin kararlarn bașlangç tarihi olduğu
ve 1990’l yllardan sonra da “Planlamaya ilișkin”, “Restorasyon uygulamalarna
ilișkin” ve “Yeni yapnn projelendirilmesine ilișkin” kararlarn yoğunlaștğ
görülmektedir [15].
İkinci önemli konu; Edirne kent bütünü ile Kaleiçi sit alanndaki kararlarn
ilk üç sralamasnn saysal dağlmnn birbiriyle paralellik göstermesidir. Buna
göre doku bozulmalarna yol açabilecek kararlardan yeni yaplara ilișkin
kararlar hem Edirne kent bütününde, hem de Kaleiçi sit alannda ilk srada yer
almaktadr. İkinci srada yer alan diğer kararlar korumada “nötr” etki yapan
karar türüdür. Üçüncü srada yer alan “Planlama Kararlar” ise korumay
destekleyen karar türüdür. Bir bașka deyișle korumay destekleyen karar
türleri Edirne kent bütününde alnan 4773 karar içinde ve örnekleme alan
Kaleiçi sit alannda 1217 karar içinde ayn biçimde üçüncü srada yer almaktadr.
Doku bozulmalarna yol açabilen kararlar ise hem Edirne kent bütününde hem
de Kaleiçi sit alannda ilk srada yer almaktadr.
Üçüncü önemli konu; Edirne kent bütününde ilk srada yer alan “Yeni
Yaplar”a ilișkin yaplanma kararlar içinde %40,07 oranla ile en fazla sayda
alnan kararn “Yapnn Projelendirmesine İlișkin (K64)” kararlar olmasdr. Ayn
șekilde Kaleiçi sit alannda da ilk srada yer alan “Yeni Yaplar”a ilișkin
yaplanma kararlar içinde %39,87 oranla ile en fazla sayda alnan kararlar
“Projelendirmeye İlișkin Kurul Tarafndan İstenen Uygulama (K50)” kararlardr.
Dördüncü konu; Edirne kent bütününde “Tescilli Yaplar”a ilișkin
yaplanma kararlar içinde %25,35 oranla en fazla sayda alnan karar
“Projelendirmeye İlișkin Kurul Tarafndan İstenen Uygulama (K50)” kararlardr.
Kaleiçi sit alannda ise “Tescilli yaplar”a ilișkin yaplanma kararlar içinde
%24,23 oranla en fazla alnan karar “Projelendirmeye İlișkin Kurul Tarafndan
İstenen Uygulama (K50)” kararlardr.
Araștrmann sonucunda Edirne kent bütününde “Yaplanma Kararlar”nn
ilk srada yer aldğ belirlenmiștir. Edirne kent bütününde ve Kaleiçi sit
alannda alnan kararlarn bütünü göz önüne alndğnda; “Yaplanma
Kararlarnn” ilk srada yer almas tarihsel kentlerin korunmasnda istenmeyen
sonuçlardan olmakla birlikte, yaplanma kararlarnn alt bașlklar
incelendiğinde; yaplarn projelendirilmesine ilișkin kararlarn ilk srada yer
almas da olumlu bir sonuç olarak nitelendirilebilir.
Dolaysyla araștrma; sonuç olarak tarihi kentlerin korunmasnda Kültür
ve Tabiat Varlklarn Koruma Kurullarnn varlğnn kaçnlmazlğn ve tarihi
kentlerin korunmasndaki olumlu etkisini ortaya koymaktadr.

Bu ayrma göre Kaleiçi kentsel sit alanna ilișkin alnmș toplam
1217 adet karar içinde 122 adedinin sit alan yerleșiminin bozulmasna yol
açabilecek türden kararlar olduğu belirlenmiștir. Bir bașka deyișle Kaleiçi
bölgesinde alnmș toplam 1217 adet kararn %10,02’si bozulmalara yol
açabilecek türden kararlardr. Bozulmalara yol açabilecek kararlar içinde ilk
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Tablo 1. Edirne Kent Bütünü İle Kaleiçi Sit Alannda Alnmș Kurul Kararlarnn
Saysal Dağlmlar
KARARLAR VE KODLARI
1- SİT ALANI KARARLARI
2-TESPİT VE TESCİLLE İLGİLİ KARARLAR
3- PLANLAMA İLE İLGİLİ KARARLAR
4- YAPILANMAYLA İLGİLİ KARARLAR
4.1- Tescilsiz Mevcut Yaplarla İlgili Kararlar
4.2.- Tescilli Yaplarla İlgili Kararlar
4.3.- Yeni Yaplanmayla İlgili Kararlar
5- ALTYAPI İLE İLGİLİ KARARLAR
6- KURUMLARARASI YAZIȘMA KARARLARI
7- KURUL GÜNDEMİ VE UYGULAMALARI
8- DİĞER KARARLAR
EDİRNE BÜTÜNÜNDE ALINAN KARAR SAYISI

Edirne
Toplam
Karar
9
174
236
3603
696
1432
1475
74
165
208
304
4773

Edirne için
Oran%
0,19
3,64
4,94
75,49
19,32
39,74
40,94
1,55
3,46
4,36
6,37
100

Kaleiçi
Toplam
Karar
2
51
51
981
181
326
474
3
29
41
59
1217

Kaleiçi
için
Oran%
0,19
4,19
4,19
80,61
18,45
33,23
48,32
0,25
2,38
3,37
4,85
100

Tablo 2. Kaleiçinde 1984-2006 Döneminde Bozulmalara Yol Açabilecek
Kararlarn Saysal Dağlm
KALEİÇİNDE 1976-2006 DÖNEMİNDE ALINAN BOZULMALARA YOL AÇABİLECEK KARARLARIN SAYISAL
DAĞILIMI
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Karar Ad ve Kodlar
Mail-i İnhidam/ Ykm Kararlar (K20) (K36)
İșlev Değișikliği Talebine İlișkin Kararlar (K22) (K38)
Kat Artș Talebine İlișkin Kararlar (K21)
İnșaat İçin “Ön İzin”lere İlișkin Kararlar (K62)
Ada Baznda Çalșma Yaplmasna İlișkin
Kararlar (K18)
İmar Plan Tadilatlarna İlișkin Kararlar (K10)
İfraza İlișkin Kararlar (K17) (K33) (K59)
Tevhide İlișkin Kararlar (K16) (K32) (K58)

Kaleiçinde
Karar
Toplam
19
5
25
15

Kaleiçi
Kararlar
Arasndaki Oran
15,57
4,10
20,49
12,29

8
20
9
21

6,56
16,39
7,38
17,21

KALEİÇİNDE BOZULMALARA YOL AÇABİLECEK KARAR SAYISI
KALEİÇİNDE ALINAN TOPLAM KARAR SAYISI

122
1217

10,02
100
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Özet
Endüstri Devrimi, birçok alanda gerçekleșen yeniliklerle dünya tarihinde
önemli dönüm noktalarndandr. Makineleșme dönemi olarak da bilinen bu
hareketin en önemli gelișmesi tartșmasz makinenin ve buharn üretime
girmesiyle yașanmștr. Makineleșmenin yan sra demir, çelik gibi yeni temel
maddelerin ortaya çkmas, yeni ulașm araçlarnn (gemi, lokomotif v.b.)
yapmna olanak sağlamștr. Bu ulașm araçlarndan en önemlisi endüstrinin
gelișimine de öncülük eden demiryollarnn yapmdr.
19.yüzyln ikinci yars ile birlikte, Osmanl’daki endüstrileșme çabalar
demiryollarnn kurulmasna olanak sağlamștr. Anadolu topraklarndaki ilk
demiryolu 1856 ylnda yabanclar tarafndan imtiyaz alnarak, 1866 ylnda bir
bölümü açlan ve sonrasnda gelișmeye devam eden İzmir-Aydn hattdr.
Cumhuriyetin ilk yllarna kadar yabanc sermaye tarafndan ișletilen hat, 1935
ylnda kamulaștrlmștr. İzmir-Aydn demiryolu yolcu tașmaclğnn yan
sra, özellikle 19.yüzyln ikinci yarsnda bölgenin hammadde kaynaklarnn
üst merkezlere aktarlmasnda önemli rol oynamștr. Bu hat üzerindeki
duraklama noktalarnda istasyon binalar, çalșanlarnn kullandğ lojmanlar,
bakm atölyeleri, depolar vb. yap gruplarnn olușturduğu demiryolu
(istasyon) yerleșkeleri bulunur.
Bir döneme tanklk etmiș ve endüstriyel üretimin bir parças olan İzmirAydn demiryolu hatt, Cumhuriyetin ilk yllarnda yabanc sermayenin
çekilmesi, 1950’lerden sonra karayolu tașmaclğnn önem kazanmas vb.
nedenlerle eski önemini yitirmiștir. Zamanla demiryolu kullanmnn
azalmasyla, baz istasyonlar ve yaknnda gelișen depolama binalar ișlevsiz
kalmștr. Bu süreç, Aydn hatt çevresindeki demiryolu yaplarnn
sürdürülebilirliğini tehdit eder duruma gelmiștir.
Bu çalșmann amac, Osmanl coğrafyasndaki endüstrileșme hareketinin
önemli admlarndan olan İzmir-Aydn demiryolu ve yaplarnn endüstriyel
miras olarak korunarak sürdürülebilirliğine yönelik önerilerin geliștirilmesidir.
Bu bağlamda, yoğunluklu olarak hammadde naklinde kullanlan hat
üzerindeki demiryolu (istasyon) yerleșkeleri incelenmektedir. Çalșma,
ülkenin ve bölgenin bir dönemine tanklk etmiș bu demiryolunun tarihsel,
teknolojik, sosyal, mimari, teknik, simgesel vb. değerleri bakmndan
korunarak fiziksel ve ișlevsel
bütünlüğünün sürdürülmesine katk koyacaktr. Bu hattn orijinal örüntüsünün
muhafaza edilerek endüstriyel miras olarak korunmas, gelecek nesillere
aktarlmasn sağlayacaktr.
Anahtar Kelimeler: İzmir-Aydn demiryolu, sürdürülebilirlik, koruma
Abstract
Industrial Revolution has been a turning point in history with innovations in
many areas. The period is also known as the “mechanical period”. The most
important development of the period has been the use of machines and
steam power in production. Other than being mechanical, discovery of new
basic materials, such as iron and steel has resulted in construction of new
transportation vehicles such as, ships, locomotives etc. The most important
and the pioneer progress in transportation has been the railways.
After the second half of the 19 th century, the industrilization efforts of the
Ottomans has resulted in construction of the railways. The first railway in
Anatolia has been the İzmir-Aydn railway. With the concession given in 1856,
the railway line started to operate in 1866 and was extended with other
concessions. The railway line was directed by the English Company until the
first years of the Turkish Republic and was nationalized in 1935. After the
second half of the 19 the century, İzmir-Aydn railway played an important
role in transfering the raw material of the region, to important centers and
in transportation of passangers. The stations along the railway line are
composed of buildings such as, station offices, residences, water depots etc.
Being the witness of history and a part of the industrial production, İzmirAydn railway line has lost its importance as the result of the recession of
the foreign capital in the first years of the Turkish Republic and after the
increase in overland transportation in 1950’s. As the tenancy of the railway

line decreased, some stations and warehouses, which were built nearby
started to loose their function. The process has started to threaten the
conservation and sustainability of the buildings that has developed along the
İzmir-Aydn railway line.
The aim of this research study is to develop proposals for the conservation
and sustainability of İzmir-Aydn railway line as industrial heritage, since it
has been one of the most important steps taken by the Otomans for
industrilization. In this study, the stations and warehouses, that have been
developed along the railway line,which were mainly used to transport the
raw material are analysed. The research will contribute to the conservation
and sustainability of the functional integrity of the railway line, which has
historical, technological, social, architectural, symbolical etc. values and
attested an impotant period of the region and the Ottomans. Conservation
of the original pattern of the railway line as industrial heritage will also
contribute to transfer the railway heritage to the future generations.
Keywords: İzmir-Aydn railway line, sustainability,conservation

1.Demiryolu Miras Kavram

Endüstri Devrimi, birçok alanda gerçekleșen yeniliklerle dünya tarihinin
önemli dönüm noktalarndandr. Bu dönem, hammaddenin ișlenmiș ürüne
dönüștürülmesi, enerji üretmek için yeni doğal kaynaklarn kullanlmas
(kömür, petrol vb.), yoğun emek gereksinimi, tüm bu gelișmeler için ihtiyaç
duyulan sermaye birikimi v.b. birçok yeniliği de beraberinde getirmiștir.
Tekstil, madencilik, inșaat sektörü ve ulașm bu hareketten en çok etkilenen
ve gelișime hz veren alanlardr. Buhar gücüyle çalșan makinelerin üretimde
kullanlmaya bașlanmas ve çelik gibi yeni maddelerin ortaya çkș, yeni
ulașm araçlarnn (gemi, lokomotif v.b.) yapmna olanak sağlamștr. Buhar
gücüyle çalșan lokomotifin keșfi ve 1825’te İngiltere’de ilk demiryolunun inșa
edilmesinin ardndan, bu ulașm modeli hzla gelișerek yaygnlașmștr.
Demiryolu kullanmnn artmas, ulașmn yan sra diğer sektörlerin gelișimini
de hzlandrmștr. Bu durum, ulașm maliyetlerinin düșmesi, hammadde
temini ve ișlenmiș ürünün pazarlanmasn kolaylaștrmștr. Demiryollar,
bütün dünyada karayolu ve havayolu tașmaclğ yaygnlașana kadar öncü
ulașm modeli olarak kalmștr. Ancak, yeni ulașm araçlarnn tercih edilmeye
bașlanmasyla ksa bir süre gerileyen demiryolu kullanm, hzl trenlerle
birlikte yeniden önemli bir ulașm modeli haline gelmiștir.
Günümüze kadar varlğn sürdüren demiryolu sistemi, içinde barndrdğ
istasyon binalar, hangarlar, su depolar, bakm atölyeleri v.b. yap gruplaryla
önemli bir mimari birikime sahiptir. Bu değerli demiryolu mirasnn tarihsel,
teknolojik, sosyal, mimari, teknik, simgesel v.b. değerlerinden dolay
korunarak fiziksel ve ișlevsel bütünlüğünün sürdürülmesi önem
kazanmaktadr.
“Demiryolu Miras” kavram, demiryolu yaplarnn korunmas ve
sürdürülebilirliği konular, bu ulașm modelinin kurulmas ve gelișiminde öncü
rol üstlenen İngiltere’de 1960’l yllarda bu alanda yașanan önemli kayplardan
sonra “tartșlmaya” bașlanmștr. Öncelikle istasyon binalar ile bașlayan
koruma süreci, zamanla hangarlar, lojmanlar, viyadükler vb. diğer demiryolu
yaplarn da kapsamștr. Endüstri devriminin toplumlar üzerinde yarattğ
sosyal, ekonomik ve fiziksel etkilerin olușmasnda önemli bir paya sahip
yap/yap gruplar, endüstriyel miras bașlğ altnda ele alnmaktadr.
Demiryolu mirasn da kapsayan endüstriyel miras kavram 2003 ylnda
Rusya’da yaplan TICCIH toplantsnda, endüstri yaplar ve donanmlar ile
bunlarn yer aldğ kentlerin ve doğa parçalarnn maddi ve manevi bir öneme
sahip olduklar bir kez daha ortaya konulmuștur. Endüstriyel mirasn
korunmasna yönelik öneriler geliștirilen bu toplantda, yaplarn günümüzde
ve gelecekte kullanlmak üzere Venedik Tüzüğü’nün ruhuna uygun olarak
incelenmeleri, araștrlmalar ve önemli karakteristik özelliklerinin
belirlenmesi gerekliliği belirtilmiștir [1]. Bu kararlar șğnda her ülke sahip
olduğu endüstriyel miras stoğu ve bu kapsamda da demiryolu mirasnn
korumasna yönelik öneriler geliștirmekte ve bu önemli mirasn sürdürülerek
gelecek nesillere aktarlmas için çalșmalar yapmaktadr.
Bu çalșmann amac, Osmanl coğrafyasndaki endüstrileșme hareketinin
önemli admlarndan olan İzmir-Aydn demiryolunun endüstriyel miras olarak
korunarak sürdürülebilirliğine yönelik önerilerin geliștirilmesidir. Bu bağlamda,
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Demiryolu 1. Dünya Savaș süresince el konularak Osmanl hükümet
tarafndan ișletilmiștir. Milli Mücadelenin ardndan șirket, İzmir’den bașlayp
Eğridir’e kadar șubeleriyle birlikte 609 km.’lik boyunca devam eden
demiryolunu satn almak üzere yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti
hükümetine müracaat etmiș ve 3 Temmuz 1923’te imzalanan sözleșmeyle
teknik elemanlar hariç, Türk elemanlar çalștrmak șartyla hatt teslim
almștr. Sözleșmeye göre, 1 Aralk 1914’ten 1 Șubat 1919 tarihine kadar
demiryolunun Osmanl hükümeti tarafndan ișletilmesi dolaysyla doğan
borcun olușturulacak bir komisyon tarafndan tespit edilmesine karar
verilmiștir. 27 Aralk 1924 tarihinde, önceki sözleșmeye ek olarak yaplan
sözleșmede, hükümet komisyonun tespit ettiği 618.138 liralk borcu kabul
etmiștir. Her iki sözleșme de T.B.M.M.’de yaplan görüșmeler sonucu 29 Mays
1927 tarihinde kabul edilmiștir. Sözleșmeye göre, șirket hatt 1923’ten 1933
ylna kadar ișletmeye devam etmiștir ve hükümet de herhangi bir satn alma
girișiminde bulunmamștr. Ancak hükümetin 1933 ylnda Afyon-Antalya
demiryolunu inșa etme kararna șirket imtiyaz sözleșmesine aykr olduğu
gerekçesiyle itiraz etmiștir. Șirket, söz konusu hattn inșa edilmesi
durumunda, Sütlaç-Eğridir hattndan zarar edeceğini iddia etmiștir. İtirazlar
kabul edilmeyen ve mali durumu bozulan șirket hattn hükümete satlmasn
kabul etmiș ve görüșmeler

yoğunluklu olarak hammadde naklinde kullanlan hat üzerindeki demiryolu
(istasyon) yerleșkeleri incelenmektedir.

2.İzmir-Aydn Demiryolu Hatt

2.1 İzmir-Aydn Demiryolunun Tarihsel Gelișimi
Sanayi devriminin yarattğ üretim patlamas ve yeni teknolojilerinin
gelișmesiyle ortaya çkan ulașm araçlar 19. yy. dünya uluslarnn ekonomik
ilișkilerinin üst düzeye trmandğ bir dönemin yașanmasna neden olmuștur
[2]. Sanayileșmesini tamamlamș batl ülkeler için ucuz hammadde temini
ve mamul mallar için pazar bulma anlamnda Bat Anadolu coğrafyas sahip
olduğu özellikleriyle çok uygun bir bölge olmuștur. 1838 ylnda Osmanl
İdaresi ile İngiltere ve sonrasnda diğer Avrupa ülkeleri ile imzalanan Ticaret
anlașmalar, İzmir ve hinterlandna yönelik yabanc ülke yatrmlarn
artrmștr. Bölge içindeki mal akmn iki yönlü olarak hzlandrmak ve ayn
zamanda tașnan ürün miktarn arttrmak için yeni ulașm teknolojilerine
gereksinim duyulmuștur. Bu bağlamda, demiryollar ürünün tașnma hz ve
miktar konusunda sunduklar imkânlarla 19. yy ikinci yarsnda İzmir’i
hinterland ile bütünleștiren en temel ulașm modeli olarak tercih edilmiștir
[3].
İzmir’i hinterlandyla bağlayan ilk hat İzmir-Aydn demiryoludur. Bu hattnn ilk
imtiyaz 23 Eylül 1856 tarihinde Robert Willkin’in girișimleriyle İngiliz yatrmc
grubuna verilmiștir. İmzalanan anlașmayla șirket, ilk 70 km’lik bölümü 1860
Eylül ayna kadar tamamlamay taahhüt etmiștir. Buna karșlk Osmanl
hükümeti 50 yl süreyle șirket sermayesinin %6 s kadar bir oran kar olarak
garanti etmiștir. Eğer kar oran bu değerin altna düșecek olursa üstünü
hükümet tamamlayacaktr. Demiryolunun ișletmeye açlmasndan sonraki 50.
ylda ve bunu izleyen her 20. ylda Osmanl hükümetinin demiryolunu satn
alma hakk olacaktr. Demiryolunun her iki tarafndaki 30’ar millik mesafe
içindeki devlete ait kömür yataklarnn ișletme hakk demiryolu șirketine
verilmiștir. Yine ayn alandaki ormanlarn ve taș ocaklarnn kullanm haklar
da anlașmaya dâhil edilmiștir. Osmanl hükümeti bütün bunlara ek olarak
șirket yönetimine karșmayacak ve rekabet ortam yaratabilecek her türlü
șirketin kurulmasn önleyeceğini vaat etmiștir [4].
Ancak tüm bu uygun șartlara rağmen 1860 ylnn Eylül ayna gelindiğinde ilk
70km’lik ksm tamamlanamamștr. İmtiyaz süresi uzatlmș ve İzmir-Torbal
hatt ancak Aralk 1860 tarihinde hizmete girebilmiștir. Osmanl hükümeti
Aydn demiryolunu üretimi ve ihracatnn arttracağ düșüncesiyle
desteklemiștir. Demiryolunun ikinci etab 1 Temmuz 1866 tarihinde Aydn’a,
üçüncü etab 12 Ekim 1889 tarihinde Dinar’a, dördüncü etab da 1 Kasm 1912
tarihinde Eğridir’e kadar uzamștr [5].
Demiryolu șirketi 30 Nisan 1888 tarihinde Aydn demiryolunun șubeleri olarak
bilinen 25,5 km’lik Çatal-Ödemiș, 22 km’lik Reșadiye (Ortaklar)-Söke, 31 km’lik

1. ETAP

İZMİR

2. ETAP

1.ETAP
TORBALI(1860) ÇATAL
2.ETAP

1 Ocak 1935 ylnda bașlamștr. 1 Mays 1935’te imzalanan sözleșmeyle,
demiryolu hatt 1 Haziran 1935 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin
mal olmuștur [8].
Hat kamulaștrldktan sonra İzmir-Aydn demiryolunun İzmir-Kasaba hattna
bağlantsn sağlayan Karakuyu-Afyon demiryolu 1936 ylnda hizmete
girmiștir. Ayrca 1926 ylnda Burdur, 1936 ylnda da Isparta bağlantlar
tamamlanmștr [9]. 1950’li yllara kadar etkin biçimde kullanlan İzmir-Aydn
demiryolu, sonraki yllarda giderek önemini yitirmiștir. ‘80’li yllardaki
ekonomik durgunluğun sonucu olarak, hattn Sütlaç-Çivril șubesi kullanm dș
kalmștr (1988). Sonraki yllarda Bozanönü-Eğridir hatt da kullanmdan
kaldrlmștr [9].
2.2 İzmir-Aydn Demiryolu Üzerindeki İstasyon Yerleșkelerinin Mimari
Özellikleri
İzmir-Aydn demiryolu üzerinde önemli yerleșim birimlerinde yolcu veya
yörenin tarmsal ürününü İzmir limanna aktarmak üzere istasyon (demiryolu)
yerleșkeleri kurulmuștur. Yerleșkeler genel olarak istasyon binas, lojman
yaplar, hangar yaplar, tamir atölyeleri, su depolar v.b. yaplardan
olușmaktadr. Bunlar bulunduklar yerleșimin yolcu kapasitesi, tarmsal ürün
çeșidi ve miktarna göre barndrdklar yaplarn says, türleri ve mimari
özellikleri de değișmektedir. Demiryolu yaplar genel olarak (Alsancak Gar
haricinde) yaln ve kübik ifadelidir. Yğma sistemde inșa edilen demiryolu

3. ETAP

ŞUBELER

4. ETAP

CUMHURİYET DÖNEMİ

ÖDEMİŞ(1888)

ÇİVRİL(1890)

TİRE(1888)
ORTAKLAR(1864)

SÖKE(1890)

SÜTLAÇ

3.ETAP

AYDIN(1886)

DİNAR(1910)
4.ETAP
EĞRİDİR(1912)

GONCALI(1889)
DENİZLİ(1889)
BURDUR

Șekil 1. İzmir-Aydn Demiryolu Yapm Etaplar [6]
Sütlaç-Çivril ve 9,5 km’lik Goncal-Denizli olan dört ayr demiryolu hattnn
imtiyazn almștr [5].
İzmir-Aydn demiryolunun bölge içindeki dağlmna bakldğnda, denize dikey
uzanan Menderes vadisi boyunca ve bölgenin içine kadar devam eden bir
kurguya sahip olduğu görülmektedir. Bu vadinin içinde tarmsal ürünlerin
toplanmas için olușturulan merkezlere hattn kollar uzanmaktadr. Ancak bu
dağlmn tesadüfî olmadğ ve yol sisteminin eski örümcek ağ biçimindeki
içe dönüklüğün tersine bütünüyle dșa dönük ağaç dallar gibi bir dağlm
gösterdiği söylenebilir [7]. Bu hattn kurulum șemas, bölgenin hammadde
kaynaklarn üst merkeze (İzmir’e) aktarma amacn desteklemektedir.
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yaplarnda, taș ya da tuğla malzeme kullanlabildiği gibi, iki malzemenin
birlikte karma olarak bulunduğu örnekler de mevcuttur. Cepheler svasz,
moloz taș veya kesme taș örgülü olup, köșelerinde taș plasterler mevcuttur.
Pencere ve kaplar yaln, taș sövelerle çevrelenmiștir.

İstasyon binalar, genelde dikdörtgen planl yaplar olup, bekleme salonu,
bilet gișesi ve idari ofisi barndrrlar. Beșik ya da krma çat ile örtülüdürler.
Örtü malzemesi kiremittir. Uzun kenar boyunca bir sundurma ile
tamamlanrlar. Sundurmalar, istasyonun kapasitesine göre tek yönlü (Selçuk
ve Çamlk İstasyonlar) ya da iki yönlü (Torbal, Ortaklar ve İncirliova
İstasyonlar) olabilirler. Sundurmalarn tașyclar ahșap dikmeler (Torbal,
Bayndr, Ödemiș ve Tire İstasyonlar) olabildiği gibi, çelik dikmeler (Pancar ve
Kemer İstasyonlar) de kullanlmștr. Dikmesiz, çelik kirișlere konsol
taștldğ (Ortaklar ve İncirliova İstasyonlar) örnekler de görülür. Durak
olarak kullanlan baz küçük istasyonlarda (Söke Șubesi-Sazlköy İstasyonu)
sundurma kullanlmamștr. Sundurmalar, genellikle ahșap kirpi saçaklarla
süslenmiștir.
Lojman yaplar, kimi zaman istasyon yaps ile bitișik olarak tek katl
(Torbal İstasyonu), ya da iki katl (Selçuk ve Pancar İstasyonlar) çözülmüș,
kimi zaman da tamamen ayr iki katl yaplar (Bayndr ve Söke İstasyonlar)
olarak inșa edilmișlerdir. İșçi yatakhaneleri daha küçük yaplardr.
Hangar yaplarnn özellikleri istasyona gelen tarmsal ürünün miktar ve
türüne göre çeșitlilik göstermektedir. Platformuna rampayla ulașlan dört
taraf kapal hangar yaplar (Torbal, Selçuk ve Çamlk İstasyonlar) olduğu
gibi içine yük vagonunun girdiği, üç taraf kapal bir taraf açk tipleri de
(Bayndr, Ödemiș ve Söke İstasyonlar) görülmektedir. İstasyonun
kapasitesine göre hangar yaplarnn says artabilmektedir. Krma ya da
beșik çat ile örtülüdürler. Çat örtüsü kiremittir.
Tamir atölyeleri, genellikle șehir merkezlerindeki garlarda veya șubelerin
sonundaki istasyonlarda görülmektedir. Bu yaplar da üç taraf kapal, bir
tarafndan içeri trenin girebildiği yaplardr. Beșik ya da krma çat ile
örtülüdürler. Çat örtüsü kiremittir. Büyük atölyelerin bulunduğu
yerleșkelerde lokomotiflerin bakmnda kullanlan çelikten yaplan döner
köprüler (Ödemiș İstasyonu) bulunur.
Su depolar, buhar gücüyle çalșan lokomotiflerin vazgeçilmez ihtiyac olan
suyun depolandğ ve kimi zaman da lokomotife aktarldğ yaplardr. Genel
olarak taș bir kaide üzerine yerleștirilmiș saç su haznelerinden olușurlar.
Çelik dikmeler üzerine yerleștirilmiș saç su depolar da görülmektedir
(Ortaklar İstasyonu, Aydn Gar). Lokomotiflere su doldurmakta kullanlan
istasyonlarn (Selçuk ve Ortaklar İstasyonlar) bir bașka öğesi de
cenderelerdir.
İzmir-Aydn demiryolu hatt üzerindeki istasyon yerleșkelerini içlerinde
barndrdklar yaplarn fonksiyon çeșitliliği, kullanm amaçlar ve hat
üzerindeki konumlarna göre üç ayr grup (Șekil 2) altnda incelemek
mümkündür. İstasyon yerleșkeleri garlar, istasyonlar ve duraklardan
olușmaktadr, istasyonlar ise kendi içinde ara ve son istasyonlara
ayrlmaktadr.

İSTASYON YERLEŞKELERİ

ALSANCAK
GARI

GARLAR

İSTASYONLAR

ARA
İSTASYONLAR

DURAKLAR

SON
İSTASYONLAR

FUTBOL
SAHASI
GAR
BİNASI

TAMİR
ATÖLYELERİ

Șekil 3. Alsancak Gar Yerleșim Plan [9]
A) Alsancak Gar: Kaytlarda ad Alsancak Gar olarak tanmlanan yerleșke,
bilinen gar kavramndan daha farkl ve donanml bir yap grubunu
tanmlamaktadr. Söz konusu gar yerleșkesi, diğerlerinden farkl olarak
demiryolu șirketinin özel polis karakolu, İngiliz Posta Șirketi’nin merkezi,
Marșandiz kalemi (yük trenleri için kurulan), “Ayaktopu“ sahas, İngiliz
demiryolcular için yaplan iki tenis kortu, demiryolu hastanesi v.b. yap
türlerini içermesiyle küçük bir İngiliz kasabas niteliğindedir [5].

Șekil 4. Alsancak Gar (2010)

Alsancak Gar, hattn ilk istasyonu olmas ve İzmir liman ile bağlanty
sağlamas nedeniyle geniș bir yerleșkedir. Mimari özellikleri bakmndan
hattaki diğer istasyon yaplarndan farkllk gösterir. Yerleșke çok geniș bir

Șekil 5. Alsancak Gar (2010)

Șekil 2. İstasyon Yerleșkelerinin Gruplanmas [10]

alana yaylr ve yukarda da belirtildiği gibi diğerlerinde bulunmayan baz
ișlevleri (karakol, spor sahalar, kilise, saat kulesi, hastane vb.) de içerir.
Yaplarda malzeme olarak kesme taș kullanlmștr. Cephe özellikleri
bakmndan İngiliz Șirketinin bir prestij yaps niteliğindedir.
B) Garlar: Șehir merkezlerinde yer alan, diğer istasyonlara göre daha büyük
çapl yerleșkelerdir. Bünyelerinde, istasyon binas, lojman yaplar, hangar
yaplar, su deposu ve tamir atölyeleri barndrrlar. Aydn Gar bu gruba girer.
İzmir-Aydn demiryolunun ikinci etabnn son istasyonudur. İngiliz Șirketi
tarafndan yaplmș olan eski Aydn Gar mimari özellikleri açsndan hattn
diğer istasyonlarnn mimari özellikleriyle benzerlik göstermektedir.
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Șekil 6. Eski Aydn Gar [5]

Șekil 9. Torbal İstasyon Binas ve Hangar (2010)

Ancak eski Aydn Gar 1955 ylnda Adnan Menderes’in talimatyla yklarak
daha büyük ölçekte bir yapyla yenilenmiștir. Yeni gar binasnn mimari
biçimlenișinde modern mimarlk akmnn etkileri görülmektedir.

b) Son İstasyonlar: Șehir merkezlerinde değil, daha küçük, ama bölge içinde
önemli yerleșimlerde inșa edilmișlerdir. Garlarn barndrdğ tüm birimleri
daha küçük ölçekte barndrrlar. Aydn demiryolunun șubelerinin son
noktalarndaki istasyonlardr. Tire, Ödemiș, Söke İstasyonlar bu gruba
girerler.

TAMİR
ATÖLYESİ

İST. BİNASI
LOJMAN

HANGAR

Șekil 10. Tire İstasyon Yerleșkesi Yerleșim Plan [9]
Tire istasyonu, son istasyonlar olarak nitelediğimiz tipte bir yerleșkedir. Tek
katl, moloz taș yaplar grubudur. Dikdörtgen istasyon binas ve arkasna
bitișik olarak inșa edilmiș lojman yaps ilk binay olușturur.

Șekil 7. Aydn Gar (2010)
Söz konusu yap büyüklüğü, yapm tekniği ve mimari özellikleri bakmndan
hattn özgün yapsyla bağdașmamaktadr. Hangar binalar, tamir atölyeleri ve
su depolar zaman içerisinde müdahale görseler bile, genel özelliklerini
korumaktadrlar. Yerleșkede mühendislik yaps olarak da nitelendirilebilecek
köprü yaps çelik kolon ve kirișlere tașnmaktadr. Günümüzde de hala
kullanmda olan gar binas zaman içerisinde güçlendirilmiștir.
C) İstasyonlar: Garlara göre daha küçük çapl yerleșkelerdir. Demiryolu hatt
üzerindeki konumuna göre ara istasyonlar ve son istasyonlar olarak
snflandrlmșlardr.
a) Ara İstasyonlar: Hat üzerindeki küçük ölçekli yerleșimlerde yer alan,
bünyesinde istasyon binas, lojman yaplar, su deposu ve hangar yaplar
bulunduran yerleșkelerdir. İstasyon binalar ve lojman yaplar tek katl olarak
ayr veya bitișik yaplar halinde çözülebildiği gibi, zemin katnn istasyon, 1.
katnn lojman olarak kullanldğ örnekler de bulunmaktadr. Hilal, Kemer,
Gaziemir, Cumaovas, Develiköy, Torbal, Selçuk, Çamlk, Ortaklar,
Germenik ve İncirliova istasyonlar bu gruba girerler. Tepeköy ve Germencik
İstasyonlar Cumhuriyet döneminde yenilenmișlerdir.

İST.
BİNASILOJMAN

HANGAR

SU
DEPOSU

Șekil 8. Torbal İstasyonu Yerleșkesi Yerleșim Plan [9]

Torbal istasyonu, barndrdğ yaplar dolaysyla tipik bir ara istasyon özelliği

gösterir. İstasyon binas (bekleme salonu, idari ofis ) ve lojman bitișik olarak
tek katl ve dikdörtgen planl tuğla bir yapda çözülmüștür. İstasyon binasnn
uzun kenar boyunca ahșap dikmelerin tașdğ bir sundurma yer alr.
Pencerelerde ahșap kanatlar kullanlmștr.
Hangar yaps, kagir olarak moloz taș ile inșa edilmiștir ve orta ölçeklidir. Su
deposu, istasyonun Aydn yönünden girișinde yer alr. Moloz taș kaide
üzerine saç bir depodan olușmaktadr. İstasyon yakn dönemde restore
edilmiștir.
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Dikdörtgenin
uzun
kenar
boyunca ahșap dikmelerin
tașdğ sundurma bulunur.
Sundurma, ahșap kirpi saçakla
süslenmiștir. Restore edilmiș
olan istasyon binas ișlevini
sürdürmektedir.
Hemen yannda büyük ölçekli
nitelendirilebilecek hangar yaps
yer alr. Ahșap kirișli bir çat ve
Marsilya tipi kiremit ile örtülüdür.
Șekil 11. Tire İstasyonu (2010)
Günümüzde
belediyenin
kullanmnda olan yap, restore
edilmiș ve çok amaçl salon
olarak kullanlmaktadr.
Demiryolunun diğer tarafnda
tamir atölyeleri yer almaktadr.
Arka
cephesinde
ise
yatakhaneler bulunur. Moloz
taștan inșa edilmiș olan yap,
günümüzde restore edilerek
sanat
galerisi
olarak
kullanlmaktadr.
Șekil 12. Tire İstasyonu Tamir Atölyesi (2010)

D) Duraklar: Hat üzerinde yolcu indirip, bindirmek için yaplmș
yerleșkelerdir. Pancar, Tepeköy ve Sağlk İstasyonlar bu gruba girerler.

İSTASYON BİNASILOJMAN

Șekil 13. Pancar İstasyonu Yerleșim Plan [9]
Pancar istasyonu, yalnzca istasyon ve lojman yapsndan olușmakta olan bir
durak örneğidir. Dikdörtgen planl olan yapnn zemin kat istasyon, 1. kat ise
lojman olarak kullanlmaktadr. Dikdörtgenin uzun kenar boyunca çelik
dikmelerle tașnan sundurma yer alr.

AN

Șekil 14. Pancar İstasyonu (2010)

Menfezler-Köprüler-Viyadükler

Demiryollarnn nehir, göl, dere gibi farkl bölgelerden geçișini sağlamak için
kurulan arac yaplar menfezler, köprüler ve viyadükler olușturur. İzmir-Aydn
demiryolu güzergâh genel olarak Menderes ovas boyunca yer aldğndan
genellikle düz ve eğimsiz bir hat boyunca inșa edilmiștir. Hat genelinde
uzunluğu 3m.’yi geçmeyen menfezlerin says oldukça fazladr. Uzunluğu 3m.
üzerinde olan su geçitleri için genellikle çelik köprüler inșa edilmiștir.
Köprülerin büyük bir ksm yakn dönemde yenilenmișlerdir.

‘çelik yaplar bakm birimi’, 1980’li yllarda ekonomik sebeplerin de etkisiyle
kapatlmștr. Demiryollarnn bakm ve onarm çalșmalarn sürdüren bu
birimin kapatlmasyla, özgün mimari özelliklere sahip çelik yaplarnn (köprü,
menfez, viyadük v.b.) bakmnn zor ve yenilenmesinin pahal olmas
gerekçesiyle, sökülerek hurdaya atlmș ve betonarme elemanlarla
yenilenmiștir. Ucuz bir ulașm modeli olmasna rağmen demiryolu mirasnn
korunmas için kaynak ayrlmamas bu değerli yaplarn sürekliliğini tehdit
eder duruma gelmiștir.
Devletin ulașm politikalarnn İzmir-Aydn hatt özelindeki etkileri
değerlendirildiğinde, bir döneme tanklk etmiș ve endüstriyel üretimin bir
parças olan demiryolu ve üzerindeki mimari mirasnn bu uygulamalardan
ayn oranda etkilendiği görülür. Aydn hatt üzerindeki demiryolu yaplarn
tehdit eden sorunlar ișlevsel ve fiziksel olmak üzere iki bașlk altnda
incelemek mümkündür.
İșlevsel Sorunlar
1950’ lerden sonra İzmir-Aydn hatt da, bölge içinde daha az tercih edilen
ulașm yolu haline gelmiștir. Karayolu tașmaclğ ile rekabet edemez
duruma gelen hattn, düșük kapasite ile de olsa ișlevini sürdürdüğü, tali
hatlarn (Develiköy, Tepeköy, Kușçuburun, Erbeyli) ise bu ulașm șemasnn
dșnda kaldğ görülmektedir. Bu tali hatlarn günümüzde de kullanlmyor
olmas, buradaki demiryolu yaplarnn ișlevsiz kalarak ypranmasna neden
olmaktadr. Benzer uygulamalardan bir diğeri de metro çalșmalar nedeniyle
Buca banliyö hattnn kullanma kapatlmasdr. Sözkonusu uygulamalar
sonucunda buradaki istasyon yaplar ișlevsiz kalmștr. Bu tür yaklașmlar
özgün ulașm șemasndaki ișlevsel bütünlüğünün bozulmasna ve
kullanlmayan yaplarn ypranma sürecinin hzlanmasna neden olmaktadr.
Fiziksel Sorunlar
Demiryolu yaplarnn fiziksel sorunlarn en temel olarak kullanlmayan
yaplarn ypranma sürecinin hzlanmas, sürekli bakm-onarmlar için gerekli
kaynağ ayrlmamas, demiryolu teknolojisinin yenilenmemesi, farkl
kurumlara kiralanan yaplar üzerinde bilinçsiz müdahalelerin yaplmas v.b.
olarak tespit etmek mümkündür. Mevcut demiryolu mirasnn seçmeci bir
yaklașmla sadece istasyon binalar ve ksmen de lojman yaplarnn
korunmas, diğerlerinin ise kapsam dș braklarak ișlevsizleștirilmesi en
önemli sorunlardan birini örneklemektedir. Bu yerleșkelerin ayrlmaz parças
olan hangar, bakm atölyeleri v.b. yap gruplarnn söz konusu yaklașmlar
sonucunda atl durumda kalmas, günden güne ypranma sürecinin
hzlandrmaktadr.
Çevre șartlaryla ypranan demiryolu yaplarnn sürekli bakm ve onarmlar
için ayrlan kaynaklarn yetersiz olmas, demiryolu yerleșkelerinin fiziksel
eskimeleri sonucunu doğurmaktadr. Kullanlan teknolojisinin güncellenmesi
için gerekli yatrmlarn yaplmamas, bu ulașm modelini daha az tercih edilir
duruma getirmektedir.
Demiryolu yerleșkelerinin sürekliliğini tehdit eden diğer bir uygulama da
istasyon dșndaki yaplarn özel sektöre kiralanmas veya belediyelere sosyal
amaçl kullanlmak üzere tahsis edilmesidir. Bu yöntemle kullanma sunulan
hangar, bakm atölyeleri v.b.nin yeniden ișlevlendirme sürecinde özgün
mekansal niteliklerinin esas alnmadğ görülmektedir. Bilimsel esaslara
dayanmayan bu uygulamalar yaplarn özgünlük değerinin yitirilmesine neden
olmaktadr.

4.İzmir-Aydn Demiryolunun Sürdürülebilirliğine Yönelik Öneriler

Șekil 15. Kuleönü-Eğridir Köprüyolu (1932 tarihli İzmir Heyeti Fenniye Dairesi
tarafndan çizilmiștir) [9]
Hattn en özellikli çelik yaps, 1912 ylnda kullanma açlan demiryolunun
dördüncü etabnn Eğridir gölü kysnda yer alan viyadüktür [5]. Viyadük
14.85 m.’lik 10 adet açklk ve taș kaideler üstüne oturmuș, 9 adet çelik
ayaktan olușur. Demiryolunun, günümüzde Isparta’dan sonra olan bölümü
kullanm dș olduğundan viyadük günümüzde kullanlmamaktadr [9].

3.İzmir-Aydn Demiryolunun Korunma Sorunlar

Osmanlnn endüstrileșme çabalarnn sonucu olarak 19.yüzyln ikinci
yarsnda Anadolu’da inșa edilen ilk demiryolu olmas bakmndan, İzmir-Aydn
demiryolu bölgenin ticari anlamda dünyaya açlmasnda önemli rol almștr.
Bu hat bölgenin hammadde kaynaklarnn üst merkezlere aktarlmasnda
arac görev üstlenmesinin yan sra yolcu tașmaclğnda da kullanlmștr.
Yük ve yolcu tașmaclğ bağlamnda hizmet veren İzmir-Aydn hatt bölgenin
demiryolu mirasnn olușumunda öncülük etmiștir.
1950’lerde Türkiye’de devletin ulașm politikalarnn sonucu olarak demiryolu
kullanm azalrken, karayolu tașmaclğ önem kazanmaya bașlamștr.
Ulașm yatrmlarnn karayolu üzerinde yoğunlașmas, demiryollarnn ihmal
edilmesine ve dolaysyla daha az tercih edilir durumuna gelmesine neden
olmuștur. Demiryolu yatrmlarndaki kstlamalar mevcut ağnn
genișletilmesi, kullanlan teknolojinin güncellenmesi, mevcut yap stokunun
bakm ve onarmnn yaplmas bağlamnda yașanmștr. TCDD bünyesindeki

Bölgenin bir dönemine tanklk etmiș İzmir-Aydn demiryolu hattnn
günümüze kadar varlğn sürdürebilmiș endüstriyel miras birikimi tarihsel,
teknolojik, sosyal, mimari ve simgesel özellikleri bakmndan dünyadaki
benzerleriyle kyaslandğnda özgün değerlere sahiptir. Tüm bu değerlerin
sürekliliğinin sağlanmasnda öncelikle ülke genelinde ve İzmir-Aydn hatt
özelinde önlemlerin alnmasn gerektirmektedir. Dünyada ucuz ve yaygn
ulașm modeli olarak tercih edilen demiryollar, Türkiye’de de demiryolu ağ
genișletilerek kullanmna yönelik Devlet teșviklerin arttrlmas öncelikli
hedeflerden olmaldr. İzmir-Aydn hattnn tüm yan kollarn da kapsayacak
düzende kullanlr duruma getirilmesi bölgede demiryolu ulașmn teșvik
edecektir.
Günümüze kadar hat üzerindeki ișlevlere hizmet veren mimari yaplarn
korunmas farkl düzeyde çalșmalar gerektirmektedir. Öncelikler bu değerli
yap stokunun bilimsel yöntemleri esas alan yaklașmlarla ve yerleșkedeki
tüm yaplar kapsayacak șekilde belgelenmesi ve tescili gerekmektedir.
Özgün ișlevini sürdüren yaplarn restorasyonu uzman ekipler tarafndan
gerçekleștirilmelidir. TCDD bünyesinde bu yaplarn ve ulașm araçlarnn
onarlmas konusunda uzman ekipler olușturulmaldr. Özgün ișlevini
sürdüremeyen demiryolu yaplarnn yeniden ișlevlendirilmesinde özgün
mekansal kurgusu esas alnarak projelendirilmelidir.
Gelișen teknoloji karșsnda artk kullanlmayan demiryoluna ait her türlü
donanmn bir müzede sergilenmesi demiryolu mirasnn sürdürülebilirliği
açsndan olumlu bir admdr. Günümüzde bu hatta ait olan ve kullanlmayan
donanmlar İzmir Alsancak’taki demiryolu müzesinde sergilenmektedir, ancak
bu müze konum olarak yerleșkeden ayr ve mekansal olarak yetersizdir.
Ayrca demiryolu yaplarnn ayrlmaz parças olan bu donanmlarn öncelikle
yerinde sergilenmesi benimsenmelidir. Diğer önemli bir girișim olan Çamlk
Tren Müzesi, bilindiği gibi Avrupa’nn en büyük tren müzesidir. Sergilenen
eserler sahip olunan demiryolu mirasnn büyüklüğünü yanstmaktadr. Ancak
açk alanda sergilenen lokomotiflerin iklim șartlarna karș koruma altna
alnmasn gerektirmektedir.
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Son yllarda İzmir-Aydn demiryolu hattnn yenileme çalșmalar
bașlatlmștr. İlk etapta İzmir-Aydn aras, Ödemiș ve Tire șubesindeki
çalșmalar tamamlanmș ve Aydn-Denizli yönüne doğru devam etmektedir.
Hattn yenilenen İzmir-Aydn arasndaki bölümü hizmete girmiștir. Yenileme
planlamasndan da anlașldğ üzere, bu hattn baz yan kollarnn șimdilik
kapsam dșnda tutulduğu görülmektedir.
Sonuç olarak, İzmir-Aydn demiryolu hattnn bölgenin ticaret hacminin
genișlemesi ve önceleri sadece yerel pazara yönelik olan üretimin dünya
pazarlarna açlmasnda önemli bir rol oynadğ görülmektedir. Bölgenin
ekonomik tarihine tanklk etmiș ve pek çok bakmdan değerli demiryolu
mirasnn korunmas, fiziksel ve ișlevsel bütünlüğünün sürdürülerek gelecek
nesillere aktarlmas öncelikli hedef olmaldr.
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Özet
Kent mobilyalar genel bir bakș açsyla kentsel planlamann bir parças olarak
görülebilir. Kentsel planlama için tasarlanan tüm öğelerde, tasarlanan ürünün
zaman ve mekân içindeki değișimlere ayak uydurmas ve zorunlu olan
gelișmelere kolayca adapte edilebilir olmas kesin bir gerekliliktir. Kent
mobilyalarnn bu bakmdan süreklilik göstermesi yașayan ve sürekli bir
devinim içinde gelișen kent yaps içinde farkl zamanlarda tasarlanan ve
uygulanan öğelerin sorunsuz șekilde birbirine uyum sağlayarak kullanlmasn
da sağlar. Günümüz gerçekleri göz önüne alndğnda bu tür bir düșüncenin
olușturabileceği ürün sisteminin ancak özel bir endüstriye dayandrlabildiği
zaman gerçekçi olabileceği görülür.
Kentlerin kimlik özelliklerini tașyan kavramlardan biri olan “Kamusal Tasarm
Bütünlüğü”, kentin barndrdğ Sosyo-ekonomik katmanlara bağl olarak farkl
bölgelere ayrlmadan kent kimliğini bir bütün olarak kullanan kent
mobilyalarndan olușmaldr. Arkasnda, gereken büyüklükte gerçek bir endüstri
desteği bulunmayan bir kent mobilyas “üretilebilir” ama üretilen kent
mobilyas “kapal sistem” bir endüstri ürünü olmaktan öteye geçemez. Bu tür
tasarmlarn uygulanmasnda, özellikle zaman içinde ortaya çkabilecek pek
çok zorluklarla karșlașlr. Çünkü tasarmda sürdürülebilirlik kavram göz ard
edilmiș ve “süreklilik” düșüncesine yer verilmemiștir.
Bu bildiride, kent mobilyalar tasarmna sürdürülebilirlik kavramnn bir alt
bileșeni olan süreklilik ilkesi açsndan yaklașlarak, kent kimliğinin olușmas
için gereken tasarm baznda süreklilik konusuna dikkat çekilmektedir. Bu
amaçla endüstriyel olarak üretilen mevcut kent mobilyalarnn sürdürülebilirlik
kriterleri açsndan incelenmesi hedeflenmektedir. Çeșitli ülkelerdeki metropol
özelliği kazanmș kentlerde șu anda kullanlan kent mobilyalarnn
görsellerinden karșlaștrmal olarak bu bildiride faydalanlacaktr.
Anahtar Kelimeler: Kent Mobilyas, Sürdürülebilirlik, Süreklilik, Tasarm

Abstract
In a general perspective, urban furniture could be viewed as part of an urban
planning. In all items designed for urban planning, it is an absolute
requirement that designed product adapts to modifications within time and
location and become easily adaptable to mandatory developments.
Permanency of urban furniture in this respect also enables problem-free use
of items designed and implemented in different times within urban structure
living and developing in continual improvement, in conformity with each other.
In consideration of present-day realities, a product system on which such an
idea could be formed could be realist only when based on a specific industry.
“Integrity of Public Design” which is one of the concepts bearing identity
characteristics of cities should be made up of urban furniture using urban
identity as a whole without segregating into different areas depending on
socio-economic layers included by the city. Then an urban furniture in the
required size with no industrial support behind “can be produced” but
produced urban furniture can not go beyond being a “closed system” industrial
product. In the implementation of such designs, many difficulties may be
encountered particularly arising within time. It is because the notion of
sustainability is disregarded and the idea of “permanency” is not included.
In this paper, particular attention is made to the subject of permanency on the
basis of design required for formation of urban identity from an approach to
principal of permanency a sub-subject of sustainability notion with respect to
design of urban furniture. With this purpose, examination of current urban
furniture produced industrially with regards criteria of sustainability is
intended. Visuals of urban furniture currently being used in cities with
metropolitan characteristics in various countries will be benefited
comparatively in this paper.

1. Giriș
Kent mobilyalar genel bir bakș açsyla kentsel planlamann bir parças olarak
görülebilir. Kentsel planlama için tasarlanan tüm öğelerde, tasarlanan ürünün
zaman ve mekân içindeki değișimlere ayak uydurmas ve zorunlu olan
gelișmelere kolayca adapte edilebilir olmas kesin bir gerekliliktir. Kent
mobilyalarnn bu bakmdan süreklilik göstermesi yașayan ve sürekli bir
devinim içinde gelișen kent yaps içinde farkl zamanlarda tasarlanan ve
uygulanan öğelerin sorunsuz șekilde birbirine uyum sağlayarak kullanlmasn
da sağlar. Günümüzde, gelișen teknoloji ve buna sonucu olarak ortaya çkan
yeni üretim yöntemleri ve malzemeler göz önüne alndğnda bu tür bir
düșüncenin olușturabileceği ürün sisteminin ancak özel bir endüstriye
dayandrlabildiği zaman gerçekçi olabileceği açkça görülmektedir.
Genel çerçevesi ilk olarak 1987 ylnda Brundtland Raporu ile çizilen
sürdürülebilirlik kavram, "Bugünün gereksinimlerini, gelecek kușaklarn
gereksinimlerini karșlama yeteneğinden ödün vermeden karșlama" olarak
tanmlanmștr. [1]
1987 Brundtland Raporundan temellenen ve 1992 Rio Zirvesinde ön plana çkan
sürdürülebilir çeșitli disiplinlerde çok yönlü ilgi gören bir kavram haline
gelmiștir. Ekonomik, çevresel, sosyal alanlarda politika geliștirme, eylem
planlar ve yașam alanlar tasarlama söz konusu olduğunda yönlendirici
çerçeve olarak sürdürülebilirlik ön plana çkmaktadr.[2]
Kentsel kimlik ve buna dair kentsel imgeler kent mekan içerisinde uzun bir
süreçte ve bazen çok farkl bileșenlerden olușmaktadr. Kentsel imgeler kentte
yașayanlar açsndan uğruna özveride bulunulabilecek ortak değerlerden
olușmakta ve kușaklar arasnda söz konusu bu değerler süreklilik
göstermektedir. [3]
Kent kimliği uzun bir zaman dilimi içinde biçimlenir. Kentin coğrafi içeriği,
kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yașam biçimi, niteliklerin karșm
olarak kente biçim verir. Kentin profili doğal profil, sosyoekonomik profil ve
insan eliyle yaplmș mekann profilinin bütünleșmesi sonucunda olușur. [4]
Kentlerin kimlik özelliklerini tașyan kavramlardan biri olan “Kamusal Tasarm
Bütünlüğü”, kentin barndrdğ Sosyo-ekonomik katmanlara bağl olarak farkl
bölgelere ayrlmadan kent kimliğini bir bütün olarak kullanan kent
mobilyalarndan olușmaldr. Arkasnda, gereken büyüklükte gerçek bir endüstri
desteği bulunmayan bir kent mobilyas “üretilebilir” ama üretilen kent
mobilyas “kapal sistem” bir endüstri ürünü olmaktan öteye geçemez. Bu tür
tasarmlarn uygulanmasnda, özellikle zaman içinde ortaya çkabilecek pek
çok zorluklarla karșlașlr. Çünkü tasarmda sürdürülebilirlik kavram göz ard
edilmiș ve “süreklilik” düșüncesine yer verilmemiștir.
Bu bildiride, kent mobilyalar tasarmna sürdürülebilirlik kavramnn bir alt
bileșeni olan süreklilik ilkesi açsndan yaklașlarak, kent kimliğinin olușmas
için gereken tasarm baznda süreklilik konusuna dikkat çekilmektedir. Bu
amaçla endüstriyel olarak üretilen mevcut kent mobilyalarnn sürdürülebilirlik
kriterleri açsndan incelenmesi hedeflenmektedir. Çeșitli ülkelerdeki metropol
özelliği kazanmș kentlerde șu anda kullanlan kent mobilyalarnn
görsellerinden bu bildiride faydalanlacaktr.

2. Değișmesi Gereken Özellikler
Bu genellemelerden yola çklarak, “Kamusal Tasarm bütünlüğü” içinde șehir
mobilyas düșüncesine bir bașka yönüyle baklabilir. Șehirlerin, değișik
kimliklerine ve özelliklerine bağl olarak gerçekte “Değișmemesi gereken”
özellikleri șehir mobilyas kimliğine göre ve ona uygun olarak nasl
düzenlenmektedir? Otobüs duraklar, PTT araçlar böyle bir konuda en yaygn
örneklerdir.

Keywords: Urban Furniture, sustainablity,
Continuity, Design
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Șekil. 3 Amerika Birleșik Devletleri - Chicago.[8]
Șekil.1 Çek Cumhuriyeti – Prag.[5]

İște bu yüzden șehir mobilyas tasarmnn yaplmas, üretilmesi ve ișlevini
görmesinin sağlanmas için belirli kurallar ve koșullarla bir “otorite” tarafndan
yürütülmeli ve denetlenmelidir. Bu konuda kullanlacak olan genel standartlar,
șehirlerin kendi özel kimliğini zedeleyici olmamaldr.
Ama bu arada hatrda tutmak gerekir ki, standartlarn ancak șehir mobilyas
üretiminin endüstrileșmesi ile daha kolay ve etkili olarak sağlanabilir. Bir șehir
mobilyas sisteminin “Standart üretim olmas” isteği, gerçekte üreticinin kendi
sorunudur. Bir șehirli için önemli olan “ișin doğru görülmesi ve bunu sağlayacak
ürünlerin güzel olmasdr.
Șehirde yașayanlar o ürünün nasl üretildiğiyle, bakmnn nasl yapldğyla pek
ilgili değildir. Çünkü șehir mobilyalar, bir endüstri ürünü olarak
çözümlenebildiği sürece, her yönüyle özgün bir “sonuç ürün” (end product)
olabilir.
Șehir mobilyas tasarmnda, problemi “çevrenin özelliklerine uygun bir bütün
olarak “ düșünmek ve çözümlemek” gerekir. Dar bir düșünceyle konuya șöyle
yaklașlabilir.
Otobüs durağ ya da telefon kulübesi her yerde ayn amaç için kullanlr. Evet,
öyledir, ama mesela İstanbul un iklimi ile Arap Emirliklerinin iklimi arasnda
büyük değișiklikler vardr. Bu da, duraklarn her yere göre değișik olacağn
gösterir.

Șekil. 2 Amerika Birleșik Devletleri - Chicago.[6]
Bu sorunun șöyle bir cevab olduğunu hemen hatrlatmak çok yararl olur. Șehir
mobilyas, kalc ve uzun süreli yașam olan bir geniș sistemin “șartlara
uyarlanabilen küçük parçalar” olarak düșünülmelidir. Buna karșlk bu sistemin
bütünlük içinde bulunmas, ama “Üniform” (Yani bir anlamda “Tek” yüzlü) alt
yapmnn șehir kimliği içindeki özelliğini zedelememesi gerekir.
Mekâna eklemlenen her nesnenin o mekânn var olan kimliğinin desteklenmesi
veya ypratlmasnda rolü büyüktür. Bu nedenle mekâna eklenen her nesnenin
mekânn barndrdğ fonksiyonlar destekleyen nitelikleri kadar ortak dile
hizmet etmesi bir zorunluluktur. Buradaki
ortak dil mekann estetik değerleri ile ürünün çatșmamas kadar ürünün yerin
ruhuna hizmet edecek nitelikte olmasdr. [7]
Bir șehir yaps içinde bulunan bütün öğeler, bir anda, yenileriyle değiștirilemez.
Buna karșlk onlarn zaman içinde doğru yönde gelișebilmesini sağlayacak
tasarmlar yapmak zorunluluğu vardr. Șehir mobilyas anlam bakmndan
yalnzca çevre içinde yer alp onu bütünleyen bir yap, bir ürün ya da bir sanat
eseri de değildir. Onlar, șehri kullananlarn her an iç içe ve “Karș karșya
bulunduklar bir tür otoriteyi” de ortaya koyarlar.
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Șekil. 4 Birleșik Arap Emirlikleri - Dubai.[9]
Böyle bir açdan baklrsa konu hem “Bir bütündür”, hem de “kendi içinde çok
değișik özellikleri” tașmaktadr. İște șehir mobilyas düșüncesinin belki de en
can alc özelliklerinden birisi ile karș karșyayz. O nedenle, mesela, bir telefon
kabini tasarlanrken bu değișik özelliklerin getirebileceği bütün problemlerin
önceden belirlenmiș ve kesin olarak çözümlenmiș olmas gereklidir, Bu durum
bütün kent öğelerinin tasarm ve üretimi için geçerlidir.
Ortaya çkan ürünler zaman içinde teknik destekten yoksun kalacaktr.
Bozulduğu anda nasl onarlacağ daha tasarm așamasnda düșünülmesi
gereken parçalar onarlamayacaktr, çünkü belki de nasl onarlacağ hiç
düșünülmemiștir.

Görülüyor ki arkasnda, gereken büyüklükte gerçek bir endüstri desteği bulunmayan bir șehir mobilyas “üretilebilir” ama bu bir “kapal sistem”dir. Uygulamada, özellikle zaman içinde ortaya çkabilecek pek çok zorluklarla karșlașlr. Çünkü tasarmda “süreklilik” düșüncesine yer verilmemiștir... Șehir
mobilyas düșüncesinin “Kamusal tasarnn bütünlüğü” içinde gerçekleșebilmesi
için nasl bir sralama yaplabilir?
Bir endüstri tasarm ilkesi olarak, “İnsanlarn ortak olarak kullandklar ürünler”
ayr bir grup olarak ele alnr.
Kullanc, kendi kültürel özelliğine bağl olarak, çevrelerindeki ürünlere çok
değișik biçimlerde davranr. Bu genel bir davranș yoludur. Ama herhalde en az
özen gösterilen ürünler arasnda “Kamu” ürünleri gelir. O nedenle bu tür
ürünlerin genel planlama anlayșnda en vazgeçilemeyen tasarlama
ilkelerinden birisi de, “Kamusal Tasarm” diye isimlendirebildiğimiz bu
durumdur. Zaten bir otobüsle özel oto tasarm arasndaki temel ayrlklar bu
düșüncenin gerçek bir göstergesidir.[10]
Kaln çizgilerle ortaya konulmaya çalșlan bu ilke, șehir mobilyalarnn belki de
en önemli özelliğini tanmlar. Kamusal tasarm düșüncesi, șehir mobilyalar için
“çok gerçek” bir tanmdr. Bu durumu belirli ilkeler altnda toplamak gerekirse
șöyle alt bașlklar ortaya atlabilir:
Șehir mobilyas, her șeyden önce kent kavram ile birlikte, zaman içinde
olușan, gelișen, hizmetleri gören dayankl ürünlerden olușan çok yaygn bir
sistemdir.
Bu öğelerin çeșitli yönlerinin, “Hemșeri” için önemi vardr. Ama bunlar arasnda
belki de en önemlisi, bunlarn șehri kullanan çok değișik kișilerin hizmetinde
bulunacağdr. Șehir özellikleri genellikle șehir içinde yer alan öğelerin bir
ksmnn biçimlendirilmesinde etkilidir. Ama nerede olursa olsun, her yerde
birbirinin kesinlikle ayn olmas zorunlu olan öğeler de vardr.
Bu hizmetlerin, kullanlan ürünlerin ve araçlarn bir kesimi çok uzun zaman
süresi içinde yenilenir. Bir ksm hemen hiç değișmez. Bu uzun süre içinde,
öğeler canl kalabilmelidir.

Özellikle kentin ulașm araçlar, duraklar, gișeler, servisler, benzin istasyonlar,
geçitler, çitler, yönlendiriciler hep görsel bir bütünün, mesaj tașyan
“parçalardr.” Bu mesaj tașyan görsel bütünlükler bir araya gelerek içinde
bulunduklar șehirlerle sembolleșirler.

Șekil. 6 Amerika Birleșik Devletleri - Chicago.[13]
Diğer yandan șehir mobilyalar “Otorite”yi de simgelerler. Bu yüzden her șehir
mobilyas bu özelliği kendi yaps içinde tașmak ve “dșa vurmak”
durumundadr.
Böyle bir bakș açsyla, bir otobüs durağ, yalnzca otobüs bekleyenleri
sralamak, düzenlemek ve yağmurdan güneșten korumak için üretilen bir
nesne olarak düșünülemez. O kentte bir “düzenin ve otoritenin” varlğn
gösterir. Ya da o kentin kimliğini ortaya çkaran “Otorite”nin varlğn ortaya
koymak zorunluluğundandr

Șekil. 7 Singapur .[14]

Șekil. 5 İngiltere - Londra.[11]

3. Șehir mobilyas bir “mesaj”dr
Șehir mobilyas bir sembol müdür yoksa yalnzca günlük hayat içinde pratik
olarak iș gören ürünler midir?
Sembol ya da simge en genel anlamda, görünmez ya da alglanamaz bir șeyi
benzerlik, uygunluk, bütünlük gibi çeșitli yollarla temsil etmek üzere kullanlan
bir maddi nesne ya da alglanan bir araçtr. Dolaysyla sembol bir resim, bir
șekil, bir ses, bir say, bir renk, bir olay, bir kiși vs. olabilir. Semboller fikirleri,
kavramlar ya da soyut șeyleri göstermeye yarayan ișaretlerdir. [12]
Tașt ve ulașm araçlar da bir yanyla șehir mobilyalar sisteminin bir
parçasdr. Çünkü kenti kullanmak için gerekli olan sistemlerden birisidir.

Eğer bir șehir mobilyas böyle bir mesaj tașmyorsa, o yalnzca “Eksik iș gören
bir üründür.” Yan yana gelebilen ve bu açdan da doğru bir bütüne
ulaștrlamayan șehir mobilyalar, bir anlamda iște bu “Otoriteyi” de zedeler...
Çünkü pek çok kentte gerçekten “Konu” bu yönüyle “Tek otoriteye” bağl
değildir. Kaldrmdan, PTT öğelerine, elektrik direğinden, ticari tabelalara kadar
olan bütün örneklere baklnca bu özellik hemen izlenebilir. [15]
Hiç kușkusuz “șehir mobilyalarnn” tek bir elden tasarlanmas, üretilmesi ve
yașatlmas doğrudur, denilince yalnz ayn șeylerin sonsuza kadar “kat bir
biçimcilik içinde” yaplacağ akla gelmemelidir. Buradaki “Tek el” șehir
mobilyas olgusunun sorumluluğunu yüklenen kurum ya da kișilerdir. Bunlarn
temel görevi, bir hizmetin, kentin gelișimine, gereksinmelerine ve yapsal
özelliklerine uygun olarak bu öğelerin canl tutulmasdr. Ve hiç kușkusuz bu
görevin zaman içindeki sürekliliğinin sağlanmasdr.

4. Sonuç
Elbette, hedefe ulașabilmek için, burada söz edilen ilkeler uygun bir uygulama
stratejisi belirlenmezse yeterli olmayacaktr. Kentsel tasarm ortak bir
sorumluluktur ve burada hedeflenenlerin yașama geçirilmesi çok daha geniș
bir politik – ekonomi kapsamnda değerlendirmelere bağldr. Bu nedenle tüm
kesimlerce paylașlan ortak bir vizyon belirlenmeli ve bunun yașama
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geçirilmesi için uzun dönem içinde, niteliksiz ve ucuz çözümler uğruna tavizler
vermeden çaba gösterilmelidir. Öncelikle kentlerimizin gelecekteki büyüme ve
genișlemelerini yönlendirecek yasal çerçeve “kentsel tasarm” ölçeğini
kapsayacak șekilde biçimlendirilmeli ve bu kapsamda “sürdürülebilir kentsel
tasarm” düșünceleri geliștirilmelidir.[16]
Sonuç olarak söylemek gerekirse, șehir mobilyalar her ölçekte planlanmak
tasarlanmak ve onu karșlayacak durumunda üretilmek zorundadr. Bu açdan
iç içe girmiș olan çok geniș bir sistemler bütünü olarak kabul edilmesi
gereklidir. Bu sistemler bütününün bir araya getirilmesi, șehir mobilyas
düșüncesinin yaygnlğn ortaya koymas açsndan çok yararldr. Çünkü șehir
mobilyas bașlğ altnda toplanabilen pek çok ürün vardr. Unutulmamaldr ki,
șehir mobilyalar da kentin bütünüyle birlikte “Yașar, așnr, yorulur ve
yenilenir.” Bu durum her yanyla “Doğal bir düzeni” yanstr. “Çevre içinde kent
öğesi sistemi yașayan bir șeydir”. Canllğn temelinde ise “Yenilenme yatar”.
İște, șehir mobilyalar açsndan önemli olan, bu sürekliliğin sürdürülebilirlik
adna sağlkl olarak tasarlanmș ve üretilmiș olmasdr.
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Özet
Alșmș olduğumuz geleneksel ofis mekanlar teknolojik yenilikler nedeniyle
hzla modas geçmiș olmaktadr. İș kültürü snrlarnn net çizgi ile tarifli
olmamas, mobilya tasarmlarnda da net snrlarn tarifli olmamasna neden
olmaktadr. Dolaysyla ofis mekanlarnda kullanlan mobilyalar kullanm
değerleri eskiyen bir nitelik kazanmaktalar. Mobilyalarn kullanm değerinin
eskimesi tasarmclar, ofis mekanlarnda mobilyalarn kullanm ömrünü göz
önünde bulunduran sürdürülebilir tasarm yaklașmlarna yönlendirmektedir.
Sürdürülebilir mobilya tasarm yaklașmnda, henüz tasarm așamasnda
malzeme seçimi ve mobilya strüktürünün olușturulmas önem kazanmaktadr.
Sürdürülebilir tasarm yaklașm, sadece tasarmcnn değil, șirketlerin satn
alma, pazarlama, araștrma-geliștirme, çevre, sağlk, güvenlik, kalite kontrol
gibi bölümler arasnda takm çalșmasn gerektirir. Mobilya tasarmnda
sürdürülebilir tasarm yaklașm, mobilya yașam ömrünün bütün așamalar
boyunca maliyet ve zaman etkinliği, mobilya ve yașam süreci kalitesinin
artmas, üretim așamasnda malzeme ve enerji kullanmnn azaltlmas gibi
tasarm kararlarnn, ekonomi, ișlev, estetik, ergonomi gibi tasarma etken olan
bütün kriterlerle birlikte ürünün geliștirilmesidir. Bildirinin amac, ofis
mekanlarnn önemli bir öğesi olan mobilyalar, güncellenen çalșma kültürüne
bağl olarak sürdürülebilir tasarm yaklașm çerçevesinde ele almaktr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ofis, Mekan, Mobilya Tasarm, İç Mimarlk

Abstract
The traditional office spaces that we are accustomed to are rapidly being
outdated due to technological advancements. The fact that business culture is
not clearly defined results in furniture designs the borders of which are
unclear. Therefore the usage value of furniture used in office spaces tends to
become stale in time. The outdating usage value of furniture used in office
spaces direct designers to keep in mind the life span of office furniture and
choose sustainable design approaches. In sustainable furniture design
approach during the design stage material selection and the creation of the
furniture structure become essential. Sustainable design approach demands
team work not only from the designer but also from the company’s
purchasing, marketing, research and development, environment, health, safety
and quality control departments. Sustainable design approach in furniture
design is the development of the product while keeping in mind design
decisions such as cost and time effectiveness, increasing the furniture and life
span quality throughout all the stages of the life span and decreasing material
and energy usage during the production stage together with all criteria that
affect the design such as economy, function, aesthetics, ergonomics. The
objective of this article is to discuss furniture which is an important part of
office spaces within the scope of sustainable design approach subject to
updated business culture.
Keywords: Sustainability, Office, Space, Furniture Design, Interior Design

1. Giriș
Mobilya, günümüz yașam çevrelerinde bir tüketim malzemesi olarak
değerlendirilmektedir. Ofis mekanlarnda maliyetin önemli bir bölümünü ofis
mobilyalar olușturmaktadr. Ancak hzla yükselen nüfusla birlikte tüketiciye
sunulan yeni ürünlerin ihtiyaç olarak güdülenmesi, tüketim hzn
arttrmaktadr. Fakat bu ürünler, ksa sürede çöpe dönüșmekte çevre ise “çöp
ürünleri” kendi bünyesinde eritemeyen bir sürece girmektedir. “Amerika
Birleșik Devletleri Çevre Koruma Kurumunun raporuna göre, sadece Amerika
Birleșik Devletleri’nde her yl doğaya 3 milyon ton ofis mobilyas atldğ tahmin
edilmektedir. Ofis mobilyalarnn ozon tabakasn inceltmek, ofis çevrelerinin
havasn kirletmek hatta hormon dengesi ve kanser riskini arttrmak gibi
etkilere neden olduğu yönünde savlar vardr. ” [1] Tüketimin hzna bağl olarak
kullanm değeri eskiyen ofis mobilyalarnn çevreye olan etkisi sürdürülebilir

gelecek açsndan önem kazanmaktadr. Dolaysyla bu çalșmada
“sürdürülebilirlik”, ofis mekanlarnda mobilya tasarm ölçeğinde ele
alnmaktadr.

2. Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik terimi, ilk kez Birleșmiș Milletler’ in görev vermesiyle bașlatlan
Ortak Geleceğimiz bașlkl 1987 tarihli Brundtland adl raporda ortaya atlmștr.
Brundtland raporunu hazrlayanlar, yeryüzünün kaynaklarnn șimdiki kușak
tarafndan kullanmnn sürdürülemez olduğunu öne sürmektedir: “Yirminci

yüzyln akș içinde insan dünyas ile onun sürmesini sağlayan gezegenin
arasndaki ilișki derin bir değișim deneyimlemiștir… atmosferde, topraklarda,
sularda, bitkiler ve hayvanlar arasnda ve tüm bunlarn arasndaki ilișkilerde
önemli, istenmedik değișimler gerçekleșmektedir. Değișim oran bilim
dallarnn becerisini ve bizim șimdiki değerlendirme ve salk verme sğalarmz
așmaktadr. Bu, farkl, daha parçalanmș bir dünyada evrimleșmiș olan siyasal
ve ekonomik kurumlarn uyumlanma ve bașaçkma girișimlerini bozguna
uğratmaktadr… Gelecek kușaklar için seçenekleri açk tutmak üzere, șimdiki
kușak ulusal ve uluslar aras olarak ișe șimdi bașlamaldr ve birlikte
bașlamaldr”. [2] Bu rapora göre, sürdürülebilir kalknma, “gelecek kușaklarn

kendi gereksinimlerini karșlama becerisini tehlikeye atmakszn șimdinin
gereksinimlerinin karșlanmas” savna dayanr. Bu savdan hareketle;
sürdürülebilir kalknma, büyümenin, fiziksel kaynaklar azaltmak yerine
yeniden çevrimleyecek ve kirliliği en az düzeyde tutacak bir biçimde
sağlanmas gerektiği anlamna gelir. Dolaysyla, sürdürülebilir tasarm,

kontrolsüz nüfus artș, buna bağl olarak ekonominin hzl büyümesi, doğal
kaynaklarn erimesi, ekosistemin bozulmas ve biyoçeșitliliğe zarar verilmesi
gibi küresel çevre krizinin de etkisiyle eleștirel bir hareket olarak ortaya
çkmștr. [3] Bu eleștirel tepki zamanla çevre bilinci olușturma çabalarna da

zemin kazandrmștr. [4] Bu sayede, toksik etkisi olmayan ve üretimde az
enerji gerektiren sürdürülebilir [5] ve dönüștürülebilir malzemelerin
kullanlmas sağlanmștr. [6] Uzunca bir dönem “enerji verimliliği”, “çevre
duyarllğ” [7] terimleri, yalnzca daha az enerji gerektiren ürünleri imal etmek
olarak yorumlanmștr. Oysa sürdürülebilir tasarm anlayș, daha az enerji
gerektiren imalat yöntemlerini de kapsayacak biçimde genișletilerek
anlamlandrlmal ve yeniden kullanm, dönüștürülebilir odakl tasarmlar ve
yașam döngüsü değerlendirilerek olușturulmaya çalșlmaldr.

3. Sürdürülebilir Ofis Mobilyalar Tasarm
Ofis mobilyalarn günün gereksinimlerine uygun hale getirmek ve bu yöntemle
müșteri üzerinde iyi ve güvenilir bir izlenim brakabilmek için ofis mekanlar
belirli dönemlerde güncellenmektedir. Bu noktada sürdürülemeyen mobilyalar
çöp ürünlere dönüșmektedir. Çevre bilinci bu anlamda yaratclk ve özgünlük
kavramlaryla ilișkilidir. Yeni teknolojilerle birlikte yeni ihtiyaçlar, mobilyann
yeniden tasarlanmasna ve dolaysyla yeni bir döngünün bașlamasna neden
olmaktadr. Sürdürülebilir mobilya yaklașmlar ancak tüm ölçeklerde ele
alnrsa bir anlam kazanabilir. Endüstri ürününden mimari çevrenin tasarmna
kadar her ölçekte değerlendirilen sürdürülebilir tasarm yaklașm sürdürülebilir
bir çevre için dikkate alnmaldr.
Sürdürülebilirlik önemli bir tasarm kriteridir. Tasarmcnn bu kriteri öncelikli
görmesi aldğ tasarm eğitimi ile desteklenebilir. Dolaysyla sürdürülebilir
tasarm yaklașm, sadece tasarmcnn kișisel duyarllğ ile ön plana çkardğ
bir yaklașm olmaktan çkarlp, eğitim sürecine dahil edilerek kazandrlmas
gereken bir olgu olmaldr.
Sürdürülebilirliği küresel ölçekte amaçlayan Çevre Yönetim Sistemi olan ISO
14001; doğal kaynak kullanmnn azaltlmas, toprağa, suya, havaya verilen
zararlarn minimum düzeye indirilmesini amaçlamaktadr. Bu sistem, ürünün
hammaddeden bașlayp müșterilere sunulmasna kadar geçen sürecin her
așamasnda çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli denetim
ve önlemler ile kontrol altna alnarak çevreye verilen zararn en aza
indirilmesini tarif etmektedir [8]. Ancak ISO 14001 her ne kadar bir sistem
standard olsa da bir ürünün çevreye verebileceği zarar azaltmas ile ürüne
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sürdürülebilirlik niteliği kazandrmaktadr. Ülkemizde bu standarda sahip üretici
firmalar olmakla birlikte bu sistemin tüm mobilya üreticileri tarafndan
uygulanarak yaygnlaștrlmas hedeflenmelidir.



Ağr metaller ve zararl kimyasal maddelerin kullanmn
engellemek (PVC kullanmamak, Krom 3 bileșeni yerine Krom 6
bileșeni kullanmak vb.),

Satn alma kararlarnda, çevre bilincine sahip olan tüketiciler, çevre ile dost
tasarmlarn diğerlerinden daha etkili olduğunu düșünmektedir. Üreticitasarmc-kullancya yönelik tanmlanmș kodlar, mobilyann standartlarn
ifade ederken, kullancya yönelik olan standartlar kodlama, kullancy birebir
bilinçlendirme yönünden önemlidir. Bu kodlar, mobilyann çevresel bilinçle ilgili
özelliklerini ve yașam döngüsünü ifade eden özellikleri içermesi, ksaca
mobilyann kullanm süresini ve geri dönüșüm öyküsünü anlatmas, tüketim
toplumunu bu konuda bilinçlendirmede önemli bir adm olacaktr. Yeni
teknolojilerle birlikte yapay malzemeler, doğal görünüme sahip olmakta,
malzemelerin bu görünümü kullancy, geri-dönüșüm derecesini belirlemede
yanltmaktadr. Dolaysyla, tasarm kodlar, tüketiciyi bilgilendirmede önem
kazanmaktadr. Tüketicinin sürdürülebilirlik anlayș ile tasarm kodlar
belirlenmiș mobilyalara olan talebi, devletin düșük vergilendirme politikas ile
teșvik edilmelidir.



Ambalaj hacimlerini küçülterek ambalaj atklarn azaltmak,
bununla birlikte ürünün tüketiciye tașnmas srasnda ortaya çkan
CO2 emisyonlarn azaltmak ve yakt tasarrufu sağlamak,



Malzeme seçimi ve parçalara ayrlabilir, sökülebilir tasarm anlayș
ile geri dönüșebilirlik kapasitesini arttrmak.

“Sürdürülebilir mobilya tasarm”, çoğu zaman sadece “yeșil tasarm”, “çevreci
tasarm” kavramlaryla karștrlabilmektedir. Ancak sürdürülebilir tasarm,
yeniden üretim, yeniden kullanm, s, enerji, kat atk, maliyetin azaltlmas,
kolay montaj, geri dönüșüm gibi ortak özelliklerin yannda ürün-kullanc
ilișkisini göz önünde tutarak bireyin fiziksel ürün ihtiyacn en aza indirgemeyi
amaçlar. Sürdürülebilir tasarmn üretim ve kullanm așamalarnda çevresel
etkileșimi, geri dönüșüm yüzdesi ve bunlarn tamamn kapsayan yașam döngü
değerlendirmesi gibi ölçülebilir özellikleri vardr. Ancak tasarmclar ve
kurumlar, mobilya kullanclarna-kurumlara bu teknik özellikler yerine renk,
biçim ve malzeme seçimi gibi ürünün görsel nitelikleriyle tasarmlarnn
sürdürülebilir olduğunu vurgulamaktadr. Türkiye’de sürdürülebilir mobilya
tasarm anlayșn destekleyen uygulamalar görülmektedir. “Tasarm ve Doğa
Arasndaki Dengeyi Keșfet” temasyla Nurus, geri dönüșüm oran yüksek ve
çevre dostu ürünleri, karbondioksit salnm, yenilenebilir enerji kullanm, atk
yönetimi gibi unsurlarla sürdürülebilirliğe ve çevre bilincine dikkat
çekmektedir. “Me Too” isimli ofis koltuğu tasarm ile kullancya ergonomi
sağlayarak yașam kalitesini arttrmakta ve %95 geri dönüșüm özelliği ile
çevreye verdikleri önemi sürdürülebilir tasarm anlayș ile vurgulamaktadrlar
[9] (Resim 1). Șirketlerin sürdürülebilir tasarm anlayșna verdikleri önem,
tüketicinin de mobilya seçme bilincini geliștiren bir yaklașmdr.

Resim 2: Steelcase firmasnn ofis mobilyas için hedeflediği malzeme-üretimnakliye-kullanm- yașam sonu döngüsü analizi [12].
Ofis mobilyasnn kullanm așamasndaki sürdürülebilirlik anlayșnn devam
etmesi de tasarm ve üretim așamalarndaki bilinçli admlar kadar önemli role
sahiptir. Bu anlamda kullanc için ișlevini tamamlayan mobilyalarn “çöp
ürüne” dönüșmesini önleyici alternatif düșünceler geliștirilmektedir. Özellikle,
Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa bu yaklașm destekleyen kurum ve
kurulușlaryla ișbirliği yaparak, mobilyalarn geri dönüșümü ve yeniden
kullanmn așağdaki yaklașmlarla sağlamaktadrlar [13]:
1.
2.
3.

Doğadaki atk miktarn en aza indirebilmek için mobilya malzeme
bileșenlerinin geri dönüșümü
Diğer ișletme ve kurumlara bağș veya satș,
Onarlarak yeniden kullanma sunulmasdr.

Sürdürülebilir mobilya tasarm, ayn zamanda sürdürülebilir ekonomiye katkda
bulunan tasarm olarak anlamlandrlmaldr. Sürdürülebilir tasarm bakș açs
çevre ile uzlașmaya dolaysyla “az tüketime” odaklanmaldr. “Az tüketim”, az
sayda malzeme kullanm dolaysyla mobilya strüktürünün ve yüzey
elemanlarnn yaln detaylarla çözümlenmesini gerektirir (Resim 3). Az sayda
malzeme kullanm geri dönüșüme katk sağladğ gibi mobilyaya getirdiği
yalnlk ile zamansz tasarm niteliği kazanarak modas geçmeyen bir ürün
olma özelliği kazandrmaktadr. Bu yaklașm kullanm ömrünü tamamlayan
mobilyalarn kolayca parçalara ayrlp geri dönüșüm çemberine katlabilmesini
de sağlamaktadr (Resim 4). Dolaysyla bu anlamda sürdürülebilir ekonomiye
de katkda bulunan mobilya tasarmnda, henüz tasarm așamasnda iken
malzeme seçimi ve mobilya strüktürünün olușturulmas önem kazanmaktadr.

Resim 1: %95 geri dönüșüm özelliğine sahip, Me Too ofis koltuğu [10].
Sürdürülebilir mobilya tasarm doğal kaynaklara sayg gösteren, kültürel
farkllklar benimseyen bir tasarm yaklașmdr. Çevre koșullarnn
iyileștirilmesi ve korunmasna yönelik geleneksel yaklașmlar, kirliliğin
önlenmesi veya atklara yönelik çözümlere dayanmaktadr. Ancak bu
yaklașmlar, tasarm așamasn göz önünde bulundurmadan mevcut kirliliği en
aza indirgemeye odaklanmștr. Tasarm așamasndan bașlayarak üretim
süreciyle devam eden ve kullanm ömrünü, mobilyann tüm yașam süreci
boyunca çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran tasarm
yaklașmlarn ortaya koymak gerekmektedir (Resim 2). Bu yaklașm göz
önünde bulunduran uluslar aras firmalar ofis mobilyalarnn çevreye olan
olumsuz etkilerini minimize etme yönünde çalșmalar yapmaktadrlar. Ofis
mobilyalar üreten küresel bir firma olan Steelcase, 2000 ylndan bu yana
sürdürülebilir tasarm yaklașmyla ofis mobilyalar üretmektedir. Firma tasarm
anlayșn malzemenin niteliği, yașam döngüsü, geri dönüșüm-yeniden
kullanm gibi üç ana unsuru göz önünde bulundurarak așağdaki gibi
belirlemektedir [11]:
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Mümkün olan en yüksek oranda geri dönüștürülmüș bileșenlerin
kullanmn sağlamak,



Kolay ve hzl parçalara ayrlabilme özelliği ve mobilya parçalarnn
saysn azaltarak geri dönüșümü etkin klmak,

Resim 3: Mobilya strüktürünün ve yüzey elemanlarnn yaln detaylarla
çözümlenerek “az tüketimi” desteklemesi [14]

Resim 6: Ronan-Erwan Bouroullec tasarm [17].
Resim 4: Kullanm ömrünü tamamlayan mobilyalarn kolayca parçalara ayrlp
geri dönüșüm çemberine katlabilmesine olanak tanyan %96 geri dönüșümlü
Herman Miller tasarm Mirra ofis koltuğu [15].

C. Mobilyann kendinden bekleneni yerine getirmediği durumlarda ya da
gereksinimlerin değișimi sonucu bir bașka ișleve uyarlanmas ile sağlanan
esnek kullanm olanağ [18] (Resim 7) .

“Az tüketim”, ayn zamanda bir mobilyann birden fazla ișlevi karșlayabilmesi
ile de sağlanabilir. Bu bağlamda, sürdürülebilir ofis mobilyalar tasarm, “esnek
kullanm” olanağ sağlayarak, uzun dönemde değișen kullanc gereksinimlerine
cevap verebilen tasarm yaklașmlarn da ișaret eder. Sürdürülebilir ofis
mobilyalarnda esnek kullanm olanağ așağdaki gibi özetlenebilir:
A. Mobilya sistemini değiștirmeden ayn mobilya sisteminin farkl kullanc
gereksinimlerine cevap verme yeteneği ve ayn mobilyadan “birden fazla
ișlev” için faydalanma olanağ (Resim 5):

Resim 7: Tram ve rastel filmlerinin depolanmas amacyla tasarlanan mobilya,
teknolojinin gelișmesiyle filmlere ihtiyacn duyulmamas sonucu krtasiye
malzemelerinin depolandğ bir bașka ișlevi karșlamaktadr ( T.Özdemir
fotoğraf arșivi).

Resim 5: Ronan-Erwan Bouroullec tasarm [16].

Esnek kullanm olanaklar, geniș periyotta kullanc ihtiyaçlarna cevap vererek
mekann ve mobilyann verimli kullanlmasn sağlarken, minimum mobilya
kullanm anlayș ile “az tüketimi” dolaysyla doğal kaynaklarn daha az
kullanm ve doğal çevreye “daha az zarar” verme olanaklarna da imkan tanr.
Doğal çevreye uyumlu üretimde bulunmak demek, çevreye daha az zararla
üretim yapmak demektir. Çevreye zarar vermeden endüstriyel bir ürünün
tasarm ve imalat yaplamaz. “Daha az zarar” ifadesinin rakamsal karșlklar
ülkelere, sektörlere ve tasarmcnn yetkinliğine göre değiștiğinden
tanmlanmamș bir terimdir.

B. Mobilya elemanlarnn, ilavesi, çkarlmas veya elemanlarn ilișkilerinin
değiștirilmesi ile sağlanan esnek kullanm olanağ (Resim 6):

Ofis mekanlarnda sürdürülebilir tasarm yaklașmlar așağdaki ölçütler ile
desteklenebilir:


Mobilyalarn, maksimum
bulundurulmas



Parçalara ayrlabilen tasarm yaklașm ile mobilyann bakmnn
düșük maliyetle yaplabilmesi ve ya parçalara ayrlabilme özelliği
ile geri dönüșüm sürecine katlp hammadde olarak kullanlabilmesi



Uzun ömürlü ve geri dönüșümlü malzemelerden üretilebilen
mobilya tasarmlar



Suya ve toprağa tekrar karștğnda sentetik malzemeler ve
toksinler brakmayan ve tekrar kullanlabilen malzeme kullanm



Malzeme seçimlerinde yerel/yakn mesafede üretilmiș/çkarlmș
geri dönüșümlü/ dönüștürülebilir malzeme kullanm



Boya ve yapștrc gibi malzemelerin seçiminde, çevreye zararl
koku ve madde salnm yapmayan ürünlerin seçilmesi ile hava
kalitesinin arttrlmas



Üretim așamasnda enerji maliyetini düșüren tasarm
yaklașmlaryla, malzeme seçimi, detay çözümleri, üretim
yöntemlerinin göz önünde bulundurulmas

kullanm

süresinin

göz

önünde
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Ofis çevrelerinde “az tüketimi” destekleyen, mobilyadan
beklentileri değișen kullanc gereksinimlerine göre karșlayarak
kullanm süresini arttran “esnek kullanm” olanağnn sağlanmas

4. Son Biçim
Ofis mekanlarnda sürdürülebilir mobilya yaklașm, tasarm-üretim-kullanm
așamalaryla birlikte kullanm ömrünü tamamlayan mobilyalarn geri dönüșüm
sürecini de göz önünde bulunduran bir yaklașm olarak değerlendirilmelidir.
Sürdürülebilir mobilya tasarmlar, beraberinde parçalara ayrlabilme, geri
dönüșüm, yeniden kullanm, yeniden anlamlandrma, güncelleme, bașka bir
șeyin yerine kullanlabilme gibi unsurlar doğal çevreye uyumlu malzemeler ile
birlikte değerlendirmeyi gerektirmektedir. Çevre ve insan sağlğn tehdit eden
etkileri en aza indiren, ürünün ve malzemenin kullanm ömrünü farkl
boyutlarda yeniden tanmlayan, yeniden kullanma olanak tanyan tasarmlar
sürdürülebilir yaklașmlar olarak değerlendirilebilir. Sürdürülebilir tasarm
yaklașm, sadece tasarmcnn değil, üretimin her așamasnda göz önünde
bulundurulmas gereken bir olgudur. Ofis mekanlarnn kalitesi, doğal
çevremizin gerçekleri için gösterdiğimiz özenin kalitesi ile doğrudan ilișkilidir.
Sürdürülebilir bir doğal çevre ancak sürdürülebilir yapay çevreler ve onun bir
parças olan sürdürülebilir ofis mobilyasnn tasarm ile desteklenebilir.
Çevresel sorunlar gibi evrensel bir değer etrafnda toplanmak hem üretici hem
tasarmc hem de tüketici vizyonunu değiștirebilir. Çevre ile uyumlu ve doğaya
duyarl sürdürülebilir mobilya tasarm yaklașmlar, alternatif bir akmn
örnekleri değil, devlet politikalar ile desteklenen ve tasarm eğitimi veren
kurumlarn da hedefleri arasnda yer alan zorunlu bir tasarm yaklașm
olmaldr.
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THE RELATIONSHIP OF LANDSCAPE DESIGN AND SUSTAINABLE BUILDING
Filiz AKLANOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlğ Bölümü, Konya, Türkiye, filiz@selcuk.edu.tr

Özet
Yap, çevresi ile bir bütündür. Bu nedenle sürdürülebilir yap hedeflerinin
gerçekleștirilebilmesi için yap ve yakn çevresi ile bulunduğu ortamn koșullarnn
birlikte ele alnmas gerekmektedir. Bugün artk tek yap ölçeğindeki
sürdürülebilir projelerin, hem yap hem de kentin sürdürülebilirliğine katk
sağlamadğ bilinmektedir. Sürdürülebilir olmas yönünden sadece yapnn değil
ayn zamanda yap ve yap gruplarnn tanmladğ dș mekanlardan olușan dș
mekann tasarm da büyük önem tașmaktadr. Yap yakn çevresi ve yaplar
arasnda kalan dș mekan düzenlemesinde peyzaj tasarmnn sürdürülebilir yap
hedeflerini gerçekleștirmede önemli katklar vardr. Bu bağlamda yaplarn
sürdürülebilir olmas, peyzaj tasarm ile desteklenebilir.
Bu bildiride; sürdürülebilir yap hedeflerini gerçekleștirme açsndan peyzaj
tasarmnn yeri ve önemi vurgulanmștr. Tasarm ilkelerinin, ekolojik veriler
doğrultusunda belirlendiği ve yaplarn sürdürülebilirliğine katk sağlayan peyzaj
tasarmlarna yer verilmiștir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir peyzaj, sürdürülebilir tasarm,
çevre kalitesi.

Abstract
Building is integrated with environment. Therefore, sustainable building in
realization of the target building and immediate surroundings of the conditions
of the environment has to be addressed together. Today single-scaled building
projects are known to be not contributing to the sustainability of both the
building and the city. To be sustainable is not only the building but also
consisting of the environment exterior of the building and groups of the building
has great importance in design. There are important contributions of the
landscape design in realizing sustainable building targets. In this context,
sustainability of buildings can be supported by landscape design.
In this paper, landscape design in terms of realization of the targets of the
sustainable building, the place and importance of it was emphasized. Landscape
designs of which design principles are determined in accordance with ecological
data and which contribute to sustainability of buildings has been included.
Keywords: Sustainability,
environmental quality.

sustainable

landscape,

sustainable

veriler kullanlmaktadr. Bu yönüyle peyzaj planlama ve tasarm kendi içinde
sürdürülebilirliği barndrmaktadr. Ancak sürdürülebilirlik hedefinin tam olarak
gerçekleștirilebilmesi yap ölçeğinden peyzaja ve yerleșim ölçeğini de kapsayan
bütün olarak değerlendirilmesi ile mümkündür. Peyzaj planlama ve tasarm ile
ekolojik bir ortam yaratlrken veya var olan geliștirilirken alann sürdürülebilirliği
ekolojik temellere dayandrldğ için daha geniș alanlarn dikkate alnmasn
gerektirmektedir. Bunun sonucunda da peyzaj planlama ve tasarmnn parçac
yaps alann bütünü ile ilișkilendirilebilmektedir. Peyzaj planlama ve tasarmnn
bütüncül, dinamik ve ekolojik temele dayanmas sürdürülebilirlik için temel
olușturmaktadr.
Sürdürülebilir yaplarda bir yandan esnek ve değișen koșullara uyum
sağlayabilen, uzun kullanm ömrü olan bina tasarm gerçekleștirilmeye
çalșlrken diğer yandan da enerjinin verimli kullanm, kaynaklarn etkin
kullanm, atklarn azaltlmas, temiz su kaynaklarnn korunmas, zararl ve
tehlikeli maddelerden saknlmas, sağlk ve güvenlik risklerinin en aza
indirgenmesi, sağlkl iç mekan hava kalitesinin sağlanmas ve biyolojik çeșitliliğin
korunmas hedeflenmektedir. Yaplarda soğutma, stma, havalandrma ve
aydnlatma ihtiyac için kullanlan enerjide tasarruf, su ve atk yönetimi, iç mekan
hava kalitesinin arttrlmas, sağlkl mekanlar olușturulmas, biyolojik çeșitliliğin
korunmas, doğal kaynaklarn kullanm gibi birçok hedef ve kriterlerin
gerçekleștirilmesinde peyzaj tasarm yardmc olmaktadr. Bu nedenle yaplarn
sürdürülebilirliği, içinde bulunduğu peyzajla bütünleșmesine ve doğru yaplmș bir
peyzaj tasarmna bağldr.
Bu bildiride; peyzaj mimarlğnda sürdürülebilirlik, yerleșim alanlarnda
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir peyzaj tasarm anlatlmș; sürdürülebilir yap
hedeflerini gerçekleștirmeye yardmc olan sürdürülebilir peyzaj tasarmlar
açklanmștr.

2. Peyzaj Mimarlğnda Sürdürülebilirlik
Peyzaj Mimarlğ Eğitimcileri Konseyi’nin 1988 ylnda (The Council of Educators in
Landscape Architecture-CELA) yaynlamș olduğu sürdürülebilir peyzaj tanm hala
geçerli olup değișen koșullar karșsnda uygulamada farkl yöntemler
geliștirilmiștir. Yaplan tanma göre sürdürülebilir peyzaj, insann refahn
sağlarken ayn zamanda doğa ile (doğann yaps ve ișlevleri ile) uyum içinde
olmay gerektirmektedir.

design,

Peyzaj mimarlğnda sürdürülebilirlik ilkesi, ekolojik sistemleri ve ekolojik
sistemlerin bütünlüğünü korumay amaçlamaktadr. Bu konudaki çalșmalar,
verimlilik ve çevre kalitesinin iyileștirilmesi olmak üzere iki önemli konu üzerinde
yoğunlașmaktadr [1].

Son yüzylda yașanan ekolojik sorunlar nedeniyle sürdürülebilirlik, her disiplinin
temel hedefleri arasnda ilk srada yer almaktadr. Ekolojik sorunlara çözüm
olmas için ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden ortak paydada, her
disiplin, kendi sürdürülebilirlik kriterlerini ve hedeflerini belirleyerek
gerçekleștirme çabas içerisine girmiștir. Kavram olarak ilk çktğ günden bugüne
kadar sürdürülebilirlik, değișen anlamlar ve uygulama yöntemleriyle sağlanmaya
çalșlmaktadr.

Bu kapsamda peyzajn sürdürülebilirliğini sağlayan ilkeler:
 Doğann sağlkl kalmasn sağlamak: Doğann parças olan her alan yașayan
organizmalara benzer ve sağlkl olmas doğal süreçlerin düzenli bir șekilde
ișleyișini ifade etmektedir. Özellikle mevcut bitki örtüsü, su ve toprağn
korunmas hem ekolojik süreç ve döngülerin gerçekleșebilmesi hem de
küresel iklim değișimi ve ormanszlașma gibi sorunlar karșsnda kritik
öneme sahiptir.
 Doğann onarm: Özellikle yapm sürecinde meydana gelen tahribatn
onarlarak doğann eski ișleyișine kavușturulmasdr.
 Esnek malzemelerin kullanlmas: Yapay malzemeler yerine daha esnek
kullanm imkanlar sunan bitkilerin kullanlmasdr.
 Suyu ve su kaynaklarn korumak.
 Sert zemin yerine geçirimli yüzey olușturmak.
 Yerel, dayankl ve geri dönüșümlü malzemeleri kullanmak, toksik
maddelerden kaçnmak.
 Enerji verimliliği: Yapm, onarm ve bakm așamalarnda enerji maliyetlerini
en az seviyeye indirgemek.
 Alternatif enerji kaynaklarnn (rüzgar ve güneș enerjisi) kullanlmas.
 Gürültü kirliliğinin önlenerek sakin ve huzurlu mekanlarn olușturulmas.
 Bu ilkelerin devamllğ için koruma ve bakm çalșmalarnn düzenli olarak
yaplmasdr.

1. Giriș

Günümüzde toplumlar, sürdürülebilirliği sağlamak için sürdürülebilir gelișmeye
önem vermektedir. Sürdürülebilir gelișme, insan eylemleri ile ilgili olarak iki farkl
eylemi bir araya getirmektedir. Bir taraftan insan eylemlerinin çevre ve doğal
kaynaklar üzerindeki etkisi en aza indirgemeye çalșlrken diğer taraftan da
ekonomik ve sosyal gelișme sağlanmaya çalșlmaktadr.
Zamanla planlama ve tasarm stratejileri de sürdürülebilirlik yönünde değișmeye
bașlamștr. Bu doğrultuda yașam alanlarnn biçimlenmesinde de bu kavramn
etkisi hissedilmeye bașlanmștr. Bunun sonucunda yașam alanlarnda, doğal
kaynaklar dengeli kullanarak, ekosistemin dengesini bozmadan, habitatlar yok
etmeden, ekolojik özellikleri koruyup geliștirmeyi hedefleyen sürdürülebilir
planlama ve tasarm yaklașm ön plana çkmștr.
Sürdürülebilirliğin ön koșulu olan doğal kaynaklarn tüketilmeden kullanlmas,
doğal ve kültürel kaynaklarn araștrlmas, analizi, sentezi ile değerlendirme
sürecinde bu verilerin kullanm ile mümkündür. Bu bağlamda, peyzaj planlama
ve tasarmnda, analiz ve değerlendirme sürecinde doğal kaynaklar temel alan
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Bunlarn yan sra sürdürülebilir peyzajn olușturulmas, farkl uzmanlarn bir
arada çalșmasn gerektiren karmașk bir çalșmadr (Șekil 1) [1].




Peyzajn bakm için harcanan emek, zaman ve maliyet yönünden tasarruf
sağlar,
Istma ve soğutma maliyeti azalr [3].

Sürdürülebilir peyzaj tasarm yaklașmlar;
 Doğa ile tasarm,
 İklime uygun peyzaj tasarm,
 Enerji etkin peyzaj tasarm,
 Yeșil çat ve yeșil duvarlar,
 Yeniden değerlendirme ve dönüșümdür.
3.1 Doğa ile Tasarm

Șekil 1. Sürdürülebilir peyzaj için ekip çalșmas [1]
2.1 Yerleșim ve Konut Alanlarnda Sürdürülebilir Peyzaj
Yerleșim alanlarnda sürdürülebilir peyzajn iki önemli özelliği vardr:
 Sürdürülebilir peyzaj, kaynaklar korunmuș, atk ve kirlilik minimize edilmiș
bir sistemdir. Kaynaklar, fiziksel malzemeler (mineraller, su, toprak), kültürel
ve ekolojik varlklar (biyoçeșitlilik ve peyzaj kalitesi), daha az somut
kaynaklar (enerji ve kimyasal besin) ifade etmektedir.
 İnsann refah ve alann ekolojik ișlevleri arttrlmș, habitatlar korunmuș bir
sistemdir.
Kaynaklarn korunmas, kirlilik ve atklarn azaltlmas: Enerji tüketiminin
azaltlmas ve mikroklima kontrolü, yürüyüș ve bisiklet kullanmnn teșvik
edilmesi, yapsal malzemelerde gömülü enerji ve yașam döngüsünün
değerlendirilmesi, doğal malzemelerde (bitki materyali) yașam döngüsünün
değerlendirilmesi ile su yönetimini (konutlarda su tüketiminin azaltlmas, yüzey
suyu akșnn yönetimi, sürdürülebilir kentsel drenaj sisteminin olușturulmas)
kapsamaktadr.
İnsann refah ve alann ekolojik ișlevlerinin arttrlmas: Alann ekolojik ișlevinin
korunmas (biyoçeșitliliğin korunmas ve geliștirilmesi, ekolojik peyzaj tasarm ve
yönetimi) ile sağlk ve refahn sağlanmasn gerektirmektedir (özel ve topluma
açk yeșil alanlarn geliștirilmesi) [2].

3. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarm
Sürdürülebilir peyzaj tasarm, doğal ve yapay elemanlar arasnda denge kurarak
ekosistemlerin ve habitatlarn devamllğn sağlamaktadr. Sürdürülebilir peyzaj
tasarm, bütüncül (biyotik, abiyotik ve kültürel peyzaj bileșenleri ile sosyoekonomik ve ekolojik süreçlerin tasarma entegre edilmesini sağlayacak nitelikte)
ve dinamik (peyzajn doğal ve kültürel süreçlerine, zamansal ve mekansal
ölçeklere göre değișen nitelikte) bir niteliğe sahiptir. Bu bağlamda her alann
potansiyelini korumak, geliștirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uygun bir
tasarm çözümü vardr.
Peyzaj mimarlğnda sürdürülebilir tasarmn temel hedefi, doğal ve yapl
çevrelerde, insan refah ve toplum yașam için doğal çevrenin en uyumlu ve
üretken bir șekilde değerlendirilmesidir. Diğer hedefleri ise habitatlarn ve
ekosistemin korunmasna yardmc olmak, doğal kaynaklarn verimli
kullanlmasn sağlamak, ișlevsel, bakm kolay ve ekonomik mekanlar
olușturmak, kentsel yașam kalitesini arttrmak, kentte sağlkl ve görsel yönden
etkileyici mekanlar olușturmak, mekan kalitesini arttrmak, sosyal ve kültürel
sürdürülebilirliğe katk sağlamaktr.
Sürdürülebilir peyzaj tasarmnn yararlar:
 Kirlilik ve atk bertaraf önlenir veya azaltlr, çevresel zararlanma azalr,
 Gübre ve pestisit gibi maddelerin kullanm azalr, doğal ve ekonomik
kaynaklar korunur,
 Ekolojik ișlevler maksimuma çkarlr,
 Aileler için daha güvenli ortamlar olușur,
 Sakin ve huzurlu mahalleler olușur (güç ekipmanlarnn kullanm azalacağ
için),
 İlgi çekici görünümler olușur,
 Doğann tadn çkarmak için frsatlar sunar,
 Gerek bireysel gerekse toplumsal olarak suyun etkin kullanm sağlanr,
 Sel ve yağmur suyu yönetim maliyeti azalr,
 Atk toplama ve su artma için yerel yönetime daha az yük düșer,
 İçme, balkçlk ve yüzme için temiz su sağlanr,

526

Sürdürülebilir gelișme konusunda peyzaj mimarlğnda çalșma yapan ilk kiși Ian
McHarg olup “peyzaj mimarlğ ve planlama disiplinleri, insan için sürdürülebilir
gelișme hedeflerine, doğay ve doğal süreçleri planlama ve tasarm
çalșmalarnda bütünleștirdikleri zaman ulașabilirler” șeklinde ifade etmiștir. Ian
McHarg’n (1969) Design With Nature adl kitab doğal sürecin anlașlmasnda ve
insan aktivitelerinin doğa ile uyum içinde bütünleștirilmesi konusunda önemli bir
adm olmuștur. McHarg (1969), peyzaj planlamada ekolojik bir metot geliștirerek
doğa ile çalșmann gerekliliğini ve doğay korumann önemine dikkat çekmiș,
sorunlar çözmesi gereken tasarmclarn topografya, jeoloji, hidroloji, toprak,
iklim, yaban yașam ve bitki örtüsü gibi doğal peyzaj bileșenlerini tasarma dahil
etmelerini vurgulamștr Doğa ve doğal süreçlerin dahil edildiği çalșmalarn
sonuçlarnn doğann dinamik süreci de göz önüne alndğnda zaman içinde
ortaya çkacağn belirtmiștir. Özellikle kentlerde, doğal alanlarn varlğnn az
olmas nedeniyle bu süreç daha yavaș ișleyecektir. Bu nedenle kentsel alanlarda
doğa ile tasarm yaklașm her geçen gün daha da önem kazanmaktadr [4].
1960’lardan itibaren ekolojik yaklașmlar, büyük ölçekli peyzaj tasarm ve
uygulamalarnda kullanlmaya bașlanmștr. Bir kentin planlamasnda doğal
özelliklerin veri olarak benimsenmesi ve irdelenmesini “design with nature” diye
bilinen bir yönteme bağlayan Mcharg’n çalșmalar tasarm alannda da ekolojik
yaklașmn temelini olușturmuștur. Zamanla tüm Dünya’da yașanan olumsuz
süreç doğrultusunda kentsel gelișmelerde doğal çevre olgusu dikkate alnmaya
ve dolaysyla doğay temel alan planlama ve tasarm anlayș izlenmeye
bașlanmștr.
Bütün bu gelișmeler insanlarda doğann kentlerde tekrar canlandrlmas fikrini
doğurmuș ve doğal peyzaj uygulamalar 20. yüzylda yeniden yaygnlașmștr.
Yine 1970’lerden itibaren yerel yönetimler ve çeșitli gönüllü kurulușlar
kentlerdeki doğal yeșil alanlarn yaygnlaștrlmas ve peyzaj uygulamalarnda
doğal tarzda tasarm yaklașmnn kullanlmas yönünde politikalar izlemișlerdir.
Doğa ile tasarm, ekonomik ve sürdürülebilir peyzaj olușturmas, çevre koruma
ve çevre eğitimi için imkan sunmas, halkn desteğine ve uygulamalara katlmna
daha elverișli olmas ayrca rekreasyonel kaynak olușturmas nedeniyle tercih
edilmektedir [5].
Doğa ile uyumlu mekanlar yaratma, bugünün değișen koșullar, ekonomik ve
ekolojik sorunlarn getirdiği bir zorunluluk olsa da doğal çevreye minimum
müdahalede bulunan binalar tasarlamak ve inșa etmek, bina yakn çevresini
içinde bulunduğu ekolojik sistemlerle entegre edebilmek sürdürülebilir çevreler
olușturmak açsndan kaçnlmazdr. Bu amaçla doğa ile tasarm,
 Yapnn doğal çevre ile bütünleșmesini sağlar,
 İnșa sürecindeki ve yaplașmann neden olduğu tahribat onarr,
 Yap yoğunluğundan kaynaklanan olumsuz etkiler minimum seviyeye
indirgenir,
 Kentlerde doğa ile ilișkili ve uyumlu, sağlkl mekanlar olușur, kentleșme
nedeniyle yok olan doğal alanlar yeniden kazanlr,
 Ekolojik süreçlerin sağlkl bir șekilde gerçekleșmesini sağlar.
3.2 İklime Uygun Peyzaj Tasarm
Yașamn sürdürülebilirliğini sağlayan, doğal ve kültürel çevreyi etkileyen en
önemli unsurlardan biri iklimdir. Bu nedenle yașam ve yerleșme șekillerini en iyi
șekilde geliștirebilmek için insanlar, yüzyllar boyunca iklim elemanlarn dikkate
almșlardr. Yaplarda ve yerleșim dokusunun olușturulmasnda doğal
iklimlendirme sistemi olușturmay amaçlayan ve nesnel bakș açsna sahip
yaklașmlar; 1950’lerde Olgyay kardeșlerin çalșmalaryla bașlamș ve
araștrmaclarn yeni yöntemler geliștirmesiyle bugüne kadar devam etmiștir.
Planlamada olduğu kadar tasarmda da iklim, doğal süreçler ve sosyo-kültürel
süreçleri bütünleștirme konumunda en fazla etkiye sahip olan doğal faktördür.
Alan kullanmnda hiyerarși olușturmay hedefleyen fiziksel planlar (kent planlar
ve peyzaj planlar) ile kentsel tasarm ve yapsal tasarma kadar inen, hatta
mühendislik hesaplamalarnda etkili olan iklim, küresel olarak ekolojik, sosyal ve
ekonomik dinamikleri büyük ölçüde etkilemektedir [6].
Doğal iklimlendirme sistemi olarak yaplacak tasarmn, gerektiğinde doğal çevre
elemanlarndan yararlanmak ya da korunmak için geliștirilmiș stratejilere sahip

olmas gerekmektedir. Bu stratejiler geliștirilirken, Șekil 1’de Watson ve Labs’n
hazrladğ șemada görülebileceği gibi; bir amaç doğrultusunda yaratlan yapay
çevrede kullanc ve doğal çevre arasndaki sl olaylarn iyi analiz edilmesi ve bu
olaylara karș alnacak önlemlerin belirlenmesi ve tasarm ilkelerinin ortaya
konmas gerekmektedir [7].

Șekil 3. Bitkilerin güneș șğn kontrol etmesi [8]

Șekil 1. İklimsel tasarm stratejileri ve ilkelerinin özeti [7]
Bu nedenle peyzaj tasarm çalșmalarnn her așamasnda iklimin yerleșim,
konut, açk-yeșil alan kullanmlar ve tasarm üzerindeki etkileri irdelenmelidir.
Doğal iklimlendirme sistemi olarak yaplacak tasarmn, gerektiğinde iklim
elemanlarndan yararlanmak ya da korunmak için geliștirilmiș stratejilere sahip
olmas gerekmektedir. İklim elemanlar, peyzaj tasarm ile etkili bir șekilde
kullanlarak yap ve yakn çevresinde istenilen etki yaratlabilir. Kent bütününde
açk-yeșil alanlar sahip olduğu bitkisel ve yapsal materyallerin biyolojik,
morfolojik ve fizyolojik etkileri sayesinde iklim elemanlar üzerinde kontrol
etkisine sahiptirler. Bu nedenle iklimsel açdan optimum olarak tasarlanan
yerleșim alanlarnda insanlar, hem konforlu hem de sağlkl bir ortam içinde
bulunmaktadrlar.
İklime uygun peyzaj tasarmnda scaklk, güneșlenme, nem, yağș ve rüzgar
tasarmda yönlendirici olan iklim elemanlardr. Tasarmda kullanlan ve esas
etkiyi yaratan en önemli materyal bitkiler olup topografya, su yüzeyleri ve
yapsal peyzaj elemanlar da kullanlmaktadr. Topografya, su yüzeyleri ve yapsal
peyzaj elemanlaryla da iklim kontrolü yaplabilir ve mikroklima yaratlabilir.
Bitkiler: Canl materyal olan bitkiler, biyolojik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri
ve ișlevleri ile iklim kontrolü sağlarlar.

Șekil 4. Bitkilerin rüzgar kontrol etmesi [8]
Yağș ve Nem Kontrolü: Bitkiler, güneș șğn bloke ve filtre ederek, rüzgar
akșn kesip kontrol ederek, suyu atmosfere transfer ederek ve topraktaki suyun
buharlașmasn azaltarak nem ve scaklğn kontrol edildiği
bir mikroklimatik alan olușturmaktadrlar (Șekil 5). Bitkiler, atmosferdeki ve
yeryüzüne düșen yağș yaprak, dal, ve gövdeleri ile tutar ve süzerler [8].

Scaklk Kontrolü: Bitkiler kent iklimini planlamada ve havasn iyileștirmede
önemli rollere sahiptirler. Bunu da genel olarak gelen radyasyonu yanstarak
yaparlar (Șekil 2). Bitkiler, scaklk kontrolünde toprağa yakn bölgedeki scaklğ
lmlaștrma sayesinde en büyük etkiye sahiptirler. Bununla birlikte șğ ve
radyasyonu yayarak, absorbe ederek ve buharlașma ile sy azaltrlar [8].
Güneș Ișğ Kontrolü: Ağaçlarn yapraklarna ulașan güneș șğnn bir ksm
yaprak yüzeyi tarafndan yanstlr ve yaylr, bir ksm yaprağ geçerek yeryüzüne
ulașr, bir ksm da yaprak tarafndan emilir (Șekil 3).
Rüzgar kontrolü: Rüzgar, önemli bir iklim elemandr ve bitkiler de rüzgarn dș
mekanda yarattğ olumsuz etkilerini azaltmada kullanlan en önemli doğal
elemanlardan biridir (Șekil 4). Bitkiler, rüzgar, engelleyerek, yönlendirerek, yön
değiștirerek ve filtre ederek rüzgarn etkilerini azaltrlar.

Șekil 5. Bitkilerin nemi tutmas [8]
Topografya: Yüzey șekilleri, atmosferdeki hava hareketlerini değiștirerek iklimi
etkiler. Bu nedenle topografyadan yararlanarak veya yapay olarak olușturulan
yüzey șekilleri ve bitkisel tasarm ile scaklk ve rüzgar kontrol altna
alnabilmektedir [8].
Su yüzeyleri: Su yüzeyleri oldukça etkili bir iklim düzenleyici olup büyük
miktarda scaklğ absorbe ederek suyu buharlaștrmakta ve scaklğ
düșürmektedir. Ayrca su yüzeylerinin su depolama, yüzey akșn kontrol etme,
taban suyu seviyesini arttrma, bitki ve hayvanlar için habitat olușturma,
bulunduğu ortamn nemini düzenleme ve izleyenleri rahatlatma gibi katklar da
bulunmaktadr.
Yapsal peyzaj elemanlar: Peyzaj tasarmnda kullanlan düșey elemanlar,
döșeme elemanlar, üst örtü elemanlar, çat yüzeyleri yap ve yakn çevresinde
iklimin kontrol edilmesinde etkilidir [8].

Șekil 2. Bitkilerin scaklğ kontrol etmesi [8]
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Yapnn bat ve kuzeybat cephelerinde sk dall ağaçlar ve çallarn kullanm
istenmeyen akșam güneșinin yap içerisine girmesini engellemektedir. Yapnn
güney cephesine yapraklarn döken ağaçlarn yerleștirilmesi kș güneșinden
faydalanmay sağlamaktadr (Șekil 9).

Șekil 6. Yapsal peyzaj elemanlar ile iklim kontrolü [9]
İklim elemanlarnn kontrolü ile yap çevresinde mikroklima olușturulabilir.
Böylece yap çevresinde biyoklimatik konfor koșullar sağlanabilir ve iç mekan
hava kalitesi iyileștirilebilir.
3.3 Enerji Etkin Peyzaj Tasarm

taçlar ve
Yap yüzeyi ve sert zeminden yansma Koyu renkteki ağaç
gölgeleri yansmay azaltr
daha fazladr
Șekil 8. Güneș șnlarnn yansmasnn [12]

Enerji etkin peyzaj tasarm, iklim elemanlarnn sunduğu imkanlardan
yararlanarak yașam mekanlarnn daha konforlu olmasn hedeflemektedir.
Tasarm sürecinde doğru kararlarla șekillenecek olan dș mekan organizasyonu,
yaplarda aydnlatma, havalandrma, stma ve soğutma için harcanan enerji
miktarnn azalmasn sağlamaktadr. Bu amaçla, bölgesel ve yerel iklim özellikleri
ile mikroklimatik özelliklerin dikkate alnmas gerekmektedir [10].
İklim kontrolünü sağlayan bașta bitkiler olmak üzere su yüzeyleri, topografya,
yapsal elemanlar ve yapsal materyalin özellikleri iklim elemanlarnn kontrol
edilmesinde etkili olmaktadr.

Kșn yaprağn döken ağaçlar yapnn
yaknna ve kuzeye yerleștirilmelidir

Uzun boylu herdem yeșil ağaçlar,
yapdan
uzakta
kuzeye
yerleștirilmelidir

Bitkiler: Enerji etkin peyzaj tasarmnda bitkiler, büyük çok bir potansiyele
sahiptir. Arazi üzerinde var olan bitkilerin dikkatli bir șekilde değerlendirilmesi ve
enerji korunumu sağlayan peyzaj tasarm açsndan hangi türlerin önem
tașdğnn bilinmesi sürdürülebilirlik açsndan önemli yarar sağlamaktadr. Arazi
üzerinde var olan bitki örtüsünün kullanlmas, yeni yetiștirilecek bitkilerden daha
fazla etkili olmaktadr. Böylece harcanan enerji ve emek azalmaktadr. Çünkü
bitkinin etkili olabilmesi için belli bir yașta olmas gerekmektedir.
Su yüzeyleri: Yap yakn çevresinde olușturulacak su yüzeyleri (havuz, yapay göl
gibi) özellikle scak iklim bölgelerinde yap içinde ve çevresinde serinletici etki
yaratmaktadr.
Yapsal materyal ve özellikleri: Yapsal materyalin renk ve malzeme özellikleri
de enerji kullanmnda etkili olmaktadr. Malzeme (taș, tuğla, ahșap, beton, plastik
gibi) ve renk (scak ve soğuk renkler) seçiminde de iklimsel özelliklerin dikkate
alnmas gerekmektedir. Asfalt, beton gibi sy bünyesinde depolayan
malzemeler güneș etkisini yitirdikten sonra da s yaymaya devam ederek gece
scaklğn arttrmaktadrlar. Buna karșn yer örtücü bitkiler ve çimler buhar
tașnm yolu ile bulunduğu alanda soğutma etkisine sahiptir [10]. Yaplarn
soğutma maliyetlerinin azaltlabilmesi için, yapnn yakn çevresine sy
depolayan ve/ve ya șnlar yanstan malzemelerin az kullanlmas veya söz
konusu malzemelerin doğrudan gelen güneș șnlarna karș gölgelendirme
yaplarak așr snmalar engellenmektedir [11].

Uzun boylu bitkiler doğu ve bat Binalar ve ağaçlarn olușturduğu gölge
yönüne yerleștirilmelidir.
Șekil 9. Bitkilerin güneșin açsna göre yerleștirilmesi [12]
Yap yaknna yerleștirilen bitkiler ile yapnn duvar arasnda kalan hava yaltm
sağlayarak yap içinde sy tutar (Șekil 10). Ayrca yap yakn çevresinde de
biyoklimatik konfor sağlanabilir (Șekil 11).

Enerji etkin peyzaj tasarmnn ön koșulu, yapnn tasarm ve arazi üzerindeki
konumunun (Șekil 7) yerel iklim özellikleri dikkate alnarak yaplmș olmasdr.

Șekil 10. Bitkiler yaltma yardmc olur [12]

Șekil 7. Güneșin konumu bulunulan yarm küreye göre yaz ve kș mevsiminde
farkldr ve yapnn arazi üzerindeki yönünü belirleyen önemli bir faktördür [12]

Șekil 11. Yap yakn çevresinde biyoklimatik konfor sağlanmas [12]

Scaklk ve güneșlenme: Güneș șnlarnn yansyarak gözü rahatsz etmesi, yap
yüzeylerinin snmas ve s tașyan zemin ve yap yüzeylerinden yansyan
șnlarn yap içerisine girmesi bitkilerle engellenebilir (Șekil 8). Așr scaklğa
neden olan yaz güneșinin etkilerini azaltma, engelleme ya da stc kș
güneșinden yararlanmay sağlayacak peyzaj tasarmnda güneșin açsna, bitkinin
özelliklerine, (yaprakl, ibreli ağaç veya çallar, sarlc-trmanc bitkiler, yer örtücü
bitkiler gibi), kullanm biçimine, yerine ve binaya göre konumuna dikkat
edilmelidir (Șekil 8). Bu amaçla bitkinin özellikleri (ulașabileceği maksimum
yükseklik ve taç özellikleri) bilinmeli, yapdan ne kadar uzaklkta yer almas
gerektiği belirlenmelidir [10].

Nem ve yağș: Scaklk, güneș șnlarn ve rüzgar kontrol edebilme özelliklerine
sahip olan bitkiler, atmosferdeki ve yer yüzeyine düșen yağș ve nem miktarn
da kontrol edebilmektedirler. Bitkisel elemanlar, güneș șğn tutarak ve filtre
ederek, rüzgar akșn kesip kontrol ederek, suyu atmosfere transfer ederek ve
topraktaki suyun buharlașmasn azaltarak, bitkisel elemanlar çevresinde nemin
kontrol edildiği mikroklimatik bir alan olușturmaktadrlar. Ağaç ve çal gruplarnn
gölge etkisi altnda topraktaki nemin atmosfere transferini azaltarak
buharlașmann engellenmekte bu da topraktaki nemi korumaktadr. Böylece
gündüz bu korunakl alanlardaki scaklk, çevresindeki hava tabakasna göre daha
düșük olmakta; gece de scaklğn düșmesini engellemektedir [10].
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Bitkiler, yağș tutar ve süzer. Bundan dolay bitkiler etrafndaki ve altndaki
scaklk, yağș ve nem sayesinde insanlarn hissedeceği kadar değișmektedir.
Ayn zamanda bitkisel elemanlar araclğyla güneșten ve rüzgardan korunan
alanlar, topraktaki suyun buharlașmasn da azaltmaktadrlar.

3.4 Yeșil Çat ve Yeșil Duvarlar
Yeșil çat ve yeșil duvar sistemi, kentleșmenin olumsuz etkilerini en aza
indirgemek ve kentleșme (özellikle dikey kentleșme) ile kaybolan kentsel yeșil
alanlarn tekrar kazanm prensibine dayanmaktadr.

Bitkisel elemanlarn yan sra topografik özellikler, nemin kontrolünde dolayl bir
etkiye sahiptirler. Bitkisel elemanlar üzerinden düșen yağș miktarnn süzülerek
yer yüzeyinde öncelikli olarak çukur alanlarda birikmesini sağlar. Bu da nem
kaynağ sağlayan alanlar olușturmaktadr. Dolaysyla scak hava koșullarnda bu
alanlar üzerindeki hava, kuru alanlar üzerindeki havadan daha serin bir ortam
yaratmaktadr [10].

Çat tiplerine göre farkl uygulama yöntemleri geliștirilmiștir. Yeșil çatlarn
olușturulmasnda, yoğun, yar-yoğun ve seyrek bitkilendirme uygulanmaktadr.
Yeșil çat katmanlar, çatdan itibaren su yaltm tabakas ve çat konstrüksiyonu,
kök tutucu tabaka, mekanik etkilere karș koruyucu tabaka, filtre ve drenaj
tabakas, bitki tașyc tabaka ve bitkilerden olușmaktadr.

Rüzgar: Enerji korunumu sağlayan peyzaj tasarm ile rüzgar engellenebilmekte,
istendiğinde hz arttrlabilmekte veya azaltlabilmekte, ötelenebilmekte, içindeki
partiküllerden arndrlmak için süzülmektedir. Uygun peyzaj tasarm ile rüzgar
kontrol altna alnarak yaplarda kșn stma yazn ise serinletme amacyla
kullanlan enerji miktar azaltlabilmektedir.

Yeșil duvarlar, yapnn iç ve dș duvarlarna uygulandğ gibi geniș cepheleri
kapladğ gibi küçük yüzeylerde de uygulanabilir niteliktedir. Yeșil duvarlarda,
farkl bitki türlerinden olușan bitkilendirme yaplmaktadr. Bitki türleri uygulanan
bölgenin ekolojik koșullarna ve binann durumuna göre belirlenmektedir. Yeșil
duvar katmanlar, duvardan itibaren srasyla tașyc çerçeve, bitkilendirilmiș
panel (toprak ve bitki) ve sulama sisteminden olușmaktadr [13].

Peyzaj tasarm ile hem rüzgar hem de güneși ayn anda kontrol etmek için
dikkatli ve ayrntl iklim analizlerinin yaplmas gerekmektedir. Rüzgar
kontrolünde öncelikle hakim rüzgar yönünü belirlenerek alann eğimi, mevcut
bitki örtüsü ve komșu yaplarn konumu dikkate alnmaldr [10].
Az katl ve az yoğun yerleșme içinde bina çevresinde yer alacak bitkilerin
konumlar, boylar, gövde özellikleri ve yaprak yoğunluklar yakn bina
yüzeyindeki giriș açklklarndan geçecek havann hzn ve yönünü
değiștirebilmektedir. Yönü değiștirilen rüzgar pencere ve kaplardan yapnn içine
girer ve bașka bir pencere, kap veya çat deliklerinden dșar çkar (Șekil 12).
Herdem yeșil bitkilerin, yapnn kuzey cephesine yerleștirilmesi soğuk kș
rüzgarlarndan korunmay sağlamaktadr.

Yeșil çat ve duvarlar, sürdürülebilir yap kriterleri açsndan değerlendirildiğinde:
 Çat üzerindeki bitki örtüsü, yapnn çat ve dș cephesini dș etkilere
(scaklk, asit yağmuru ve UV șnlarna) karș korumaktadr.
 Is yaltm sağlamaktadr. Yaplarda stma ve soğutma sistemleri maliyeti
ve enerji tasarrufu sağlar.
 Ses yaltm sağlamaktadr. Bitki örtüsü, ses dalgalarnn bir ksmn
absorbe eder. Çat bahçelerinin 2-10 dB aras gürültüyü azaltmakta olduğu tespit
edilmiștir.
 Elektromanyetik yaltm sağlamaktadrlar. Cep telefonu baz istasyonlarnn
elektromanyetik dalgalarnn binalara nüfuzunu azaltmaktadr.
 Biyoklimatik konfor koșullarn iyileștirmektedir. Kș aylarnda sy binann
içerisinde tutmakta, yaz aylarnda ise scaklğ 6-7oC düșürmektedir.
 Toz ve partikülleri tutarak hava kalitesini iyileștirmekte ve CO2 miktarn
azaltmaktadr.
 Yağmur suyunu kontrol altna almaya yardmc olmaktadr. Yağmur
suyunun büyük bir miktarn absorbe ederek atk su miktarn azaltmakta ve
suyun arnmasn sağlamaktadr. Bitki katmannn çok yönlü kullanmyla kentin
su yönetimine katk sağlamaktadr. Böylece yeșil sistemlere yatrm yapmak,
kanalizasyon sistemi ve su artma sistemi açsndan büyük ölçüde etkili
olmaktadr.
 Yağmur sonras diğer çat türlerine göre daha fazla su tutmaktadrlar.
Böylece daha yavaș buharlașma sayesinde havadaki doğal nem daha sağlkl
mikroklima yaratmaktadr [14].

Yap hakim rüzgar böler, ancak rüzgar
yönünü değiștirmeden devam eder

Ağaçlardan olușan sra rüzgarn yönünü
değiștirerek yapnn içine girmesini
sağlar
Șekil 12 Rüzgarn bitkilerle yönlendirilmesi [12]

Rüzgar hz kontrol edilerek yapy etkileyen hava akmlar önlenmektedir. Bunun
için rüzgar yönünde ağacn boyu ve konumuyla yaplan düzenleme sayesinde
hava kütleleri ağaçlar așarken en yüksek engele göre bir iz bölgesi
olușacağndan hareketli hava ötelenecektir. Bitkiler yaprak biçimleri ve yaprak
yoğunluklar orannda kendilerinin içinden havann geçmesine izin vermektedirler.
Yapraklarda tutulan nem, havadaki asl parçacklarn tutularak havann
temizlenmesine yardmc olmaktadr (Șekil 13).

Șekil 14. Yeșil duvar(Almanya) ve yeșil çat (Türkiye) [13]
Son 30 yl içinde, yeșil çat ve duvarlar, sadece yaplar için değil sürdürülebilir
kentsel gelișmenin de çok önemli bir bileșeni haline gelmiștir.

Șekil 13. Bitkilerle rüzgarn etkilerinin azaltlmas [12]
Yapsal peyzaj elemanlar da rüzgar engellemek, ötelemek, belirli oranda
geçirmek amacyla tasarmda kullanlmaktadr. Bu amaçla çeșitli özellikteki
duvarlar, çitler, uyar panolar, bölücü panolar ve snr belirleyiciler ile rüzgar krc
elemanlar kullanlmaktadr [10].
İklime uygun tasarm ve enerji etkin peyzaj tasarm entegre edilebilir ve sonuçta
yapnn sürdürülebilirliği için daha etkili olmas sağlanabilir.
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3.5 Yeniden Değerlendirme ve Dönüșüm

Kaynaklar

Endüstriyel miras ve tarihi miras olușturan yaplar, restore edildikten sonra yakn
çevresinde olușturulacak yeșil alanla bütünleștirilebilir. Böylece yapnn kullanm
ömrü uzatlarak içinde yer aldğ yeșil alanla birlikte yeni bir fonksiyona sahip
olabilir. Farkl ișlevleri ile halka seçenekler sunan, tarihi ve kültürel objelerle
bağlant kurularak olușturulan bu yeșil alanlar, kentsel açk-yeșil alan sisteminin
bir parças haline gelecektir. Böylece kentte yeșil alan miktar artacak hem kent
ekolojisine hem de kentin ve yapnn sürdürülebilirliğine katk sağlanacaktr.
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Sonuç

Sonuç olarak;
Çizelge 1’de özetlendiği gibi sürdürülebilir peyzaj tasarmlarnn yapnn
sürdürülebilirliği için sağladğ katklar görülmektedir. Dikkat edilmesi gereken en
önemli konu, peyzajn yan sra yapnn da sürdürülebilirlik kriterleri dikkate
alnarak tasarlanmș olmasdr.
Çizelge 1. Peyzaj tasarmnn yapnn sürdürülebilirliğine katklar
Sürdürülebilir peyzaj
tasarmlar:
Doğa ile tasarm

İklime uygun peyzaj
tasarm
Enerji etkin peyzaj
tasarm
Yeșil çat ve yeșil
duvarlar

Yeniden değerlendirme
ve dönüșüm

Yapnn sürdürülebilirliğine katklar:
Doğal kaynaklarn korunmas
Biyolojik çeșitliliğin korunmas
Temiz su kaynaklarnn korunmas
İnsan sağlğnn korunmas
Enerji verimliliği
Biyoklimatik konfor sağlanmas
İç mekan hava kalitesi
Enerji verimliliği
Biyoklimatik konfor sağlanmas
Enerji verimliliği
Biyoklimatik konfor sağlanmas
İç mekan hava kalitesi
Atklarn azaltlmas
Kullanm süresini uzatma
Kullanm süresini uzatma
Değișen koșullara uyum
Atklarn azaltlmas

Peyzaj tasarm, yap yașamnn tüm dönemlerinde gerçekleștirilebilir. Ancak
yapnn tasarm süreci ve peyzaj tasarmnn eș zamanl yaplmas
sürdürülebilirlik yönünden daha etkili olacaktr.
Sürdürülebilirlik konusundaki çalșmalarn disiplinler aras ortak bir çalșma ile
yürütülmesi bilinen bir gerçektir. Peyzaj mimarlar, ekolojik taban olmas ve
ekolojik süreçlerin yorumlanmas deneyimi sayesinde planlama-tasarm
disiplinleri ile doğal bilimler arasnda köprü olușturmaktadr.
Doğayla bütünleșme sürdürülebilirliğin en önemli bileșenidir. İnsann varlğ,
doğann varlğna bağl olduğuna göre, insanoğlu kentleșme ve yaplașmada doğal
çevre ile olan ilișkilerini ekolojik ilkeler doğrultusunda değerlendirmelidir. Bu
bağlamda doğal alanlarn kent içindeki uzantlar veya doğann kentteki
yansmalar olarak nitelendirilen yeșil alanlar yașam alanlar için vazgeçilmez
unsurlardr. Çünkü açk-yeșil alanlar, sadece yaplarn değil kentlerin de
sürdürülebilirliği için önemli kullanmlardr.
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