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 CONGRESS PROGRAM  



 

 
IMPORTANT 

x To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of 
“Meeting ID or Personal link Name’’ and solidify the session.�

x The presentation will have 15 minutes (including questions and answers).�
x The Zoom application is free and no need to create an account.�
x The Zoom application can be used without registration.�
x The application works on tablets, phones and PCs.�
x Speakers must be connected to the session 15 minutes before the presentation time.�
x All congress participants can connect live and listen to all sessions.�
x During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period�
x Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of 

the session.�
 

TECHNICAL INFORMATION 
x Make sure your computer has a microphone and is working.�
x You should be able to use screen sharing feature in Zoom.�
x Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.�
x Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of 

the session.�

 
ÖNEMLİ 

¾ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 
(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

¾ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

¾ Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 
¾ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
¾ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
¾ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışmaktadır. 
¾ Sunum yapacakların sunum saatinden 15 dk önce oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
¾ Tüm katılımcılar oturumlara online katılıp dinleyebilir. 
¾ Oturumdaki sunumlardan ve bilimsel tartışmalardan (soru-cevap) oturum başkanları sorumludur. 
¾ Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 

 
TEKNİK BİLGİLER 

¾ Bilgisayarınızda çalışır durumda mikrofon bulunmalıdır. 
¾ Zoom'da ekran paylaşma özelliği kullanılabilmelidir. 
¾ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir. 
¾ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır. 



 

 

Date: 02.12.2021 
Ankara Time: 10.00 -11.45 

Hall 1 
 
OPENING SPEECHES 
Moderator: Asist.Prof.Dr.Meryem Bihter BİNGÜL BULUT 

 
 

INVITED SPEAKERS: 

x Opening Speech by Prof. Dr. Öner DEMİREL, Chair of Congress 
 

x Prof.Dr.Hasan KARAL, President of Trabzon City Council, Vice Rector of 
Trabzon University 

 
x Asist.Prof.Dr.Oktan NALBANTOĞLU, President of the Design and 

Planning Accreditation Association (TAPLAK), Bilkent University, On 
Tasarım 

 
x H.Alper AKIN, President of Living Cities Platform 

 
x Emir OSMANOĞLU, Managing Director of Institute of Urban Research 

 
x Prof.Dr.Ruşen KELEŞ, Faculty of Political Sciences 

 
x Prof.Dr.Hamdullah ÇUVALCI, Rector, Karadeniz Technical University 

 
 
 
 
 
 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/86799613138 



THURSDAY 
02.12.2021 13:00-14:30 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/86799613138 

 

 
 
 

PANEL 1, HALL-1/ PANEL 1, SALON-1 

Date: 02.12. 2021 
Time:13.00-14.30 

 
Name of Panel 1#: CITY AND DESIGN 

 

PANEL THEMES: Urban Design Criteria, Ecology and Design, Water Sensitive Design, 
Climatic Design, Energy Efficient Building Designs And Green Buildings 

 
Panel Moderator: Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK (Eskişehir Technical University, Earth and 
Space Sciences Institute, Department of Geodesy and Geographic Information Technologies 

 
Panel Moderator Assistant: Assoc.Prof. Dr. Serap YILMAZ (Karadeniz Technical University 
School of Forestry Landscape Architecture Department) 

 
Panelists: 

 

1. Instructor.Dr.İnci Şahin OLGUN, Architect, (Mimar Sinan Fine Arts University, 
Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Urban Design 
Subdivision) 
“URBAN DESIGN GUIDES”  

2. Nesrin KARAOĞLU OTUZOĞLU, Landscape Architect, (Karaoğlu Landscape 
Architect. Eng. Trade Inc., Adaplant Inc.) 
“TERRACE GARDENS” 

3. Dr.Oktan NALBANTOĞLU, Landscape Architect and Urban Designer, 
(ONTASARIM, Bilkent University Faculty of Fine Arts&Design and Architecture, 
Department of Urban Design and Landscape Architecture) 
“THE ROLE OF LANDSCAPE ARCHITECT IN CHANGING AND 
TRANSFORMING CITIES” 

4. Bünyamin DERMAN, Architect, 
“SUSTAINABLE SETTLEMENTS CERTIFICATION, GREEN BUILDINGS” 



THURSDAY 
02.12.2021 15:00-17:00 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/86799613138 

 

 
 
 

SESSION-1, HALL-1/OTURUM-1, SALON-1 
MODERATOR: Prof.Dr.Hakan ALPHAN 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Prof.Dr. Darejan 
CHKHIRODZE 
Assoc. Prof. Dr. Manana 
BANDZELADZE 

 
Kutaisi University 

 
Adapting The Education System to 
Pandemic Conditions in The City 

Dr. Aysun AYGÜN 
Asst. Prof. Dr. Sinem 
ÖZDEDE 
Asst. Prof. Dr. Dalya Hazar 
KALONYA 

 
 

Pamukkale University 

 
Post-Pandemic Urbanism from The Perspective 
of Healthy Cities: Evaluation of Urban Green 
Space Sufficiency in Denizli 

Asst. Prof. Dr. Selvinaz 
Gülçin BOZKURT 
Asst. Prof. Dr. Lütfiye 
KUŞAK 

 
TOBB ETU 

Investigation of The Effect of Urbanization on 
Natural Areas of Istanbul Between 1990- 2018 

Melike ZEYREK 
Asst. Prof. Dr. Betül Hande 
GÜRSOY HAKSEVENLER 

 
Marmara University 

Social Perspective of Sustainable 
Consumption, A Case Study for Toothpaste 
Boxes 

Asst. Prof. Dr. Güler 
ÖZYILDIRAN Van Yüzüncü Yıl University 

Development of Burdur City Center: Is Quiet 
City Sustainable? 

Assoc.Prof.Dr Guguli 
DUMBADZE 
Assoc. prof.Dr. Nargiza 
Alasania 
Assoc. Pr.Dr. Nunu Chachkhiani 
Anasashvili 
M.E. Malvina Tarieladze 

 
 

Batumi Shota Rustaveli State 
University 

 
 

Assessment of Biological Activity of the 
New Georgian Humic Preparations 
According to Plant Growth Stimulation 



THURSDAY 
02.12.2021 13:00-14:30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/82869310036 
 

SESSION-2, HALL-2/OTURUM-2, SALON-2 
MODERATOR: Assoc.Prof.Dr.Emine Seda ARSLAN 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

 
Begüm DIKER 

 
Istanbul Technical University 

Examination of Decisions that Can be Taken on 
The Building Scale in The Formation on 
Carbon-Neutral Cities 

Turgut DINÇER Prof.Dr. 
Sevgi YILMAZ 

 
Atatürk University 

The Role of Green Infrastructure 
Components in Stormwater Management 
Low Impact Development Analysis 

 
Filiz Engin 
Assoc. Prof. Dr. Çiğdem 

 
 

Çanakkale 18 March University 

Determination of The Effects of Parks on 
Air Quality in    Terms of Regulating 
Ecosystem Services; A Case Study of 

KAPTAN AYHAN  Çanakkale Halk Bahçesi 

Nazlı Deniz ERSÖZ  Streams Under Urban Pressure: Blue-Green 
Merve DILMAN  Infrastructure Focused Planning and 
Asst. Prof. Dr. Volkan Bursa Technical University Design Approaches for Bursa-Ayvalı Creek 
MÜFTÜOĞLU  Corridor 
Assoc. Prof. Dr. Sara DEMIR   
MA. St. Mohammed Jemal 
AHMED 
Assoc. Prof. Dr. Serhat 

 
Yıldız Technical University 

 Mass   Housing   &    Its Socio-Economic 
 Impacts: Integrated Housing Development 

BAŞDOĞAN   Program – IHDP in Addis Ababa, Ethiopia  



 

  
 
 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/82869310036 
 

PANEL 2, HALL-2/ PANEL 2, SALON-2 

 
Date: 02.12. 2021 
Time:15.00-16.30 

 
Name of Panel 4#: City and CONSERVATION 

 

PANEL THEMES: CITY AND LANDSCAPE, CITY AND ECOLOGY, CITY AND 
AESTHETICS, CITY AND CONSERVATION (NATURAL AND CULTURAL 
ENVIRONMENTAL PROTECTION) 

 
Panel Moderator: Prof. Dr. Atila GÜL (Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture 
Department of Landscape Architecture) 

 
Panel Moderator Assistant: Assoc.Prof. Dr. Tuğba DÜZENLİ (Karadeniz Technical University 
School of Forestry Landscape Architecture Department) 

 
Panelists: 

1. Prof.Dr.Mehmet TUNCER (Çankaya University Faculty of Architecture Department 
of City and Regional Planning) 
“CULTURAL ENVIRONMENTAL PROTECTION” 

2. Prof.Dr.Alper ÇABUK Vice-Chancellor, Dean, Faculty of Architecture and Design, 
(Eskişehir Technical University, Faculty of Architecture and Design, Department of 
Landscape Architecture) 

 
3. Ass.Prof.Dr.Fatma İpek EK, Architect (Yaşar University Faculty of Architecture, 

Department of Architecture) 
“AESTHETICS AND SPACE ATMOSPHERE AS AN URBAN DESIGN DYNAMIC” 

4. Assoc.Prof..Dr.Koray VELİBEYOĞLU 
(İzmir Institute of Technology, Faculty of Architecture, Department of City and Regional 
Planning) 
“NATURALIZING CITY PLANS: THE EXAMPLE OF İZMİR” 

“A PROFESSION THAT IMPROVES THE PLANET AGAINST CLIMATE CHANGE: 
LANDSCAPE ARCHITECTURE” 



THURSDAY 
02.12.2021 13:00-14:30 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/82220359814 

 

 
 
 

SESSION-3, HALL-3/OTURUM-3, SALON-3 
MODERATOR: Prof.Dr.Taşkın ÖZTAŞ 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Dilek 
YALÇIN 
Assoc. Prof. Dr. İlkay 
AÇIKGÖZ ERKAYA 
Prof.Dr. Belgin ERDEM 

 
 

Gazi University 

 
Contribution of Microalgae Resources to 
Sustainable Development and Green Economy 

Prof.Dr. Alaeddin BOBAT 
 

Kocaeli University 
Relations Between Ecosystem Services and 
Urban Life 

Asst. Prof. Dr. Merve ERSOY 
MIRICI 
Assoc. Prof. Dr. Anıl AKIN 

 
Bursa Technical University 

The Modelling Carbon Storage Service With 
INVEST in Urban Dynamics: Bursa/Yıldırım 

Inst. Gökçe GÖNÜLLÜ 
SÜTÇÜOĞLU 
Dr. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ 

 
İzmir Katip Çelebi University 

 
Site Selection for Carbon Wells in Urban Areas; 
Case Study Of Çiğli/İzmir 

Inst. Gokce GONULLU 
SUTCUOGLU 
Dr. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ 

 
İzmir Katip Çelebi University 

Determination of Urban Heat Islands by Using 



THURSDAY 
02.12.2021 15:00-16:30 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/82220359814 

 

 
 
 
 

SESSION-4, HALL-3/OTURUM-4, SALON-3 
MODERATOR: Prof.Dr.Elif Ebru ŞİŞMAN 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Maradi IAKOBADZE 
Assoc. Prof. Dr. Inga 
DIASAMIDZE 
Assoc. Prof. Dr. Lali JGENTI 
Dr. Gia BOLKVADZE 

 
 

Batumi Shita Rustaveli State University 

 
Biodiversity Conservation of Machakhela 
National Park, Georgia 

 
Asist.Prof.Dr.Mustafa 
ERGEN 

 
Sakarya University of Applied Sciences 

The Role of Urban Design in Urban Space, 
Rehabilitation, Renovation and 
Conservation in Protected Historical Areas: 
The Case Study of Tokat Protected Area 

Damla BALCI 
Prof.Dr. Ali TÜRK 

 
Süleyman Demirel University 

Street Rehabilitation Practice in Conservation of 
Historic Urban Texture: The Case of Isparta 
Damgacı Street 

 
Çisem DEMIREL 

 
İstanbul Technical University 

 
Yassıada: A Forgotten Heritage? 

Eylem KESKIN 
Aysu GÜRMAN 
Pınar ERGÜL TAŞKIRAN 

 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

 
Fab Labs to Fab Cities in Smart Initiatives: Fab 
Labs in İzmir 



 

  
 
 
 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/82220359814 
 
 
 

PANEL 3, HALL-3/ PANEL 3, SALON-3 
 

Date: 02.12. 2021 
Time:17.00-18.30 

 
Name of Panel 2#: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS 

 

PANEL THEMES: UCTEA Chamber of Landscape Architects-Local Administrations-NGOs- 
University and Sector Representatives 

 
Panel Moderator: Prof. Dr. Şükran ŞAHİN (Ankara University, Faculty of Agriculture, 
Department of Landscape Architecture) 

 
Panel Moderator Assistant: Assoc.Prof. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ (Karadeniz Technical 
University School of Forestry Landscape Architecture Department) 

 
Panelists: 

 

1. Prof.Dr.Yasin Çağatay SEÇKİN (Head of Istanbul Metropolitan Municipality Park, 
Garden and Green Areas Department) 
“GREEN SCENARIO FOR ISTANBUL” 

2. Barış IŞIK, (UCTEA Chamber of Landscape Architects, Board Member) 
“ACTIVITIES OF THE CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS FOR 
URBAN GREEN SPACES AND THEIR PROBLEMS” 

3. Prof.Dr.Halim PERÇİN (Aztatek Ankara Agriculture and Technology Investments 
Inc., Retired Academic Member, Ankara University Faculty of Agriculture, 
Department of Landscape Architecture, Sector Representative, 
“ANKARA CİTY GREEN NETWORK STUDİES” 

4. Prof.Dr.Hakan ALPHAN (Çukurova University, Faculty of Architecture Department 
of Landscape Architecture, NGO’s Representative, Chairman of the Board/Landscape 
Studies Association) 
“RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES” 



FRIDAY 
03.12.2021 09:00-10:30 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/81266050888 

 

 
 
 

SESSION-5, HALL-1/OTURUM-5, SALON-1 
MODERATOR: Assoc.Prof.Dr.Ömer Kamil ÖRÜCÜ 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Esen Gökçe 
ÖZDAMAR 
Assoc. Prof. Dr. Okşan 
TANDOĞAN 
Res. Pınar TEMÜRLENK 
Res. İlhan YILMAZ 

 
 

Tekirdağ Namık Kemal University 

 
Participant-Based  Co-Design with Waste 
Materials: Tekirdağ  Osmanlı 
Neighborhood Workshop Experience 

Assoc. Prof. Dr. Çağdaş 
KUŞÇU ŞIMŞEK 
Derya ARABACI 

 
Süleyman Demirel University 

The Impacts of Coastal Land Reclamation Areas 
on Urban Climate 

Yaşar MENTEŞ Prof.Dr. 
Sevgi YILMAZ Dr. Adeb 
QAID 

 
Atatürk University 

The Effect of Different Settlement Patterns on 
The Urban Heat Island: The Case of Elazığ 
Province Çarşı and Doğukent 
Neighborhoods 

Prof.Dr. Sevgi YILMAZ 
Cihad BILGE 
Prof.Dr. Mehmet Akif 
IRMAK 
Dr. Shu YANG 

 
 

Atatürk University 

Estimation of Future Ciımate Change in 
Erzurum City for Urban Design Using 
URBCLIM Model 

Ayşe KARAHAN 
Merve AÇAR 
Prof.Dr. FARIS KARAHAN 

 
Atatürk University 

Major Epidemics in History and The Impact of 
Climate Change on Outbreaks 



FRIDAY 
03.12.2021 11.00-12:30 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/81266050888 

 

 
 
 

SESSION-6, HALL-1/OTURUM-6, SALON-1 
MODERATOR: Prof.Dr.Atila GÜL 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Prof.Dr. Atila GÜL 
Dr. Hüseyin Berk TÜRKER 
İlayda ANAÇ 
İskender Emre GÜL 

 
 

Süleyman Demirel University 

 
Nature-Based Solutions and Standards Against 
Global Climate Change 

Dr. Hüseyin Berk TÜRKER 
Prof.Dr. Atila GÜL 
İlayda ANAÇ 
Eda GÜL 

 
Süleyman Demirel University 

 
The Role of Urban Agriculture in Adapting to 
Climate Change for Sustainable Cities 

Asst. Prof. Dr. Zeynep R. 
ARDAHANLIOĞLU 
Prof.Dr. Yahya BULUT 
Assoc. Prof. Dr. İsmail ÇINAR 

 
 

Muğla Sıtkı Koçman University 

Determination of Natural Environment Features 
of Fethiye-Gocek Speiıal Environmental 
Protection Area by Geographical Information 
Systems 

Prof.Dr.Öner DEMİREL 
Assoc.Prof.Dr.Ertan 
DÜZGÜNEŞ 
Asist.Prof.Dr.Meryem Bihter 
BİNGÜL BULUT 
Res.Ass.Tuba Gizem 
AYDOĞAN 

 
 
 

Kırıkkale University 

 
 

Urban Forestry Practıces and Management 
Problems in Turkey 

Öznur Aytekin 
Prof.Dr. Mehmet TUNCER 

 
Çankaya University 

Nature Destruction within The Beach 
Arrangement Project Between İstanbul Ataköy - 
Büyükçekmece 



 

  
 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/81266050888 
 
 
 
 
 

PANEL 4 HALL-1/ PANEL 4, SALON-1 

 
Date: 03.12. 2021 

Time: 13.00-14.30 
 
Name of Panel 3#: City and PLANNING 

 

PANEL THEMES: URBAN PLANNING CRITERIA, ECOLOGY AND PLANNING, 
LEGISLATION OF PLANNING, INTERSCALE PLANNING/URBAN, LANDSCAPE AND 
REGIONAL, CITY AND CLİMATE 

 
Panel Moderator: Prof. Dr. Güzin KONUK (Head of Department, (Konya Food and Agriculture 
University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Interior Design. 

 
Panel Moderator Assistant: Assoc.Prof. Dr. Doruk Görkem ÖZKAN (Karadeniz Technical 
University School of Forestry Landscape Architecture Department) 

 
Panelists: 

  
1. Prof.Dr.Şükran ŞAHİN, Landscape Architect, (Ankara University, Faculty of Agriculture, 

Department of Landscape Architecture) 
“URBAN ECOLOGY AND PLANNING” 

2. Prof.Dr.Sevgi YILMAZ, Landscape Architect, (Atatürk University Faculty of Architecture 
and Design, Department of Landscape Architecture) 
CITY AND “CLIMATE” 

3. Prof.Dr.Erkan POLAT 
(Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional 
Planning, Urbanism Subdivision) 

  “INTERSCALABILITY IN SPATIAL PLANNING”  



FRIDAY 
03.12.2021 15.00-17:00 

 

 
 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/81266050888 
 

SESSION-7, HALL-1/OTURUM-7, SALON-1 
MODERATOR: Prof.Dr.Ümit ERDEM 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

 
Asist.Prof.Dr.Gildis TACHIR 

 
Trakya Universitesi 

The Effect of Coast and Settlement Relations on 
Coastal Area Use Change: City of 
Abdere-Greece 

Prof.Dr. Ümit ERDEM 
Assoc. Prof. Dr. Sibel 
SARIÇAM 
Dr. H.Ece SALALI 

 
 

Ege University 

 

Why Ecology?! 

Assoc. Prof. Dr. Sibel 
SARIÇAM 
Prof.Dr. Ümit ERDEM 

 
Eskişehir Osmangazi University 

The Importance of Green Spaces in Disaster 
Management 

Fulya Damla YILMAZ 
Assoc. Prof. Dr. Fürüzan 
ASLAN 
Asst. Prof. Dr. Oğuz ATEŞ 
Res.Ass.Engin KABATAŞ 

 
 

Kırklareli University 

 
Urban Green Infrastructure Analysis: The 
Case of Kırklareli City 

Res.Ass.Engin KABATAŞ 
Asst. Prof. Dr. Oğuz ATEŞ 
Assoc. Prof. Dr. Fürüzan 
ASLAN 
Res.Ass.Fulya Damla 
YILMAZ 

  
Determination of Recreational Potential of 
Kırklareli Kayalıköy Dam and Its Environment 

Kırklareli University  



FRIDAY 
03.12.2021 09.00-10.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/84403657000 
 

SESSION-8, HALL-2/OTURUM-8, SALON-2 
MODERATOR: Prof.Dr.Abdullah KELKİT 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Asist. Prof. Dr. Gümüş Funda 
GÖKÇE 
Mustafa ÖZBAY 
Prof.Dr. Rashmi GUJRATI 
Asst. Prof. Dr. Hayri UYGUN 
Prof.Dr. Öner DEMİREL 
Zeliha BAYINDIR 

 
 
 

Düzce University 

 
Investigation of Landscape Characteristics of 
Düzce Province, Akçakoca District in The Scope 
of Ecotourism and Development of Ecotourism 
Resources 

Asist.Prof.Dr.Gümüş Funda 
GÖKÇE 

 
Düzce University 

Cultivation of Some Medical and Aromatic 
Plants and Their Use in Agricultural Landscape 
in Duzce Province 

 
Dr. İlke Örçen GÜLER 

 
Van Yüzüncü Yıl University 

City and Food Security in The Common Ground 
of The Global Food Regime 

Gökçe Nur DAĞLI 
Assoc. Prof. Dr. Alper 
SAĞLIK 
Çağrı Savaş 

 
 

Çanakkale Onsekiz Mart University 

Vertical Garden Application 
Recommendations in Landscape Design Close 
to Nature: Case of Kayseri 



FRIDAY 
03.12.2021 09.00-11.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/84403657000 
 

SESSION-9, HALL-2/OTURUM-9, SALON-2 
MODERATOR: Assoc.Prof.Dr.Ümit ARPACIOĞLU 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

 
Eda COŞKUN 

 
Yıldız Teknik University 

An Evaluation on Urban Morphology: The 
Effect of a New Project on Galata City Form 

  A Research on Functional and Material 
Simge ŞAHİN Niğde Ömer Halisdemir University Changes in Restoration Applications of The 

  Historical Environment: Sample of 
  Safranbolu Historical Bazaar 
  Attending The City Through The Process of 
Assoc.Prof.Dr.Yaşar Bahri Retired Faculty Member Rehabilitation, Renovation and 
ERGEN  Conservation; The Case Study of Tokat 

  Urban Protected Area 

Albeniz Tuğçe EZME 
GÜRLEK 

 
Kırşehir Ahi Evran University 

Transformation of Public Sphere and Public 
Space: Kırşehir Case 

 
Inst.Dr.Cumhur OLCAR 

 
Amasya University 

Boulevard Cities: Effects of Boulevard 
Expansion on Urban Development 



FRIDAY 
03.12.2021 13.00-14.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/84403657000 
 

SESSION-10, HALL-2/OTURUM-10, SALON-2 
MODERATOR: Prof.Dr.Banu ÖZTÜRK KURTASLAN 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Assoc.Prof.Dr.Sima POUYA 
 

İnönü University 
The Importance of Hospital Gardens in Turkey 
and Description of Design Features 

 
Assoc.Prof.Dr.Sima POUYA 

 
İnönü University 

What İs A “Nature Therapy” And How İs İt 
Applied? 

Asist.Prof.Dr.Özgür KAMER 
AKSOY 

 
Adnan Menderes University 

Roof Garden Arrangement Principles in 
Landscape Architecture 

Inst.Dr.Gülşah BİLGE 
ÖZTÜRK 

 
Ordu University 

Mobile Device Visualization for Public 
Participation: A Literature Review on Benefits 
and Challenges 

Assoc. Prof. Dr. Sara DEMİR 
Asst. Prof. Dr. Yalçın 
YILDIRIM 
Hatice Oya Eşbah 

 
Bursa Technical University 

The Role of Auditory Landscape in Evaluation 
of Acoustic Comfort in Stream Corridors 



FRIDAY 
03.12.2021 15.00-16.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/84403657000 
 

SESSION-11, HALL-2/OTURUM-11, SALON-2 
MODERATOR: Prof.Dr.Şükran ŞAHİN 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Dr. Can Burak ÖZKAL 
Prof.Dr. Lokman Hakan 
TECER 
Hasan ÖZER 
Muhammed AKYÜZLÜ 
Burak SEVİNÇ 

 
 

Tekirdağ Namık Kemal University 

Citizen Participation in Reporting 
Environmental Nuisance ; Introducing The GIS 
Integrated Environmental Report Tracking and 
Management System (ERTMS) 

Assoc. Prof. Dr. Ömer K. 
ÖRÜCÜ 
Assoc. Prof. Dr. E. Seda 
ARSLAN 

 
Süleyman Demirel University 

Temporal and Spatial Analysis of Ecosystem 
Service Potential of Artvin Using Social Media 
Photos 

 
Asist.Prof.Dr.Şevket 
BEDİĞROĞLU 

 
Gaziantep University 

Analysis and Determination of Electric Vehicle 
Charging Station Location Selection Processes 
with GIS and Multi-Criteria 
Decision Making Method 

 
Elnaz TAJER, 
Assoc. Prof. Dr. Sara DEMİR 

 
Bursa Technical University 

Prioritizing Ecotourism Strategies with the 
Integration of Multi-Criteria Decision Making 
and SWOT Analysis: The Case of Masuleh- Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom Meeting ID: cedesu02@gmail.com 
Zoom Passcode: https://us02web.zoom.us/j/84403657000 



 

  

PANEL 5, HALL-2/ PANEL 5, SALON-2 

 
Date: 03.12. 2021 
Time:19.00-20.30 

 
Name of Panel 5#: City and ART 

 

PANEL THEMES: CITY AND PAINTING, CITY AND SCULPTURE, CITY AND 
PHOTOGRAPH AND MUSIC PANEL TOPICS: FINE ARTS (PAINTING, SCULPTURE, 
MUSIC, PHOTOGRAPH) 

 
Panel Moderator: Prof. Dr. İsa ELİRİ (Head of Department, Kırıkkale University Faculty of 
Fine Arts, Department of Painting) 

 
Panel Moderator Assistant: Assoc.Prof. Dr. Elif BAYRAMOĞLU (Karadeniz Technical 
University School of Forestry Landscape Architecture Department) 

 
Panelists: 

1. Prof.Dr.Saime Özlem ÜNER (Head of Department, Mimar Sinan Fine Arts 
University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting), 

CITY AND “PAINTING” 
2. Prof.Dr.Mustafa BULAT (Head of Department, Atatürk University Faculty of Fine 

Arts, Department of Sculpture) 
CITY AND “SCULPTURE” 

3. Prof.Dr.Zafer KURTASLAN (Head of Department, Ankara Faculty of Music and Fine 
Arts Education, Department of Music Education) 
CITY AND “MUSIC” 

4. Ass.Prof.Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN 
(Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture/ 
Retired Faculty Member) 
CITY AND “PHOTOGRAPH” 



FRIDAY 
03.12.2021 09.00-10.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/87417274974 
 

SESSION-12, HALL-3/OTURUM-12, SALON-3 
MODERATOR: Assoc.Prof.Dr.Elif TOKDEMİR DEMİREL 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Merve AÇAR Prof.Dr.Faris 
KARAHAN 

 
Atatürk University 

Green Architecture in Urban Planning During 
The Covid-19 Epidemic 

Ecenur KIZILÖRENLİ 
Asooc.Prof.Dr.Ayça TOKUÇ 

 
Yaşar University 

A Parametric Study on The Daylight 
Performance Optimization of a Proposed 
Responsive Facade System 

 
Mesut GÜZEL 
Assoc.Prof.Dr.Murat YEŞİL 

 NDVI-Based Evaluation of Seasonal Variation 
in Vegetation: Fatsa District (Ordu) 

Ordu University  

Gözde OK 
Yekta KÖSE 
Prof.Dr.Şükran ŞAHİN 

 
Ankara University 

Determinatıon of Bicycle Routes on The Basıs 
of Natural Landscape Sensitivity: Isparta Egirdir 
Kovada Stream Basın 

Ayşe Betül ÇUFALI 
Assoc.Prof.Dr.Yasin 
DÖNMEZ 

 A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on 
Climate and Landscape Architecture in Turkey 

Karabük University  



FRIDAY 
03.12.2021 09.00-11.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/87417274974 
 

SESSION-13, HALL-3/OTURUM-13, SALON-3 
MODERATOR: Ass.Prof.Dr.Elif AKYOL ŞATIROĞLU 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Şüheda KÖSE 
Assoc.Prof.Dr.Koray 
VELİBEYOĞLU 

 
İzmir Institute of Technology 

Evaluation of The Impacts of Covid-19 
Lockdowns on Air Quality of Metropolitan 
Istanbul 

Prof.Dr. Gül Sayan ATANUR 
Asst. Prof. Dr. Merve ERSOY 
MİRİCİ 
Res.Ass.Nazlı Deniz ERSÖZ 

 
Bursa Technical University 

A Preliminary Assessment on The Accessibility 
of Urban Green Spaces: The Case of Bursa, 
Yıldırım 

Asst. Prof. Dr. Deryanur 
DİNÇER 
Asst. Prof. Dr. Elif AKYOL 
ŞATIROĞLU 
Res.Ass.Fatih BEKİRYAZICI 
Havva DÜNDAR 

 
 

Recep Tayyip Erdoğan University 

 
Examination of Open Green Areas at The City 
Scale 'Sample of The City of Rize' 

Asist.Prof.Dr.Aziz Cumhur 
KOCALAR 

 
Niğde Ömer Halisdemir University 

The Potential Place of Geotourism in 
Educational Tourism in Turkey and The 
Emerging Aspects of Rural Development 

Asist.Prof.Dr.Elif AKYOL 
ŞATIROĞLU 
Asist. Prof. Dr. Deryanur 
DİNÇER 
Res.Ass.Fatih BEKİRYAZICI 

 
 

Recep Tayyip Erdoğan University 

 
Examination of The Sustainable Design Process 
in The Context of Urban Furniture “Sample Of 
Rize City Center” 



FRIDAY 
03.12.2021 13.00-14.30 

 

 

Zoom Meeting ID: https://us02web.zoom.us/j/87417274974 
 

SESSION-14, HALL-3/OTURUM-14, SALON-3 
MODERATOR: Prof.Dr.Aybike Ayfer KARADAĞ 

 

AUTHOR AFFILIATION ABSTRACT TITLE 

Asist.Prof.Dr.Zeynep R. 
ARDAHANLIOĞLU 

 
Muğla Sıtkı Koçman University 

Examination of Important Tourism Centers of 
Fethiye in Terms of Protected Area Status 

Res.Ass.Enver TATLISU 
Asist.Prof.Dr.Nevruz Berna 
TATLISU 

 
İstanbul Gelişim University 

Potential Contributions of Gamification 
Concept in Social Adoption of Sustainable 
Development Goals 

Res.Ass.Mesut GÜZEL 
Assoc.Prof.Dr.Pervin YEŞİL 

 
Ordu University 

The Relationship Between Land Surface 
Temperature and Built Environment: The 
Case of Ordu City Center (Turkey) 

Asist. Prof. Dr. Duygu 
DOĞAN 
Asist.Prof. Dr. Meryem Bihter 
BINGÜL BULUT 
Prof.Dr. Öner DEMIREL 

 
 

Pamukkake University 

 
 

Urban Parks and Conservation Statuses 

Assoc. Prof. Dr. Demet 
DEMIROĞLU 
Prof.Dr. Aybike Ayfer 
KARADAĞ 

 
Düzce University 

 
Evaluation of Urban Planning Basics of Climate 
Change Strategy in Turkey 
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Prof. Dr. Öner DEMİREL 
 

Kongre Başkanı 
 

Değerli Bilim İnsanları, Değerli Sanat İnsanları, Değerli 
Katılımcılar, 
 
Bugün ve yarın, 02-03 Aralık 2021 tarihleri arasında 2 gün süreli 
2.Uluslararası Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde 
“KENT” ve “EKOLOJİ” başlıklı uluslararası kongreyi, internet erişimli 
olarak gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
CEDESU2021 başlığı ve kısaltması altında organize edilen uluslararası 
kongre, disiplinler arası ve çok disiplinli bir özellik taşımakta olup, 
farklı meslek disiplinlerinden bilim insanlarını bir araya getirmeyi 
hedeflemektedir. 
Ulusal ve uluslararası ölçekte bilim insanlarının katılımıyla 
gerçekleştirilecek kongrede, gerek ülkemizde gerekse dünyada, kent 
ekosistemlerinde insan ve diğer canlı varlıkların sağlıklı çevreler içinde 
sürdürülebilir gelişim üzerinde bilimin ulaştığı çalışmalar 
değerlendirilecektir. 
Son yıllarda, tüm Dünyada artan küresel ekonomik hareketliliğin 
merkezi olan kentlerin her geçen gün artan tüm olumsuz 
müdahalelerle insan sağlığına aykırı ve yaşanabilir çevreler olmaktan 
uzaklaşması ve yığışım adaları (Agglomeration) haline gelen 
görünümü, sorunun çok boyutlu olduğunu ortaya koymaktadır.  
Ekolojik temelli disiplinler, özellikle son yıllarda disiplinler arası 
çalışmayı ön planda tutarak bütün dünyadaki kentsel ekosistemlerde 
canlı doğal kaynakları koruyarak ve saygı duyarak sürdürülebilir bir 
gelişmeyi en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadırlar. Bu kongre 
birden fazla meslek disiplinini bir araya getirmeyi başararak soruna 
bütüncül bir bakış açısıyla bakılmasının ancak çözüme ulaşmada etkili 
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olunabileceğinin ve somut sonuçlara ulaşılabileceğinin altını 
çizmektedir. 
Başta Kongre Düzenleme Kurulu ve Kongre Sekreterliği olmak üzere 
Destekleyen Kuruluşlara, Danışma ve Bilim Kurullarına, Sanal Sergiye 
Destek Veren Resim, Heykel ve Fotoğraf Sanatçılarına, Açılış 
Konuşmalarına Katılan Çok Değerli Misafirlere, Panelde Yer Alan 
Moderatör ve Panelistlere, Kongreye Sözlü Sunumlarıyla Katılan ve 
Destek Veren Değerli Akademisyenler teşekkür ederim. Ayrıca 
Trabzon Kent Konseyi’ne, Yaşayan Şehirler Platformuna, TAPLAK 
(Tasarım ve Planlama Akkreditasyon Derneği)’a, Kent Araştırmaları 
Enstitüsü’ne kongrenin gerçekleştirilmesinde büyük emek veren Easy 
Partner Şirketi ve ASOS Eğitim-Bilgi-Danışmanlık Şirketine ve 8 farklı 
bilimsel derginin Dergi Editör ve Yayıncılarına, Kongrenin 
gerçekleştirilmesindeki destek ve katkılarından dolayı içtenlikli 
teşekkürlerimi sunarım.  
Kongreye ilişkin tüm iş ve işlemler, hazırlanan Web Sayfası üzerinden 
yürütülecek olup, Easy Partner Firması kongre altyapı hizmetlerini 
üstlenmiştir. Kongrede sunulacak olan sözlü bildiriler, yazarların isteği 
üzerine uluslararası kitap bölümü ve 8 farklı dergide makale olarak da 
yayınlanacaktır. Kongre sonrası Özet Bildiri ve Tam Metin Bildiri 
Kitapları, E-Book olarak yayınlanacaktır. 
Kongremizle ilgili tüm bilgilere https://www.cedesu2021.com/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.  
                                                                                                                                                         

"Yirmi birinci Yüzyıl", hepimize ortak sorumluluklar yüklüyor, 
Çünkü DOĞA’daki ayak izimiz her geçen gün daha da büyüyor. 

DOĞAYI KİRLETTİĞİMİZ ÖLÇÜDE RUHLARIMIZ DA 
KİRLENİYOR. 

Hz. Mevlana, ağaç isteyen, tohum eker diyor. 
O halde, yanlışları çok yaptığımız için, deneyimlerimizle kendimizi ve 

toplumumuzu hızla doğrularla buluşturabiliriz. 
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Prof. Dr. Öner DEMİREL 
 

Congress Chair 
 

Esteemed Scientists, Artists and Participants, 
 
I am happy to be with you in the opening session of CEDESU2021, 
which will last for 2 days. 
CEDESU2021/"2nd International CITY and ECOLOGY Congress 
within the Framework of Sustainable Urban Development" has an 
interdisciplinary and multidisciplinary focus and aims to bring 
together scientists from many different professional disciplines, mainly 
from Planning and Design Sciences.   
Ecologically based disciplines aim to maximize sustainable 
development by protecting and respecting living natural resources in 
urban ecosystems all over the world, especially in recent years by 
prioritizing interdisciplinary work. This congress aims to bring 
together multiple professional disciplines and underlines that looking 
at the problem from a holistic point of view can only be effective in 
reaching a solution and concrete results can be achieved. 
In recent years, the fact that cities, which are the center of increasing 
global economic mobility all over the world, have moved away from 
being healthy and livable environments with all the increasing negative 
interventions and the appearance of stacking islands (Agglomeration) 
reveals that the problem is multidimensional. Today, the increased 
negative effect of urbanization and related environmental pollution on 
natural values and human health has motivated all stakeholders of 
cities to act together towards the goal of “ecological city renewal and 
livable healthy city".  
 
I am grateful to the Supporting Organizations, Advisory and Scientific 
Boards, especially the Board of Directors and Congress secretariat, The 
Artists of Painting, Sculpture and Photography Supporting The Virtual 
Exhibition, Highly Valuable Guests Attending The Opening Speeches, 
Moderators, Vice Chairman of Session and Panelists Taking Part in The 
Panels, Valuable Academicians Supporting with Their Oral 
Presentations, Design and Planning Accrediting Association, Trabzon 
City of Council, Institute of Urban Studies, The Living Cities Platform, 
Easy Partner Company and ASOS Education-Information-Consultancy 
Company and Journal Editors and Publishers for their support and 
contributions in the realization of the Congress. 
All business and transactions related to the congress will be carried out 
through the prepared Web Page and the congress planning is 
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undertaken by Easy Partner Company, which is the Representative of 
The French Publishing House known as Livres de Lyon, and ASOS 
Education-IT-Consultancy Company. The Abstracts Book and Full Text 
Papers Book will be published as E-Book after the congress and at the 
request of authors Oral presentations will be published as articles as 
book sections and papers in 8 different journals.  
 
"Twenty-first Century", imposes common responsibilities on all of us, 

Because our footprint on NATURE is getting bigger every day. 
TO THE EXTENT THAT POLLUTE NATURE GREAT, OUR SOULS 

ARE BEING POLLUTED. 
Hz. Mevlana says that those who want trees ought to plant seeds. 
So, because we make so many mistakes, we can quickly connect 

ourselves and our society with the truth through our experiences. 
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TRABZON KENT KONSEYİ PENCERESİNDEN 
TRABZON’A BİR BAKIŞ 

 
Prof. Dr. Hasan KARAL 

 
Trabzon Kent Konseyi 

 
Trabzon’u tanıyan, bilen veya duyan her birey bu şehri her yönüyle 
hareketli, marka bir şehir olarak değerlendirir. Her Trabzonlu veya 
Trabzon aşığı birey Trabzon’u tanımlarken Tarih şehri, Kültür-Sanat 
şehri, Spor şehri, Sağlık şehri, Eğitim şehri ve Turizm şehri olarak 
tanımlar. Trabzon’u geçmişten günümüze bir süzgeçten geçirince tüm 
bu sıfatları kendinde toplayan ülkemizin ve dünyanın ender 
şehirlerinden biri olduğu kanaati uyanır. Doğal güzellikleri, yaylaları, 
zeki- güvenilir çalışkan kadınları, çocukları, gençleri, erkekleriyle 
örnek şehirlerden biridir Trabzon. Trabzon insanının cana yakınlığı, 
girişimci ruhu, devlet ve millet sevgisi, kendini ifade etme biçimi diğer 
bir ifade ile Trabzon’lu olma bilinci tüm Trabzonlular için önemli 
görülmektedir. Trabzon Kent Konseyi; Trabzon kent yaşamında, kent 
vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap 
verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirmeye çalışan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. 
Trabzon Kent Konseyi, Yerel Gündem 21 süreci doğrultusunda kentsel 
yaşamın kolaylaşması ve yaşayanların refahına yönelik, kenti tarihsel 
gelişiminden koparmadan, bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, 
merkezi ve yerel yönetimlerin buluştukları; deneyimlerini 
paylaştıkları, birlikte düşündükleri, birlikte ürettikleri uyumlu bir 
çalışma ortamını sağlayan temel bir yapıdır. Kent sınırları içinde 
etkinlik gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum katılımıyla oluşur.  
Trabzon Kent Konseyi, katılımcı kurum ve kuruluşların aracılığı ile 
kentte yaşayanların tamamını dolayısıyla kentin bütünlüğünü temsil 
eder. Genel Kurul’da alınan kararlar kent yaşamına hizmet eden bütün 
uygulamacı kurum ve kuruluşların bu alandaki çalışmalarında, 
programlarında ve hedeflerinin belirlemesinde yol göstericidir. Bu 
doğrultuda Trabzon Kent Konseyinde son iki yılda yapılan 
çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
Trabzon Şehrinin en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununun 
çözümüne yönelik Büyükşehir Belediyesince yapılan ulaşım master 
planına bilimsel verilere dayalı görüş ve önerilerden oluşan bir raporla 
destek verilmiştir. Benzer bir çalışma Meydan ve çevresi, Maraş 
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caddesinin trafik düzenlemesinde yapılarak bu caddenin 
yayalaştırılması noktasında yapılmıştır. 
Uzun bir bilimsel süreçle birlikte şehrimizde turizm alanında hizmet 
eden paydaş görüşlerinden yola çıkarak şehrimizin kapsamlı ilk 
“Trabzon Turizm Eylem Planı”nı hazırlayarak Büyükşehir Meclise 
sunulmuştur.  Turizm Eylem Planı kapsamında, Trabzon Kent Konseyi 
Trabzon’da turizm sektöründe hizmet veren paydaşların gözünde 
Trabzon turizminin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve varsa 
tehditlerinin neler olduğunun belirlenmesi ve bu doğrultuda 
oluşturulacak eylem planının ilgili kamu ve özel sektör paydaşları ile 
ve kamuoyu ile paylaşılması için yapılmıştır.  Özellikle Covid 19 
pandemisinin Trabzon Turizmine olan etkisinin izdüşümü de dikkate 
alınarak dünya turizminde Trabzon’un yeri güncel durumu ve 
yapılabilecek yenilikler ile gelecekteki planlamalar için altlık olarak 
hazırlanan Turizm Eylem Planının Trabzon ve Ülke Turizme katkı 
sağlayacağı değerlendirilmektedir.  Kişi veya sektörler; işleri veya 
çalışmaları ile ilgili güçlü ve zayıf yönler, önüne çıkacak fırsatları ve 
tehditleri doğru bir şekilde analiz ettiğinde; hem kişisel olarak iyi bir 
kariyere sahip olunabilir hem de işletme olarak başarı sağlanabilir. Bu 
doğrultuda; bu çalışmada Trabzon’da turizm sektöründe hizmet veren 
sektör paydaşlarının görüşlerine dayanarak Trabzon turizminin SWOT 
analizi detaylarıyla birlikte ele alınıp, raporlanmış ve çözüm önerilerini 
içeren bir yol haritası ortaya konmaya çalışılmıştır. Yol haritası bir 
eylem planı dahilinde ortaya konmuş ve bu eylem planında kamu 
kurum ve kuruluşları ilgili turizm sektör paydaşları ve sivil toplum 
kuruluşlarına (STK) düşen görev ve sorumluluklar raporlanmıştır.   
Kent Konseyi Genel Kurullarının ve seçimlerinin daha demokratik, 
katılımcı, şeffaf, ortak aklı öne çıkaran bir yapıda olması için gerekli 
düzenleme ve yönerge değişikliklerini tüm kesimlerin ortak 
görüşlerini alarak tamamlanmış ve bu doğrultuda Kent Konseyi 
Yönergesi güncellenmiştir.  
Katılımı artırmak, ortak aklı hakim kılmak adına çağrıda bulunulan 
tüm paydaşlardan genel kurul, kadın meclisi, gençlik meclisi, engelli 
meclisi ve emekli meclisine temsilci isteyerek temsili beş kat 
artırılmıştır. Her bir meclisin 10 kişilik yürütme kurulu oluşturmasına 
ve kendi çalışma grupların oluşturmasına imkan sağlanarak ortak akla 
tüm yaştan ve mesleklerden katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
Trabzon Kent Konseyi bünyesinde; Proje ve Ar-Ge, Çevre ve Şehircilik, 
Eğitim, Hukuk, Sağlık ve Spor, Turizm, Kültür Sanat, İş Sağlığı ve 
Güvenliği çalışma grupları oluşturarak alanında uzman katılımcıların 
fikir ve görüşlerinden kentte yaşayan herkesin faydalanmasına 
çalışılmıştır. İlerleyen sürçlerde tüm ilçelerde İlçe Kent Konseylerinin 
kurulması öngörülmekte olup, başta hafif raylı sistem, güney çevre 
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yolu, denizden daha fazla nasıl yararlanırız? Gibi konular olmak üzere 
şehrin ortak aklı olma yolunda gayret gösterilecektir. 
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TASARIM ve PLANLAMA AKREDİTASYON 
KURULU 

 
Dr. Oktan NALBANTOĞLU 

 
Bilkent Üniversitesi 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 

ANKARA 
 

 

 

TAPLAK
TASARIM VE PLANLAMA AKREDİTASYON 
KURULU

Biz kimiz ve  amacımız nedir 
Taplak kelime anlamı : Doğrulama, doğruluğunu onaylama

Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği 
(TAPLAK) tasarım veya planlama alanlarında 
faaliyet gösteren eğitim-öğretim programları için 
akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme 
çalışmaları yaparak, Türkiye’de tasarım veya 
planlama alanlarında eğitim-öğretim kalitesinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuştur.
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u TAPLAK’ın faaliyetleri kapsamında bir diğer önemli hedefi,
kurucu tasarım ve planlama disiplinleri olan içmimarlık ve
peyzaj mimarlığı yanısıra; mimarlık, şehircilik ve endüstriyel
tasarımcıların da program akreditasyon süreçleri kapsamında
TAPLAK ile etkileşimlerini ve işbirliklerini tesis etmektir. Bu
bağlamda, TAPLAK gerekli diyalog ortamını ve işbirliği
kanallarını sürekli olarak açık tutacak ve bu yönde gayret
gösterecektir.

u TAPLAK eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik olarak sektör-
üniversite ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik her türlü
etkinliği destekleyecek ve bizzat kanal oluşturma amaçlı
faaliyetlerde bulunacaktır.

Tarihçemiz
u 11 Ocak 2020 tarihinde, tasarım ve planlama 

disiplinlerinden meslek odaları aracılığı ile 
içmimarlık ve peyzaj mimarlığından, o güne kadar 
eğitim ve akreditasyon çalışmalarında yer almış 
akademi ve sektör temsilcileriyle bir araya 
gelinerek, ayrı ayrı yürütülen çalışmaların MÜDEK 
benzeri bir yapılanmayla birleştirilmesine ve bir 
dernek oluşumuna karar verilmiştir. 

u Yüz yüze yapılan ilk toplantının ardından, çevrimiçi 
kanallar yoluyla çok sayıda toplantılar 
gerçekleştirilmiş ve sonuçta 11 Ağustos 2020 
tarihinde dernek kurulmuştur. 

1. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri:

• Başkan : Ahmet Oktan Nalbantoğlu

• Başkan Yard. : Emrah kaymak

• Genel Sekr. : Elif Güneş

• Sayman: : Hüseyin Burak Sevim

• Üye : Şükran Şahin

• Üye : Yasin Otuzoğlu

• Üye : Ayşe Müge Bozdayı

• Üye : Nur Ayalp

• Üye : Murat Özdamar
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Amaç

Bilimsel alanda

İdari Alanda

Mali Alanda

Hangi ülkelerde Akreditasyon

u MEVCUT: Türkiye ve KKTC

u 1. HEDEF: TÜRK DÜNYASI

Neden Sektör ve Akademi 
ortaklığında bir oluşum

uBiz kimiz
İÇMO + Akademi Temsilcileri
PMO + Akademi Temsilcileri

uNeden
PAYDAŞ TEMSİLİYETİNDE EŞİTLİK
IFI ve  IFLA ağıları ve akreditasyon süreçleri 
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TAPLAK’ın gelişim süreci- ORTAK 

NEDEN PLANLAMA VE  TASARIM ORTAK ÇATISI?

u Benzerleri: 
ULUSAL: MÜDEK
ULUSLARARASI: ASAP, LAAB

u Ortak programların (örn. Kentsel Tasarım) 
akreditasyonu

Hangi programları akredite 
ederek başlamayı arzu ettik

u İçmimarlık (Lisans)
uKentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Lisans)
uKentsel Tasarım (Yüksek Lisans)
uPeyzaj Mimarlığı (Yüksek Lisans ve Doktora)
uMekânsal Planlama (Yüksek Lisans)

TAPLAK: Kalite Politikası 

uŞeffaflık
uAdillik 
uObjektiflik
u Tarafsızlık
uÇözüm Odaklılık
uPaydaş Memnuniyetine Odaklılık
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EĞİTİMLERİMİZ 

u 10 Kasım 2020: TAPLAK EĞİTİMİ 1
Prof.Dr.Şükran Şahin ve Doç.Dr.Saye Nihan Çabuk 
tarafından “Dernek Yapısı ve Derneğe Ait Mevzuat”başlıklı bir eğitim 
verilmiştir. 

u 20 Kasım 2020: TAPLAK EĞİTİMİ 2
ZİDEK Başkanı ve TAPLAK Kurucu Üyesi Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu 
tarafından “Akreditasyon ve YÖKAK Süreçleri” başlıklı bir eğitim 
verilmiştir.

u 27 Kasım 2020: TAPLAK EĞİTİMİ 3
Doç. Dr. Sezin TANRIÖVER, Prof.Dr.Öner Demirel ve Doç.Dr.Saye 
Nihan Çabuk tarafından gerçekleştirilmiştir.
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EĞİTİMLERİMİZ (E.K.)
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uDeğerlendiricilere 
yönelik PROGRAM 
ÖLÇÜTLERİ eğitimleri

KURUL ÜYELERİMİZ 
u Üniversite, Sektör ve Öğrencilerden oluşmaktadır.
İçmimarlık: TOPLAM: 40 temsilci
Peyzaj Mimarlığı: TOPLAM: 44 temsilci

u Üniversiteler
İçmimarlık: 18 Üniversite (1’i KKTC), TOPLAM: 40 temsilci
Peyzaj Mimarlığı: 16 Üniversite (4’ü KKTC), TOPLAM: 44 temsilci

u Sektör
İçmimarlık:  8 temsilci
Peyzaj Mimarlığı: 14 temsilci

İlginize teşekkür 
ederiz!
TAPLAK 1. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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YAŞAYAN ŞEHİRLER 
 

H. Alper AKIN 
 

Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı/ Kentsel Pazarlama Uzmanı 
CELSUS Kentsel Bilimler Enstitüsü Başkanı 

 

 
 
Yaşayan Şehirler Projesi, kentsel kalkınma hedefli, şehirlerimizin ve 
değerlerinin etkili pazarlanması ve markalanması, yöre kaynaklarının 
korunup, doğru değerlendirilmesi, sürecin hedef odaklı, kesintisiz 
yönetilmesi ve kentler için katma değerler yaratılması amacıyla oluşan 
sosyal bir projedir. 
Eğitim, geliştirme, buluşturma, destekleme ve sürdürülebilirlik 
hedefleri bulunan projenin, yegâne amacı, sistemli, güçlü, değerlerini 
ve ürünlerini koruyup, katma değere dönüştürebilen, yerelden 
kalkınma hamleleri geliştirip, uygulayabilen, kendini iyi tanıyıp, 
farkındalık yaratan, “yaşayan şehirler” yaratmaktır.  
Destinasyonlarımızı (İl, ilçe, köy) multidisipliner (Pazarlama, iletişim, 
turizm, arkeoloji, mimari, ekonomi, bölge planlama, hukuk, 
mühendislik, gastronomi, ziraat, yönetim ve organizasyon vb.) açıdan 
irdeleyen projenin odağında, bireyden başlayarak aydınlanma ve 
değişim hedefi bulunmaktadır. 
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Bireyden genele uzanan, koruma bilinci, ortak irade ve bakış açısı 
oluşturulması için, kentlerin bugününe ve geleceğine yön veren/yön 
verebilecek, öğrenciler, yöneticiler, profesyoneller ve akademisyenlerin 
katılımıyla hayat bulan proje, ulusal ve uluslararası nitelikli, kentlerin 
geleceğini aydınlatacak 8 adımdan oluşmaktadır. Bu etkinlik ve 
aşamalar Şehir Eğitimleri Enstitüsü, International City Congress, 
Living Cities Forum, Şehir Ödülleri Türkiye, Living City Akreditasyon 
Merkezi, Yaşayan Şehirler Dergisi, Living Cities Yıllık Raporu ve Pilot 
Saha Çalışmasının temel alındığı Geleceğin Kandilleri’nden 
oluşmaktadır. 
 
1.ADIM/YAŞAYAN ŞEHİRLER ENSTİTÜSÜ 
Kentlerin geleceğine etki eden ve edebilecek tüm paydaşlar ile 
bireylerin konu üzerine eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 
Yaşayan Şehirler Enstitü, Kentsel Pazarlama ve Markalama Uzmanlığı 
Sertifika Programı, Kentsel İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı başta 
olmak üzere, Türkiye’de ilk defa, kentlere yönelik ihtiyaç duyulan özel 
eğitimler vermektedir. 
 
2.ADIM/YAŞAYAN ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 
Konu üzerine çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencileri 
buluşturacak, bilimin üretilmesini ve paylaşılarak çoğaltılmasını 
sağlayacak, ortak çalışma zeminleri oluşturacak, disiplinler arası 
bağlantıyı güçlendirecek, kent/yer kavramıyla ilintili farklı disiplinleri 
kapsayacak, uluslararası nitelikli Başkanlığını Prof. Dr. Murat 
BARKAN’ın üstlendiği “World Living Cities Symposium” 
gerçekleştirilecektir. 
 
3.ADIM/ YAŞAYAN ŞEHİRLER FORUMU 
Tüm ilgililerin, akademisyenlerin, uygulayıcıların, sektör 
temsilcilerinin ve dünyada marka kentler ligine yükselmiş kentlerin 
temsilcilerinin buluşacağı, oluşturulacak temalarda alanında öncü 
konuşmacıların yer alacağı, uluslararası nitelikte bir forum “World 
Living Cities Forum” adıyla her yıl düzenli olarak düzenlenecektir. 
 
4.ADIM/ŞEHİR ÖDÜLLERİ 
İlk 3 adımla eğitim ihtiyacına cevap veren, bilimin üretilmesini ve 
buluşturma ayağıyla ortaklıkların fikir alışverişlerinin zeminini 
oluşturan projede, başarılı, kentlere dokunabilmiş akademisyenler, 
öğrenciler, iş adamları, yönetim örgütleri, bireyler ve sektör 
temsilcilerini ödüllendirerek desteklemek amacıyla “Şehir Ödülleri” 
adıyla ödül gecesi düzenlenecektir. 
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5.ADIM/YAŞAYAN ŞEHİR AKREDİTASYON MERKEZİ 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yımaz BÜYÜKERŞEN, 
Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü, 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER liderliğinde uluslararası 
nitelikleri haiz metropol, il, ilçe ve köy gibi kırsal destinasyonlara özgü 
Yaşayan Şehirler normları belirlenerek, tüm yönetimsel bilgi ve 
birikimler bir havuzda toplanmaktadır. Kriterlere uyan destinasyonlar 
“Yaşayan Şehir” olarak tescillendiği gibi, geleneklerini, tarihini, yemek 
kültürünü, doğasını vb. değerlerini “Yaşatan Şehirler” ise ayrıca 
değerlendirilip tescillenecektir. 
 
6.ADIM/YAŞAYAN ŞEHİRLER DERGİSİ 
Dergi içeriğinde, okuyucuların ufkunu açacak, başarı öykülerinin yer 
aldığı röportajlar, yıl boyu yapılacak araştırma sonuçları, turizmden 
mimariye, kırsal kalkınmadan kent ulaşımına gastronomiden yöresel 
ürünlere, kentlere ait her konuda ilgi çekice, özgün makaleler 
yayınlanacaktır. E-dergi özelliği ile 81 il ve tüm ilçe yönetimleriyle, 
sektör ve ticari örgütler ile paylaşılacaktır. 
 
7.ADIM/LİVİNG CİTİES YILLIK RAPOR 
Her etkinlik dönemi sonunda sempozyum, forum ve saha araştırmaları 
ile elde edilen veriler Prof.Dr. Mine SARAN baş editörlüğü, Doç. Dr. 
Nihan ÖZGÜVEN koordinatörlüğünde raporlanacaktır. Farklı dillerde 
hazırlanan raporların Türkçe içeriğinde ülkemizin tüm illerinde 
yapılan saha araştırma sonuçları ve yıllık destinasyon marka algısı 
sıralaması yayınlanacaktır. 
 
8.ADIM/GELECEĞİN KANDİLLERİ 
Hedef günü kurtarmak olmamalı, geleceğe yatırım ile sürdürülebilir 
başarı amaçlanmalı! Yaşayan Şehirler projesi bu hedefle geleceğin, 
akademisyenlerini, yöneticilerini, profesyonellerini, liderlerini 
geliştirmeyi, kentlerin geleceğini değiştirmeyi hedefliyor. Bu amaçla 
üniversiteli gençlere özel etkinlikler planlıyoruz, her üniversitede 
Kulüpler oluşturuyoruz… 
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KENT VE EKOLOJİ 
 

Emir OSMANOĞLU 
 

Kent Araştırmaları Enstitüsü Direktörü 
 

Öncelikle bütün katılımcılara selam ve saygılarımı sunarak başlamak 
isterim. Beni bu toplantının açılışında konuşma yapmam için davet 
eden Sayın Prof. Dr. Öner DEMİREL hocama teşekkür ediyorum. 
Kentleşme alanının duayeni Sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş hocamızla da 
aynı programda konuşuyor olmaktan büyük bir onur duyduğumu da 
belirtmek isterim.  
Kongrenin önemli tartışmalara ev sahipliği yapacağına ve günümüz 
sorunlarına ilişkin çok önemli çözüm önerilerinin ortaya çıkacağı bir 
zemin olacağına yürekten inanıyorum. Özellikle sanayileşmenin 
kontrolsüz gelişimi, kapitalizmin sınırsız istekleri ve kâr güdüsünün, 
dünyanın geleceğini ne denli tehdit ettiği çıplak bir gerçek haline 
gelmiştir. Bunun için doğal çevremizin gidişatına ilişkin endişe duyan, 
mevcut gidişin insan ekolojisine ve gelecek nesillerin varlığına 
doğrudan tehdit oluşturduğunu düşünen ve mücadele eden bilim 
insanları ve aktivistleri buradan selamlıyorum.  
Bu toplantıda temsil ettiğim kurum olan Kent Araştırmaları Enstitüsü 
olarak Türkiye ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu ekoloji ve iklim 
krizinin ne kadar büyük bir gelecek riski içerdiğini biliyoruz. Bunun 
farkında olarak geçtiğimiz yıl enstitü çalışma programlarını yeniden 
yapılandırarak Kent ve Ekoloji Çalışma Programı kurduk. Kent ve 
Ekoloji Çalışmaları Programı; insan-doğa ve kent-kır arasındaki 
sürdürülebilir ilişkinin inşası için mevcut problemleri tanımlamayı, 
bunların çözümlerine yönelik güncel perspektifleri keşfetmeyi ve 
uygulanabilir modeller ortaya koymayı amaçlamaktadır.  
Bu bağlamda iklim krizi ve beraberinde getirdiği doğal afetlerin 
etkilerinin azaltımı ile uyum süreçleri, gri/mavi/yeşil altyapıların 
planlanması ve uygulama modellerinin tartışılması, yere özgü doğa 
tabanlı çözümlerin geliştirilmesi, ekosistem hizmetlerinin ekonomik, 
ekolojik ve toplumsal boyutları ile düşünülmesi program kapsamında 
yer verilen konular arasındadır.Kent ve Ekoloji Çalışma Programı 
bünyesinde bilimsel araştırmalar, yayınlar, raporlar ve analizlerle 
ortaya çıkışı itibariyle yerel ancak etkileri itibariyle küresel ölçekteki 
ekolojik sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz.  
Kent ve ekoloji başlığına hizmet edecek şekilde yaptığımız bazı 
çalışmalardan örnekler vermek isterim. Ekolojik gelecek perspektifi 
kapsamında BELEDİYELER İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REHBERİ 
hazırlayarak kentlerin kaderinde en önemli kurumlardan birisi olan 
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belediyelerin izlemesi gereken yol ve yöntemleri tartıştık. Yine sanayi 
ve demografik yoğunlaşmanın getirdiği risklerle birlikte yok olmaya 
başlayan ve kenti ekolojik krizin eşiğine taşıyan önemli konulardan 
birisi olan tarım alanlarının tahrip olması üzerine BELEDİYELER İÇİN 
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI REHBERİ’ni hazırladık. Bu 
rehberde de tarım arazilerinin kentleşme ve sanayileşmenin olumsuz 
etkilerinden nasıl kurtarılabileceğine ilişkin birtakım tartışmalar 
yürüttük.  
Yine kentlerin ekolojik geleceğinde önemli bir konu olan yeşil altyapı 
üzerine odaklanan bir rehber daha hazırladık. BELEDİYELER İÇİN 
YEŞİL ALTYAPI REHBERİ’nde bölgesel ölçekten kent ve mahalle 
ölçeğine farklı mekânsal seviyelerde çok işlevli, ekolojik ve sosyal 
açıdan kapsayıcı ağlar oluşturulması ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması, iklim değişikliğine uyum ve yeşil ekonominin 
desteklenmesi gibi çok farklı politika hedeflerine ulaşılması için 
belediyelerin neler yapması gerektiğini tartıştık. Bu rehber de dahil 
farklı başlıklarda toplam 21 rehbere online ve ücretsiz erişim 
sağlanabilmektedir.  
10 yıldır kentleşme üzerine, kentsel sorunlar üzerine odaklanarak 
yayın yapan İdealKent Dergisinin 21. Sayısında “Kent ve Ekoloji” 
dosyasını işleyerek kentin ekolojik sorunlarına dikkat çektik. Bu 
dosyanın dışında da hiç kuşkusuz farklı dosyalarda çok önemli 
makaleler yayınlayarak kentin ekolojik geleceğine ilişkin tartışmalara 
ışık tutmaya çalıştık. 12 yılda 500’ü aşkın makale yayınlanan dergiye 
de online ve ücretsiz erişim sağlanabilmektedir.  
Yaptığımız bütün bu çalışmalar ışığında kentlerin ekolojik geleceğinin 
kentsel yaşam kalitesine uygun bir zemin oluşturması ve gelecek 
nesillere daha ekolojik bir dünya bırakılması için hepimize çok önemli 
görevler düşmektedir.  
Kentlerde iklim değişikliğine karşı harekete geçmede öne çıkan temel 
alanlar, kentin temel mekânsal ve toplumsal bileşenlerinde fosil yakıt 
emisyon azaltımı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum 
gerektiren konular olarak tanımlanabilir.  
Öncelikle ve İlk başta kentsel alanda fosil yakıt tüketimini düşürmek 
ve karbon yutak alanlarını korumak ve arttırmak gerekmektedir. 
Arkasından yapılması gereken en önemli şey ise azalan kaynakları 
döngüsel kullanmak ve yere özgü kırılganlıkları ve riskleri belirleyerek 
gerekli önlemleri almaktır.  
Hem azaltım hem de uyum odakları kapsamındaki tüm konular ilgili 
kurumların, gerek karar verme gerek uygulama ve izleme süreçlerine 
katılımı esaslı bir yönetişim konusu olarak ele alınmalıdır.  
Azaltım ve uyum başlıklarında belediyelerin yapması gereken alt 
başlıklar da söz konusudur ancak daha fazla zamanınızı almamak için 
ayrıntıya girmiyorum.  
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Dünyada insanların yarıdan fazlasının kentlerde yaşadığı günümüzde 
bu oranın her geçen gün arttığını da dikkate alarak geleceğin 
yaşanamaz hale gelmemesi için tek tek bireyler olarak, kurumsal yapı 
ve organizasyonlar olarak ekolojik geleceğimizi korumaya almak 
zorunda olduğumuzu hatırlatarak sözlerime son veriyorum.   
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kongrenin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri de tebrik ediyorum. 
Selam ve saygılarımı sunuyorum. 
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Prof. Dr. Ruşen KELEŞ  
 

Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Emekli Öğretim Üyesi 
ANKARA 

 
Sayın Prof. Dr. Öner Demirel'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu ikinci 
sürdürülebilir kentsel gelişme çerçevesinde uluslararası kent ve ekoloji 
kongresine hoş geldiniz diyorum. Bu önemli toplantıda bana da söz 
verme inceliğini gösteren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Kentleşme hem nüfusun hem de kent adı verilen merkezlerde 
toplanması sonucunun doğuruyor, bir yanda da kentsel toplulukların 
ekonomik, toplumsal, kültürel ve davranışsal yapısında ciddi 
değişmelere yol açıyor. 
21. yüzyılın başlarında dünya nüfusunun yarısından biraz fazlasının 
kentlerde yaşamakta olduğu dikkat çekiyor. 1948 tarihli İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisinde çizilen çerçeve içinde insan yaşamını güvence 
altına almak, kırsal olsun kentsel olsun her yerleşim yerinde önde gelen 
hedefler arasında yer almıştır. Açıkça bildiriniz gibi. 
Kentleşme tarihine kısaca göz attığımızda ilk kentsel yerleşimlerin 
oluşturulmasında da güvenlik kaygılarının ön planda geldiğini 
görüyoruz. Birçok kentlerin sırtını dağlara dayadığı, yüksek yamaçlara 
kurulduğu bilinen bir gerçektir. Kent ve güvenlik ilişkisi önemini 
günümüzde de artırarak devam ettirmektedir. İnsanlığın yüzyıllar 
boyunca yaşadığı sorunlara ek olarak hem yirminci hem de yirmi 
birinci yüzyıla yeni sorun alanlarının ortaya çıkmasına yol açtıklarını 
görüyoruz. Ve güvenlik kavramı da dar sınırlar içerisine 
sıkıştırılamayacak kadar geniş ve değişik boyutları olan bir kavram. 
Hayatta kalabilmek kadar sağlıklı çevrelerde yaşamak, yeterli eğitim 
almak, istihdam fırsatlarına sahip olmak, geçimini sağlayacak düzenli 
bir gelire sahip olmakta insanın yaşam güvenliğinin ayrılmaz parçaları 
olarak hesaba katılmalıdır. 1958’de Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsünde doktora sonrası öğrenci olarak görevde olarak 
bulunduğum sürede 63 sene önce Louis Manfredi’ın ilk baskısı 1938 
yani bundan 83 yıl önce yapılmış olan "Kentlerin Kültürü" başlıklı 
kitabında Roma döneminden itibaren güvenliğin kentleri çevreleyen 
surlarla sınırlandırılmış olduğuna dikkat çekerdi hocamız.  Ve 
derslerinde de güvenli bir yaşamın sağlık ve hijyen koşullarıyla yakın 
ilgisi üzerinde önemle durmakla birlikte güvenlik kavramını dar 
anlamıyla yorumlamakta her zaman kaçınırdı. 
Tarihsel gelişme süreci içerisinde insanlığın farklı dönemlerde farklı 
salgın olaylarıyla da karşı karşıya kalmıştır. 14.yüzyılda Veba salgını, 
19.yüzyılda Kolera, 20. Yüzyılda İspanyol gribi, 21. Yüzyılının ilk 
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çeyreğinde Covid-19 bunları izledi. Covid-19’la yaşamını yitirenlerin 
sayısı yanlış anımsamıyorsam daha şimdiden 3 milyonu geçmiş 
durumda. Yarattığı yeni koşulların, insan yerleşimlerini ve kentsel 
yaşam biçimini daha uzun yıllar etkilemeye devam edeceği çok açık. 
Yeni dönemin kentleşme sorunlarının çözümüne yardımcı olabilecek 
birtakım kavramlar çok sık kullanılmaya başlandı son zamanlarda. 
Akıllı kent, güvenli kent, sağlıklı kent, dayanıklı ve dirençli kent, 
sürdürülebilir kent, dayanışmacı kent, iklim değişikliklerine uyum 
sağlayabilen kent gibi ortak özellikleri de sahip olan bütün bu 
kavramlardan insan onuruna yaraşan bir yaşam için mutlaka 
yararlanılabilir ama bütün ekosistem için gerçekten bir tehdit 
oluşturduğu açık olan iklim değişikliği üzerinde ne denli durulsa azdır.  
Benim kentbilim terimleri sözlüğü adını taşıyan bir sözlüğüm var. Bazı 
arkadaşlar bilirler. Orada iklim değişikliği şöyle tanımlamışım; 
İnsanların evsel ve işleyimsel yani sınai gereksinimlerini 
karşılayabilmek için kullandıkları yakıtların türüne bağlı olarak ortaya 
çıkan küresel ısınmanın sonucu olarak dört mevsim arasındaki belirgin 
sınır çizgilerinin iç içe girmesi. Aynı sözlükte küresel ısınma içinde bir 
tanım yapmaya çalışmıştım ve demişim ki; insanların evlerde ve 
işleyim yerlerinde kullandıkları yakıtın niteliğine bağlı olarak 
yerküreyi çepeçevre kuşatan atmosferde meydana gelen aşırı ısınma. 
IPCC iklim değişikliğini şöyle tanımlıyor; Doğal değişimler ya da insan 
etkinlikleri sonucun zaman içinde ortaya çıkan iklim değişiklikleri. Bu 
toplantımızın da başlığında yer alan sürdürülebilirlik gibi kavramları 
40-50 yıl öncesine gelinceye kadar hiç duymamıştık.1968 yılında kimi 
iş insanlarıyla bilim insanlarından oluşan Roma kulübü 1972’de önemli 
bir rapor yayınlamıştır. Başlığı “Büyümenin Sınırları” Dennis 
Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers, William W. Behrens III 
tarafından kaleme alınmıştır bu kitap. Bu yapıt 29 dilde yayımlandı ve 
9 milyondan da fazlada satış yaptı. Kitapta savunulan tez aynen şuydu; 
O tarihteki büyüme eğilimleri olduğu gibi devam edecek olduğu 
takdirde 100 yıl sonra yani 2072’de yeryüzünde fiziksel büyümelerinin 
sınırlarına ulaşılacaktır. Eğer ekosistemi ve insanlığı ayakta tutmak 
istiyorsak yapmamız gereken şey nedir? Hem nüfusun hem de 
ekonomik büyümenin yavaşlatılması ve hatta tümüyle durdurulması 
şeklinde bir tez savundular.1972 ‘den 20 yıl sonra 1992 Haziran ayında 
Rio de Janerio’da toplanan Dünya Çevre ve Kalkınma Zirvesinde de 
benzer tezler savunulmuştur. 1987'de Ortak Geleceğimiz olarak 
Türkçeye çevrilen Brundtland Raporunda da benzeri kaygıların etkisi 
altından sürdürülebilirlik kavramına yeni bir tanım getirilmeye 
çalışıldı ve denildi ki “bugün yaşamakta olan kuşakların yeryüzünün 
sahip bulunduğu doğal değerlerden dayanarak gereksinimlerini 
karşılama hakları olmakla birlikte bu hakları kullanırken başkalarının 
da bu değerlerden yararlanma haklarını yok etmeme hükümlülüğü 
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altında olduklarının hiç akıldan çıkarılmamalıdırlar”. 1987’de bu 
tanımın yapıldığı tarihten 60 yıl geriye gidersek gerçek devlet adamı, 
nasıl konuşulacağını bilen, bildiğini okuyan değil gerçek anlamda 
okuyan Mustafa Kemal Atatürk benzer düşünceleri şu sözlerle dünya 
kamuoyunun dikkatine sunmuştur. Demiştir ki, Milletler işgal ettikleri 
topraklar üzerinde yalnız mülkiyet hakkının sahipleri olarak değil 
insanlık âleminin temsilcileri olarak da bulunurlar. Bu değerlerden 
yararlanırken onlar üzerinde gelecek kuşaklarında hak sahibi 
olduklarını hiç unutmamalıdırlar.  Az önce sözünü kısaca etmiş 
olduğum “Büyümünen Sınırları” başlıklı raporun yazarları aradan 32 
yıl geçtikten sonra 2004 tarihinde kitabın yeni bir baskısını yaptılar. Adı 
“Sınırların Ötesi, Sürdürülebilir Geleceği Hesaba Katarak Küresel 
Çöküşü Karşılamak”. İzin verirseniz ingilizce başlığını da dikkatinize 
sunayım. Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning 
a Sustainable Future. Bu yeni kitapta da savunulan tez şöyle, yeryüzü 
fiziksel anlamdaki büyümenin sınırlarına çoktan varmış bulunuyor. Bu 
gidiş böyle sürecek olursa küresel bir ekonomik çöküntü kaçınılmazdır. 
Yazarlar eski büyümenin artık bir hayal olduğunun geri gelmeyeceğini, 
mali duvarına çarpacağını, enerji tüketiminin düzeyinin de kaçınılmaz 
olarak alçalacağını ısrarla belirtiyorlar. Kanımca bu durum kapitalist 
sistemin kendisini yeniden üretme ve ayakta tutabilme bunalımında ta 
kendisidir. Gerçekten büyümenin sınırları tezine 35 yıl sonra 
bakıldığında 1970’lerin başlarına oranla çok daha fazla karamsar 
olmayı gerektiren koşulları içerisinde olduğumuz çok açık bir şekilde 
görülüyor. Ormansızlaşma, verimli toprakların ve fosil yakıtların 
tükenmesi, arkadaşlarımızda değindiler küresel ısınma ve iklim 
değişikliği, biyolojik çeşitliliği azaltması başlıca karamsarlık nedenleri 
arasında bulunuyor. Ekosistemi etkileyen risklerden ve tehditlerden 
hepsi birbirleriyle bağlantı ve nedensellik ilişkileri içerisinde olan iç içe 
geçmiş sorunlardır. Bunlar arasında küresel ısınma başta gelenlerden 
birisidir. Geçmiş yıllarda mevsimler birbirlerinden bıçakla kesilmiş gibi 
ayrılıyor, yaz biter sonbahar başlar onu kış izlerdi. Günümüzde ise 
hepsi neredeyse iç içe girmiş durumdalar. Kışları yazlardan baharları 
birbirlerinden ayrıt etmek zorlaştı. Bir yazarında çok haklı olarak 
belirttiği gibi “büyük kompozitor viraldi”, bugün yaşıyor olsaydı dört 
mevsim adlı four seasons şaheserini yeniden yaratmakta çok 
zorlanırdı. Yeryüzünün ortalama sıcaklığı onbin yıl boyunca sadece 14 
santigrat derecede kaldığı halde son 20-25 yılda değişmeye başladı. 
Nedeni doğal faktörlerden çok insanların yaşam etkinlikleri, fosil yakıt 
kullanımlarının aşırı boyutlara ulaşmasının yanı sıra atmosferdeki sera 
gazı miktarının doğal sınırlarının aşınmasına yol açan diğer insan 
faktörleri de var. Hızlı kentleşme, tarım alan elde etmek için ya da 
turizm gelirini artırmak için ormanlık alanların yok edilmesi, nüfus 
artışı, sanayileşme, elektrik ve ısı üretimi bu ve benzeri nedenlerle 
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sanayi devriminin başından beri yalnız 0,69 santigrat bir ısınma varken 
bu durum hızla değişmiştir. 1906 ila 2005 yılları arasındaki 100 yıllık 
dönemi kapsayan sürede 0,74 olmuştur. Ama son 50 yıl içerisindeki 
ısınma son 100 yıllık ısınmanın iki katından daha fazla. Son 15 yıl 
içerisinde ısınma görülmemiş boyutlara vardı. Sera gazları 
yeryüzünden gelen uzun dalga radyasyonu alıkoymaklı olduğundan 
yeryüzü daha fazla ısınıyor. Bu gelişmenin dünya ekonomisine 
maliyetini 1929 Dünya Ekonomik Krizinin maliyetinden daha yüksek 
olduğu belirtiliyor. Bu maliyetin unsurları arasında çevresel nedenlerle 
ülkesini terk etmek zorunda kalacak olan 200 milyon insan, bir başka 
adıyla iklim mültecirlerini ve yeryüzünden hayvan türlerinin yarısına 
yakının telef olması gibi tahminlerde yer alıyor. Yapılan bu tahminler, 
2030-2050 yıllarını kapsayan dönemde yirminci yüzyılın son dönemine 
kıyasla %25’den fazla verim kaybı yaşanabileceğini gösteriyor. İklim 
değişikliğinin gayrisafi ulusal hasıla üzerinde %5 ila %20 arasında 
değişen olumsuz etkilerini de bunlara olumsuz değişikliklere katmak 
gerekir. Küresel ısınma bugün dursa bile atmosferde halen var olan 
gazlar nedeniyle küresel ısınma fiilen 20- 30 yılda etkilerin 
hissettirmeyi sürdürecek. Sera gazı üretiminin durdurulma olasılığı da 
yok gibi. Kömür yalnız metan gazının açığa çıkarılmasına yol açmakla 
kalmıyor aynı zamanda cıva kirliliğine, asit yağmurlarına, kükürt 
dioksitin ve azot oksitin açığa çıkmasına, tatlı suların azalmasına, 
kanser vakaları, işitme bozuklukları, solunum sorunları gibi birçok 
hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor.  
Gördüğümüz gibi küresel ısınma hem bugünün hem de yarının 
kuşaklarını çok yakından ilgilendiren bir sorun. Az gelişmiş ve yoksul 
ülkelerin bu türlü olumsuz gelişmelerden çok fazla etkilenmekte 
olduklarını görüyoruz. Ama elbette daha önemlisi her ülkede bu 
olumsuz gelişmelerden pek çok zarar gören toplumların yoksul 
kesimleri olduğu gerçeği, bunlara çocuk, yaşlı, kadın, engelli gibi özel 
konuma sahip gruplarda eklenmelidir. Geçmiş yüzyıllarda iklim 
değişikliklerini daha çok doğal süreçlerin işleyişi sonucunda ortaya 
çıkmakta olduğu görüyorduk. Günümüzde bunlara ek olarak insan 
eylem ve etkinliklerinin küresel ısınmada belirleyici rol oynadığı 
görülüyor. Tahminler gösteriyor ki gelecek yüzyılın sonralarına doğru 
atmosferdeki karbondioksit miktarı ikiye katlanacak ve sonuçta hava 
sıcaklığı 1,5 ila 4,5 derece daha yükselecektir. Birleşmiş Milletler 
Örgütü bu konuda uluslararası bir sözleşme hazırlıklarına 1980’lı 
yıllarda başladı.  Sonuç 1992’de Rio İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi. Temel amacı da şu; Atmosfere sera gazı salımınım 
azaltılması için kesin sınırlar konulması. 1994 yılında yürürlüğe giren 
çerçeve sözleşmeyi 190’dan fazla devlet onayladı. Bu sözleşmeyle 
bağlantılı olan Kyoto Protokolü 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.  
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Sözleşme ve protokole karşı farklı devletlerin farklı tavır ve tutumları 
olmuştur. Bunları üç guruba ayırıyorum, 
Birinci grupta, ithal enerji kaynaklarına bir ölçüde bağımlı olup 
biryandan yaşam standartlarının düzeyini korumaya çalışırken bir 
yandan da fosil yakıt kullanımını azaltmaya hayır demeyen Avrupa 
ülkeleri. Bunlar arasında, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, 
Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Japonya var. 
İkinci grupta, ucuz enerji kaynaklarına sahip olmakla birlikte enerji 
kaynağını kullanma kültürünün yeterince gelişmemiş olduğu ülkeler 
var. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya.  
Üçüncü kümede ise petrol üreten Arap ülkelerinin yanı sıra Norveç ve 
Avusturalya var.  
Bu devletleri arasında sera gazı salınımın azaltılması yolundaki 
yüklenimleri üstlenmekten kesin olarak kaçınanlar var. Başta Amerika 
Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Brezilya, Çin Halk 
Cumhuriyeti geliyor. Ama Avrupa birliği tavrını açık bir şekilde 
belirlemiştir. Az sonra bitiyorken o konuya değineceğim.  
Kyoto Protokolüne taraf olan sanayileşmiş ülkeler, sera gazı 
salınımlarını 2008-2012 döneminde 1990 düzeyinin en az %5 oranında 
azaltmayı kabul ettikleri halde Amerika Birleşik Devletleri 
başlangıcında beri protokole karşı tavır almıştır. Türkiye ise Kyoto 
Protokolünü 2009 yılında 5836 sayılı yasayla onayladı. Yeryüzünde bu 
alanlarda karşılaşılan sorunların nedeni, uluslararası ilişkilerde ulusal 
çıkarların ve bencilliğin başrol oynamasıdır. Örneğin; ABD ve Çin Hal 
Cumhuriyeti yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmekten sürekli 
olarak kaçınmışlardır. Oysa Rio bildirisinin ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluk adını taşıyan yedinci ilkesi, her ülkenin atmosferi kirlettiği 
oranda sorumluluk üstlenmesini ön görmüştür. Aralık 2015’de 
toplanan Paris İklim Doruğunda sorun bir ölçüde çözüme 
kavuşturulmuştur. 196 ülkenin tümü sera gazı salınımlarının 
azaltılması konusunda sorumluluk altına girmeyi kabul etmişlerdir. 
2016 Nisan ayında kesinlik kazanan anlaşma gereği bu uygulanırsa 
günümüzde %80’den çoğu fosil yakıt kullanmakta olan ülkeler başta 
kömür olmak üzere petrol ve doğal gaz kullanmaktan vazgeçerek 
temiz ve yenilebilir enerji kullanımına yönelecektirler. Bu çerçevede 
dirençli ve dayanıklı kentsel yaşam ortamları yaratabilmek için 
ülkemizde de ulusal enerji politikasının hiç vakit geçirmeden yeniden 
gözden geçirilmesinde zorunluluk vardır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının adına iklim değişikliği gibi bir eklemenin yapılmış olması, 
bu adım az önce söyledim enerji politikasındaki yapılması gereken 
değişikliği gerçekleştirilmediği takdirde bakanlığının adının uzatılması 
adına iklim değişikliği eklemesinin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur 
kanaatimce. Yapılması gereken üstlenilen hukuksal sorumlulukarın 
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kentleşme, imar, planlama, enerji ve ulaşım politikalarına da 
yansıtılması için gerekli adımların vakit kaybetmeden atılmasıdır. 
ABD’nın tavrı hakkından birkaç sözle sonuçlandırayım. Avrupa birliği 
konuya başından beri ilgi duymuştur. 1957 tarihli Roma 
Antlaşmasından başlayarak bütün Avrupa birliği kurucu hukuk 
belgelerinde bu tavır açıkça görülür. Kyoto protokolü konusunda kesin 
tavır almış olan tek uluslararası kuruluş Avrupa birliğidir. 2009 tarihli 
Lizbon Anayasasına ekli olan Temel Haklar Şartının dayanışma başlığı 
taşıyan bölümünde de sürdürülebilir gelişme kuralının önemi açıkça 
vurgulanıyor. Anglosakson dillerinde Urban Resilience diye bilinen 
kentsel dirençlilik kentlerin karşı karşıya bulundukları sorunlara doğal 
ve insan elinden çıkmış afetlere ve risklere karşı her yönden hazırlıklı 
olmayı, bunlara yeterli biçimde yanıt verecek çözümler geliştirmeyi ve 
uyum sağlama gücünü artırmayı anlatıyor. Sabil ve bir özellik olmanın 
ötesinde değişen koşullara uyum sağlamak dirençliliğin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde 2016 Kito’da toplanan 
3.İnsan Yerleşimleri Habitat Toplantısında çevresel ve sosyo-ekonomik 
dirençliliği artırmanın önemi vurgulanmış orada da, iklim 
değişikliğinin etkilerinin azaltmak ve değişikliklere uyum sağlamak, 
çevresel ve doğal tehlike ve risklerin yönetim yöntemlerini iyileştirmek 
amacıyla kentsel ve mekânsal planlamanın gerekliliği üzerinde önemle 
durulmuştur. 1990’lı yılların sonlarında Dünya Bankasının tüm 
dünyaya planlama karşıtı politikaları, “planı bırak piyasaya bak” gibi 
modeller çerçevesinde önerdiği anımsanırsa habitat toplantılarındaki 
söylemlerin bunun tam tersi olduğu açıkça görülür. Son iki yıldır 
Dünya’nın karşı karşıya bulunduğu salgın felaketi de bence neoliberal 
politikaların ayakta kalmanın nedenli riskli ve olanaksız olduğunu 
açıkça göstermiş buluyor. Neoliberal politikalar artık ayakta kalmaya 
elverişli politikalar değil, hiç kuşkusuz her alanda olduğu gibi 
yaşanabilir kentsel yerleşim yerlerinin yaratılmasında da verimli 
sonuçlara ulaşabilmek, yerel yönetimlerle devletin sıkı bir işbirliği 
içerisinde olmalarını zorunlu kılmaktadır. Katılımcı anlayışların gereği 
olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum 
örgütlerinin de desteğini alarak demokratik katılımcı, kapsayıcı, 
dışlayıcılıktan uzak, saydam ve hesap vermeye her zaman açık 
yöntemlerle, her şeyden önce toplumlarda yoksulluğun tümüyle 
ortadan kaldırılmasına çalışmak gerekmektedir.  
Hepinize ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgilerimi 
sunuyorum.          
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Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen Kongre, “2.Uluslararası 
Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Kent ve Ekoloji 
Kongresi” başlığını taşımaktadır.  
2 gün süreli olarak planlanan kongre kapsamında 5 farklı panel, çağrılı 
konuşmacıların da davet edildiği bildirilerin sunulacağı oturumlar 
düzenlenmiştir.  
Düzenlenen kongre, üniversitemizin ev sahipliğinde 2015 yılında 
katılımlı olarak-yüz yüze gerçekleştirilen deniz ve kıyı kentlerinin 
ekolojik açıdan sorunlarının ele alındığı “1.Sürdürülebilirlik 
Kapsamında Deniz ve Kıyı Alanları Gelişimi Uluslararası 
Konferansı”nın 2.’sini oluşturmaktadır. 
İklim değişikliği fırtına ve kasırga gibi doğal afetler, yaşanan sel 
felaketleri, hava sıcaklıklarının artışı ve küresel ısınma gibi olaylar 
gerek dünyada gerekse ülkemizde etkisini göstermeye başlamıştır. Son 
yıllarda tüm Dünyada artan doğal kaynak kullanımı göz önüne 
alındığında "Kentsel Alanların Gelişiminde Sürdürülebilirlik" çok 
önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Kentsel alanlarda sürdürülebilir bir 
gelişim, bütün dünyanın öncelikli görüştüğü konuların başında 
gelmektedir. Ekolojik temelli disiplinler, özellikle son yıllarda 
disiplinler arası çalışmayı ön planda tutarak bütün dünyadaki nüfusu 
her geçen gün artan kentsel alanlarda sürdürülebilir bir gelişmeyi en 
üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadırlar. Bu konferans birden fazla 
meslek disiplinini bir araya getirmeyi başararak soruna bütüncül bir 
bakış açısıyla bakılmasının ancak çözüme ulaşmada somut sonuçlara 
ulaşılabileceğinin altını çizmiştir. 
İklim değişikliği ile yaşanan değişim süreci küresel ölçekten kent 
ölçeğine kadar insanların, yapıların, ekonomik aktivitelerin, ulaşımın 
ve atıkların yoğunlaştığı kentsel alanları etkilemektedir.   
Kentlerdeki riskleri azaltmak, yaşam kalitesini sürdürülebilir kılmak 
ve yaşanabilir çevreler yaratmak için iklim değişikliğinin olumsuz 
etkilerini azaltmak günümüzde önemli konu haline gelmiş 
bulunmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede çözüm 
üretimine katkı sağlamak ve çevre duyarlılığının daha disipliner bir 
yaklaşımla sürdürebilmesi için bilgi kaynaklarına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
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Günümüzde kentleşmenin doğal değerler üzerindeki olumsuz 
etkisinin her geçen gün artması, kentleşmeye bağlı çevresel 
kirliliklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini arttırması gibi olumsuz 
gelişmeler, kenti oluşturan tüm ilgi gruplarını “ekolojik kent yenileme 
ve yaşanabilir sağlıklı kent” kavramı üzerinde çok boyutlu 
düşünmeye ve sorgulamaya itmekte ve ortak çalışmaya ve birlikte 
çözüm üretmeye zorlamaktadır.  
Coğrafik yapısı nedeniyle arazinin engebeli ve topografik açıdan eğimi 
fazla olan kısımlarında dağınık yerleşim yapısına sahip olması, dar bir 
koridor olarak kıyısal zonda lineer doğrultuda gelişme gösteren 
kümelenmiş yerleşim biçiminin varlığı, Trabzon Kenti’ndeki kentleşme 
olgusunun en temel belirleyicisi olmaktadır. Bunun yanı sıra, akarsu, 
dere ve havza yataklarının plansız ve kontrolsüz bir şekilde yerleşim 
alanı olarak tahsil edilmesi son dönemlerde doğal felaketlerin 
yaşanmasında en önemli nedenleri arasında gösterilebilir 
 
Ayrıca Trabzon İli ve çevresinde yaşanan diğer çevre sorunları ele 
alındığında; 

• Artan motorlu araç sayısı,  
• Kış aylarında konutlardaki ısınma amaçlı kömür kullanımı ile 

araç emisyon salınım miktarında artış olması sonucunda kent 
merkezlerinde meydana gelen hava kirliliği 

• Çevresel kirleticiler olarak katı atıklar  
• Atık su yönetim anlayışı 
• Coğrafik kısıtlar, gelişmişlik düzeyi, eğitim, iş imkânları vb.   

 
Düzenlenen bu kongre, “KENT” ve “EKOLOJİ” konularında farklı 
disiplinleri ve bilim alanlarını bir araya getiren disiplinlerarası bir 
yaklaşımla ele alınarak, kent ve ekoloji konularında ihtiyaç duyulan ve 
eksikliği hissedilen bilgileri bir araya getirmek suretiyle yeni ve güncel 
bilgilerin üretilmesi ve tartışılması hedeflenmektedir. 
Kongrenin ülkemizin tüm kentlerinin ve Trabzon’un gelişmesine, daha 
yaşanabilir çevrelere kavuşmalarına dönük sağlayacağı katkılar için 
şimdiden başta düzenleme ve bilim kuruluna, kongreye bilgileriyle 
katkıda bulunan değerli sunum sahiplerine ve akademisyenlere, ayrıca 
kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese rektörlüğümüz 
adına teşekkürü bir borç bilirim. 
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FORM KATALOĞUNUN ÖTESİNDE KENTSEL 
TASARIM REHBERLERİ 

 
Öğr. Gör. Dr. İnci OLGUN 

 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Şehircilik Anabilim Dalı 
İSTANBUL 

 
Biçimler katalogunun sonu yok: her biçim kendi kentini buluncaya 

kadar hep yeni kentler doğacak. Biçimler alternatiflerini tüketip 
dağıldıklarında başlar kentlerin sonu. 

Italo Calvino, Görünmez Kentler, 2002 
 

Salt bir “kent estetiğini düzenleme aracı” olarak ele alındığı 20. 
Yüzyılın ilk yarısından günümüze kentsel tasarım büyük bir anlam 
değişimine uğramıştır. Stratejik planlamanın uygulama araçlarından 
birisi haline dönüşen ve planlamanın mekânla bağlantısını kurarak, 
sosyal ve mekânsal hedefleri mekânda somutlaştıran projelendirme 
biçimi olarak tariflenen kentsel tasarım günümüzde bu genel tanımına 
rağmen ülkelerin şehircilik sistematiğine göre farklılık göstermektedir. 
İngiltere planlama sistemi içinde Madanipour (1996), tasarımı üç başlık 
altında tanımlamaktadır.  

• Gelişme planları, yerel yönetim tarafından hazırlanan planın 
uygulanması için belirlenecek katı ve rasyonel kararları 
oluşturmak üzere oluşturulur.  

• Tasarım rehberleri, uygulanması yasal olarak zorunlu olan 
gelişme planlarının tamamlayıcısı olarak genel yapılaşma ve 
imar hükümlerini belirler.  

• Tasarım talimatları ise planlama talimatları, yapılaşma 
ilkeleri, planlama rehberi, planlama çerçevesi gibi farklı 
şekillerde adlandırmakla birlikte bunları tasarım 
rehberlerinden ayıran en önemli özellik ise belli bir alana 
yönelik özel hükümler içermeleridir. 

Kentsel Tasarım Rehberleri’nin nasıl hazırlanacağına dair yasal 
mevzuat,  T . C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi arasında 05.11.2015 tarihinde imzalanan protokol 
kapsamında hazırlanan «Kentsel Tasarım Rehberleri Hazırlanması 
Projesi» sonuçlarından faydalanılarak geliştirilmektedir.  Mekânsal 
Planlama Genel Müdürlüğü, söz konusu projenin ‘Araştırma ve 
Tanımlama’, ‘İçerik’ ve ‘Mevzuat’ olmak üzere üç ciltlik sonuç 
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ürününden yola çıkılarak bir taslak metin oluşturmuştur.  Sunum, 
ülkemizde kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanması ile ilgili ilk 
çalışma olan proje temel alınarak hazırlanmıştır.   

  
Şekil 1. Kentsel Tasarım Rehberleri Doküman Seti 

 
Kentsel Tasarım Rehberleri en temelde; kentsel mekânların özgün 
karakterini koruyarak mekânsal kalitenin arttırılmasını hedefler, yazılı-
görsel anlatımlarla uygulamaya yönelik alternatifleri sunar, açıklayıcı 
yönlendirmeler sağlar. Kuralları tanımlayan, anlaşılır, açıklayıcı ve 
yönlendirici belgeler olarak rehberler, süreç içerisinde etkin rol alan 
tüm aktörlere, içerik bilgilerini kolay anlaşılır bir biçimde aktaracak 
içerik ve anlatım diline sahip olmalıdır.   
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Şekil 2. Kentsel Tasarımda İlkeler, Ölçek, Süreç Şeması 

‘The Housing Corporation (2007) Urban Design Compendium 2’ eserinden 
yararlanılmış ve ‘Kentsel Tasarım Rehberleri’ projesi kapsamında yeniden 

üretilmiştir. 
 
Kentsel tasarım projesi ve rehberi ile amaçlanan; 

- Kentsel mekân niteliğinin artırılması ile kentteki yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi; 

- Sürdürülebilir kentsel çevrenin yaratılması; 
- Mekânın özgün kimliği üzerinden kentsel peyzaj estetiğinin 

gözetilerek toplumun aidiyet duygusunun güçlendirilmesi; 
- Erişilebilir kentsel canlılığın ve güvenli ortamların yaratılması; 
- Ekonomik gelişmenin çevresel, kentsel, tarihi değerlerin 

korumaya alınarak yönlendirilmesidir. 
Genel amaçları bakımından ortak olsalar da kentsel tasarım rehberleri 
içerikleri itibariyle farklı öncelikler, stratejiler ve araçlar 
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barındırabilmektedir. Kentsel yenileme, kentsel dönüşüm ya da yeni 
proje alanları için yazılacak rehberler; farklı müdahale biçimleri, 
araçları ve yaklaşımı izleyebilir. Her kentsel yeniden üretim süreci 
kentleşmeye yönelik politik ve ekonomik güdünün mekânsal yönüne 
bağlı olarak özgün kentsel tasarım yaklaşımına sahiptir (Gürler, 2003: 
118). Tasarım rehberleri ile ulaşılacak hedefler bütünü içinde, 
istihdamın sorun olduğu alanlarda ekonomik canlılığın sağlanması 
hedefi önem kazanırken, doğal ya da kültürel miras alanlarında 
korumanın detaylara da hassas olan bütüncül yaklaşımı hedeflenir. 
Korumaya yönelik genel ilkeleri tanımlayan rehberlerde, tasarımcılara 
hedefe ulaşmada yardımcı olacak ayrıntılı yönlendirmelerle birlikte 
genel bir hedef tanımlanır. Vaka bazında alternatif yaklaşımların 
dikkate alınarak yaratıcılığın ve bağlama duyarlılığın teşvik 
edilebileceği bu rehberler en fazla öne çıkan örneklerdir. 
Mevzuatımızda Kentsel Tasarım Rehberleri’nin yeri, Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği’nde Md 30/7’de şu şekilde tanımlanmıştır;  
 ‘Kentsel tasarım projesi doğrultusunda mekânın imge, anlam 
ve kimlik kazanmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, 
yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde 
düzenlenmesini amaçlayan ve mekânsal planlama sistematiği 
içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları 
içerecek şekilde kentsel tasarım rehberi hazırlanır.”   
Ülkemizde şu an için hazırlanan Rehberler; 

- İmar Planının eki olarak “plan açıklama raporu” şeklinde; 
- İmar planı notlarına dâhil edilerek; 
- Plandan ayrı, özel bir doküman şeklinde, hazırlanmaktadır. 

Rehberin hazırlığında görev alacak ekip ve danışmanlar, vizyona ve 
çalışma alanının niteliğine göre seçilmeli, farklı uzmanlık alanlarının 
desteğinden yararlanılmalıdır. Genellikle kentsel tasarım konusunda 
deneyimli mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarından oluşan ekibe 
tasarım rehberinin niteliğine göre sosyolog, ulaşım plancısı, coğrafyacı, 
tarihçi, ekolog, çevre mühendisi, ekonomist, arkeolog, sanat tarihçisi 
vb. uzmanlıklar eklenebilir. 
Kentsel tasarım rehberinin süreci çok ana hatları ile 5 aşamadan 
oluşmaktadır.  

- Hazırlık ve Vizyon 
- Bağlam ve Analizler 
- Yapılar ve Bağlantılar 
- Mekân ve Detaylar 
- Uygulama ve İzleme 
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Aşama 1: Hazırlık ve Vizyon 
Hazırlık ve vizyon geliştirme aşamasında; öncelikle nasıl bir mekan 
hedeflendiği ve hangi yaklaşımın benimsendiğine karar verilmelidir. 
Mekânsal ve sosyal analizler yapılarak çalışma konusu tanımlanmalı, 
rehberin hedef ve sınırları belirlenmelidir. Son olarak alana ilişkin 
sorunlar tanımlanmalıdır. Tüm bu sorulara cevap verildiğinde, Kentsel 
Tasarım Rehberi’nin stratejik çerçevesi kurulmuş olacaktır. 
1. Hazırlık çalışması:  
Hazırlık aşamasında proje konusunun tanımlanması ve kentsel tasarım 
hedef ve sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Alana ilişkin 
tanımlanan sorunlar ve stratejiler doğrultusunda uzmanlıklara dayalı 
proje ekip halkaları; belirlenen kaynaklar doğrultusunda proje yönetim 
planı oluşturulur. Atölye çalışmalarına ilişkin ön tanımlamalar ile 
birlikte paydaşlarla katılıma yönelik iletişim kanalları belirlenir.   
2. Vizyon geliştirme: 
Vizyon, ilham verici ve yeniliklere açık olmalı, mevcut durumdan ve 
ihtiyaçlardan yola çıkmalı, anlaşılır bir şekilde ifade edilebilmelidir. 
Konu alanın kimliği ile bağlantılı olarak nasıl bir gelişme beklendiği, 
fiziksel, ekonomik, sosyal ihtiyaçlarının neler olduğu belirtilmelidir.  
Kentsel tasarım kavramsal şeması doğrultusunda, belirlenen alana 
yönelik geliştirilecek vizyonda danışmanların katılımı ile 
gerçekleştirilecek geniş içerikli toplantı sonucunda, tasarıma ilişkin 
ilkeler çıkarılmalıdır. Bu adımda, tasarıma dayalı yaklaşım için “uzman 
yönetici rehberliğinde” gerçekleştirilecek atölye çalışmaları güçlü bir 
ele alış için önem taşımaktadır.   
3. Atölye stratejileri geliştirme: 
Hazırlık ve vizyon geliştirme aşamalarının ardından, projeyi “kimin 
düzenlediği, ne kadar süreceği, nasıl bir altyapı sağlanacağı ve 
duyurulacağı, sonuçların nasıl raporlanacağı, sorumluluğun nasıl 
kurgulanacağı” gibi temel soruların cevaplanacağı atölye stratejileri 
geliştirme adımı gelmektedir. 
Atölye çalışmasını planlarken; ekip halkaları resmi kurumlardan, sivil 
inisiyatiflere kadar çok aktörlü bir katılım içermelidir. Mekâna dair 
senaryoların belirlenmesi için çalışma ve tartışma örnekleri 
oluşturulmalı, süreç sergiler ile desteklenmelidir. İçeriği 
zenginleştirecek farklı tartışma başlıkları için ilgili paydaş ve 
uzmanlardan oluşan gruplar bir arada çalışmalı, geleceğe dönük 
fikirler ortaya konulmalı, temel sorunlar belirlenmelidir.  
4. Kentsel tasarım ve planlama ortak vizyonunun test edilişi 
Projenin en yaratıcı aşaması olarak bu noktada paydaşların büyük 
çoğunluğunun katılımı sağlanarak fikirleri alınmalıdır. Mekân analizi 
verileri, sorun çözümleme ve tasarım önerileri gibi teknik bilgiler 
ortaya konulmalı, tüm paydaşların dahil olduğu bir istişare süreci 
geliştirilmelidir. Bu adımda, uzman yönetici rehberliğinde katılımcılar 
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ile birlikte yoğun atölye çalışmaları yapılarak, konu alana etkilerine 
yönelik projeksiyonlar geliştirilmelidir.  
5. Tasarım aşaması süreci 
Tasarım sürecinin başarılı sonuçlandırılması için; vizyon mekânla 
buluşturularak model kurulmalı ve seçenekler belirlenmelidir. 
Uygulamaya yönelik modelin test edilmesi ve test aşamasında 
paydaşların görüşünün dikkate alınması önemlidir. Devamında 
kentsel tasarım konsept şema önerisi ve kentsel tasarım çerçevesi 
hazırlanmalı; kentsel tasarım araçları ortaya konularak analizler 
detaylandırılmalıdır. 
 
Aşama 2: Bağlam ve Analizler 
Kentsel tasarımın içinde yer aldığı ortamla ilişkili olan ‘Bağlam’, 
özellikle yerleşmenin gelişme içindeki konumunu ve duruşunu 
anlamak şeklinde tanımlanabilir. Bu doğrultuda, kentsel tasarım 
rehberlerinin ikinci aşaması olan bağlam ve analizler; toplum 
yapısından, bölgesel kimlik ve yerel karaktere; detay analizlerden 
sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazeyi içerir. 
1. Toplum yapısı 
Kentsel tasarım rehberleri, yerel toplumu şehrin gelişim sürecine 
katarak güçlendirmelidir. Bağlam çerçevesinde, dikkatlice analiz 
edilmesi gereken toplumsal dinamiklerin ele alınışı yerel görüşleri, 
referansları, alışkanlıkları, yaşanan mekânsal kırılmaları, girişimcileri, 
arazi sahiplerini, sivil toplum kuruluşlarını kapsamalıdır. Bu analiz 
altında iki temel konu başlığı önem kazanmaktadır.  İlki paydaşların 
özellikleri, yerel kurumsal yapılar, kültürel özellikler ve mekânsal 
kaliteye ilişkin konuları kapsayan ‘Toplumsal Profil’ başlığı; ikincisi ise 
tasarım politikaları, arazi kullanım kararları gibi bilgileri içeren ‘Yerel 
Politikalar’ başlığıdır.  
2. Bölgesel kimlik ve yerel karakter 
Yerel kimlik doğrultusunda yerleşme karakterinin analiz edilerek, 
bağlam ile ilişkilendirildiği alt başlıklara bakılacak olursa:   

- Bölgesel kimlik ile bölgenin; ortak karakteristiği, iklim ve 
yapılanma ilişkisi bağlamında yerel mimari özellikler, 
farklılıklar üzerinden, sosyo-ekonomik karakterleri 
kapsayacak şekilde incelenir. 

- Çevresel bağlam üzerinden çevre ile kurulan güçlü ulaşım 
ilişkileri ve iklim özellikleri değerlendirilir. 

- Yerel karakteristikler ile yerel farklılık, biçim ve mekân, 
malzeme ve yapı özelliklerine dayalı kimlik okumaları 
gerçekleştirilir. 

- Yerel morfoloji ile tarihsel izler, yerel, geleneksel, yöresel 
mimarlık ortamı, yapı ve yapı adası ilişkisi, kütle, parsel, 
tipoloji sürekliliği analiz edilir. 
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- Doğal özellikler ile yerel kimliğe yönelik ekolojik karakteristik 
ortaya çıkartılır. 

- Sosyo-ekonomik profil ile yerel demografik yapı, gelenekler, 
yerel kullanım farklılıkları, yerel etkinlikler gibi konular 
üzerinden sosyal kimlik özellikleri tanımlanır.  

3. Detay analizleri 
Stratejik bağlam çerçevesinde özgün alanlar, kimlik öğeleri üzerinden 
detaylandırılırken tüm mekânsal ilişkiler dahilinde özellikle kamusal 
mekân ve sokak etkileşiminde kullanım, eylemler ve peyzaj sistemi ile 
birlikte değerlendirilir. Tüm bu başlıklar, bütüncül bir kentsel peyzaj 
okuması ile analiz edilmelidir.  
4. Sürdürülebilirlik 
Nüfus artışı ile birlikte iklim değişikliği ve yenilenebilir kaynaklara 
yönelik artan ihtiyaç, kentleri çözüm bekleyen pek çok sorunla baş başa 
bırakmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerine yanıt verebilen yaşanabilir 
kentsel mekanlarda yapılaşma-doğa dengesine önem verilmesi 
kaçınılmazdır. Bu nedenle yenilenebilir enerji, yeşil çözümler ve enerji 
etkin yapıların planlanma ve tasarımı için yerin dinamikleri analiz 
edilir.   
 
Aşama 3: Kentsel Yapılanma 
Karar ve ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada nazım ve uygulama 
imar planları ile kentsel tasarımın ilişkilendirilmesi; ulaşım, kullanım, 
yoğunluk, kentsel donatı, enerji, doğa ve ekoloji, imaj ve anlam ile kent 
kimliği, yapı adası biçimlendirilmesi ve parsel ilişkisi gibi konulara 
dair ilkelerin tanımlanması gerekmektedir. 
1. Kent İmajı 
Kentin insanlar üzerinde bıraktığı izlerden oluşan kent imajını 
oluşturan nirengi, silüet, bakı noktaları, odak noktaları, sokak dokusu 
gibi ögeler mekân ile birlikte düşünülmeli ve devamlılığı 
sağlanmalıdır. Bu kapsamda, yerel kimlikle uyumlu, doğa ile iç içe, 
özgün yapısı ile hatırlanacak bir mekân dizisi için oluşturulacak 
tasarım dilinin yapılan detaylı analizlere dayandırılan kentsel tasarım 
kararları ile birlikte tasarıma yansıtılması gerekir. 
2. Bağlantılar 
Kentsel bağlantılar; kentte yürüme, bisiklet, toplu taşıma, sokaklar, 
trafik, otoparklar, altyapı ve hizmetlerden oluşmaktadır. Kentsel 
sistemin çalışması için ulaşım sisteminin entegre bir yapı olarak 
işlevlere hizmet etmesi ve kentsel tasarım çalışmalarının bu yapıyı 
bütüncül bir şekilde değerlendiriyor olması önem taşımaktadır. 
Entegrasyon çerçevesinde trafiğin genel işleyişi, ulaşılabilirlik, 
okunabilirlik ve otoparklar bütününde hareket ağları ve bağlantıları 
tanımlanmalıdır.  
3. Açık ve yeşil alanlar 
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Sosyal hayatı destekleyen mekânlar genelinde her ölçekte meydanlar 
başta olmak üzere açık yeşil alanlar yeniden düşünülmeli ve 
tasarlanmalıdır. Doğal alanlar, özel peyzaj alanları, farklı yaş 
gruplarının kullanımlarını içeren parklar ile birlikte tüm açık alanlar 
parçası oldukları yeşil sistem bütününde ele alınmalıdır.   
4. Karma işlevler 
Karma işlevlerde kullanım çeşitliliğinin yarışmacı ve yaratıcı işlevlerle 
birlikte değerlendirilmesi önem taşımaktadır.  
 
Aşama 4: Mekan ve Standartlar 
1. Kamusal mekândaki öğeler 
Kamusal mekânın; açık alanları, işlevleri ve yapıları ile birlikte sosyal 
çekicilik sağlaması için hazırlanacak rehberler, kentsel tasarım 
kalitesini yükseltmede büyük öneme sahiptir. Zemin hareketi ile 
birlikte sınırlar, kullanımlar, kamusal sanat, kent mobilyası, 
aydınlatma, güvenlik gibi konuların birlikte değerlendirilmesi, bunun 
içinde özellikle sosyal mekâna yönelik eylemlere odaklanılması 
gerekmektedir. Farklılıklara imkan tanırken mekânlar arası kolay 
geçişlerin sağlanması; doku, ses ve kokunun da mekan duyusunu 
kuvvetlendiren bir yerel kimlik yaklaşımı ile ele alınması önemlidir. 
Yine yerel kimliğin önemli bir parçası olan peyzaj tasarımı kentsel 
öğeler ile birlikte değerlendirilirken, tüm bu yapı içinde sanatsal 
çalışmalar kentsel yaşam kalitesinin kıymetli bir parçası olarak 
düşünülmelidir.  
2. Mekan tasarımına ilişkin detaylar 
Yaşanabilirlik ve canlılık, değişim ve esneklik, yoğunluk, dış mekan 
çekiciliği ve kent mobilyaları gibi kavramlara açıklık getirilmesi 
gereken bu aşamada belli başlı hedefler şunlar olmalıdır:  

- Kimlik ve kalitenin kazandırılması, 
- Mekânın özgünlüğünün vurgulanması, 
- Mekân kalitesinin hizmet sistemleri yönetimiyle sürdürülmesi, 
- Mekâna detaylarla değer kazandırılması, 
- Mekânsal detaylar ile farklılığın hissettirilmesi 

hedeflenmektedir. 
Bu noktada yapısal ölçekte detaylar önem taşımaktadır.  

- Yapı boyutu ve ölçeği ile sokağın ilişkilendirilmesi, 
- Yapı ölçeğinin çevresel yapılarla ilişkilendirilmesi, 
- Her bir yapının kentsel doku bütünü ile tipolojik olarak 

ilişkilendirilmesi, 
- Yapı yüksekliği ile çevresi arasında ölçek ilişkisi kurulması, 
- Yapı yüksekliğini tanımlanırken mikro klima şartlarının 

gözetilmesi gerekmektedir.  
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Aşama 5: Uygulama ve İzleme 
Kentsel tasarım sürecini etkin şekilde yönetebilmek için uygulamanın 
sistem içindeki kontrolünü sağlamak ve rehberin uygulamasından 
sorumlu olan kurumların tasarım sürecini yönetmesi için iç denetimi 
sağlanması gerekmektedir. Kontrol; tasarım ilke ve hedeflerinin, 
kentsel tasarım kavramsal şeması, kentsel tasarım rehberleri ve kentsel 
tasarım projeleri ile birlikte bir bütün olarak ele alınarak izlenmesi ile 
mümkündür. İzleme sürecinde projede öngörülen her bir mekânsal 
hedefe ulaşma düzeyi, göstergelerde tanımlandığı üzere nesnel ölçütler 
ve yöntemlerle belirlenmelidir. Değerlendirmelerde, kentsel tasarım 
projelerinin imar planı sürecine olan etkileri, plan değişikliği yapılıp 
yapılmayacağı, tasarım sürecine getirilecek ilaveler, kentsel tasarım 
projelendirme tekniklerindeki güncellemeler gibi konular 
tartışılmalıdır. Yaşam ve mekân kalitesi göstergeleri esas alınarak 
yerleşmeler için projede öngörülen iyileştirme kararları izlenmeli ve 
gerekli tedbirler uygulama programını aksatmayacak biçimde ele 
alınmalıdır. 
Kentsel Tasarım Rehberleri, gönüllülük esasına göre uygulanması 
mümkün olan kılavuzlar olup, tasarım sürecine etki etmesi açısından 
başarısı uygulamaya dönüştürülebilecek detaylı önerileri 
sunabilmesinde yatmaktadır. Bu nedenle yapılar, mekânlar ve alanlara 
ilişkin detaylı, net, ilkelerin geliştirilmesi önem arz etmektedir.  

- Belirlenen ilkeler ile kentsel projeleri yönlendirici, alternatif yol 
gösterici, bilgilendirici ve tavsiye kararları içeren nitelikte 
olmalıdır. 

- Rehberler, imar planı yerine geçmemeli, plan notları ile 
ilişkilendirilerek, kentsel tasarım projelerinin planlarla olan 
bağlantılarını açıklamalı ve planın her aşamasında yardımcı 
olmalıdır. 

- Kullanıcıların, kentsel ve mekânsal algı yetenekleri 
yükseltilebilmelidir. 

- Ortak bir dile dayalı uygulama aracı olarak kullanılmalıdır. 
- Uygulama sürecine destek ve denetlenmesine katkı vermelidir. 

 
Tasarım Rehberleri Örnekleri 
Mekânları işler hale getirmek için doğru koşulları tanımlamadaki rolü 
ile planlama sistemi amaca ulaşmada merkezi bir role sahiptir. Arazi 
kullanımlarında karma içeriği uygun şekilde elde etmeyi hedefleyen bu 
rol, aynı zamanda kaliteli yaşam alanları oluşturmada fiziksel biçimin 
sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesini de içermektedir. Kentsel 
tasarım rehberleri ise kentte ve kırsalda yerin ayırt edici özellikleri ile 
birlikte planlama sisteminde önemli farklar yaratabilmektedir.   
Kentsel tasarım rehberlerini üç ayrı ölçekte değerlendirmek 
mümkündür; alt ölçek, orta ölçek ve üst ölçek. Yer ve tarih duygusunu 
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pekiştirirken; kamusal mekan kullanım canlılığını artıran; hareket 
kolaylığını sağlayarak akışkan ağlar tanımlayan; uyarlanabilir 
mekanlar ve gelişme alanlarının yönetimini gerçekleştiren ortak ve 
farklılaşan ölçeklerdeki bu rehber çeşitliliği özellikle İngiltere planlama 
sistemi ile entegre örneklerle daha net okunur bir içerik sunmaktadır.  
1. Alt Ölçek Rehberler 
Alan sınırları açısından kent içinde önem kazanmış belirli bir sokak ve 
sokak aksındaki yapı adalarını içerebildiği gibi kent merkezi ve 
çevresindeki dokuyu içine alır.  
İngiltere Yeovil, Market Street Area 
Yeovil, Güney Somerset’in en büyük kasabası olup yaklaşık 42,000 
nüfusa sahiptir (South Somerset District Council, 2007).   Yeovil Urban 
Development Kuruluşu’na sunulmuş olan rehberin çalışma alanı BDP 
(Building Design Partnership) danışmanlık grubu tarafından 
belirlenmiştir.  
“Market Street Area” rehberine yönelik anahtar niteliğindeki 
kriterlerin ilki karma kullanıma yöneliktir. Market bloğu ile birlikte 
otopark alanları ve hastanenin bulunduğu merkezin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu hedefi tamamlayıcı olarak karakter, devamlılık 
çerçevesinde kamusal mekan kalitesi, sirkülasyon kolaylığı, 
okunabilirlik, uyarlanabilirlik ve çeşitliliği içeren kentsel tasarım 
hedeflerini esas alınmıştır. Taşıt, bisiklet ve yaya hareketinin birlikte ele 
alınarak erişebilirlik olanaklarının arttırıldığı ve alanın çevresiyle olan 
bağlantılarının güçlendirilmeye çalışıldığı rehberde uygulama 
safhaları ve zaman dilimlerine yayılmış ticari yaşanabilirlik 
amaçlanmıştır (South Somerset District Council, 2007).   
Rehberi oluşturan içeriğe dair ilk madde çalışma alanına ilişkin kentsel 
tasarım analizleridir. Analizlerin ardından planlama stratejisi ilkeleri 
belirlenmiş, sonraki aşamada ise tercihe bağlı detay detay çözümleri ele 
alınmıştır. Son aşama geliştirme çalışmalarına yönelik tasarım ilkeleri, 
örnekler ve uygulamaları içermekte olup planlama yükümlülükleri ve 
yasalar kapsamında bir değerlendirme süreci ile sonuç ürüne 
bağlanmıştır. 
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Şekil 3. Market Street Area Geliştirme Raporu ve Rehbere İlişkin Özet Şema 

‘Kentsel Tasarım Rehberleri Hazırlanması’ projesi içeriği üzerinden 
üretilmiştir. 

 
İngiltere Wickford Town Center 
Wickford şehir merkezine yönelik oluşturulmuş rehberin içeriği, 
‘konsept değerlendirmesi’, ‘vizyon ve amaçlar’, ‘gelişim strüktürü’, 
‘finansal değerlendirme’ ve ‘servis yönetimi’ olarak 5’e ayrılmaktadır. 
Rehber; Market Street Area ile paralel nitelikte kentsel tasarım 
analizlerinin yapılması, bu analizler üzerine tercihe bağlı üretilmesi ve 
aşamalandırma ile uygulamaya yönelik çözümler içeren benzer bir 
strüktüre sahiptir.  
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Şekil 4. Wickford Town Centre Çalışma Alanı ve Rehbere İlişkin Süreç 

Tablosu (Basildon District Council, 2005) 
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Şekil 5. Wickford Town Centre Geliştirme Raporu ve Rehbere İlişkin Özet 

Şema 
 

2. Orta Ölçek Rehberler  
Şehir içinde bir mahalle, kasaba, vb. alan sınırına sahip özellikli 
bölgeleri konu alır. 
İngiltere Nottingham Urban Design 
Şehir tarihi ve modern yapısı ile eklektik bir içerikte tanımlanan 
Nottingham merkezinde belirlenmiş olan çalışma alanı; kale, kilise, 
sosyal konut alanı, alışveriş merkezi, meydan, tren istasyonu gibi 
fonksiyonlardan oluşmaktadır. Tasarım rehberi ile amaçlanan 
“geçmişe saygı duyarak geleceği kucaklamak” şeklinde 
nitelendirilmektedir (Nottingham City Council, 2009). 
Tasarım rehberindeki ilk adım alana dair genel bilgi, kentsel doku, 
kamusal mekan kalitesi, kütleselleşme, aktivite, sürdürülebilirlik ve 
tasarım başlıkları üzerinden analizlerin yapılmasıdır. Katılımcı atölye 
çalışmaları ile birlikte bu başlıkların alt başlıkları altında her bölge ayrı 
ayrı ele alınmış ve haritalanmış; analiz haritalarının ardından geleceğe 
yönelik öneri planları geliştirilmiştir. Sonuç olarak da belirlenen 
parametreler doğrultusunda rehbere dair tasarım kuralları (ilkeler) 
tanımlanmıştır. İmar planları, binalar, kentsel simge yapılar, çağdaş 
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tasarımlar, geçmişe yönelik içeriksel saygı, kaliteli malzeme kullanımı, 
kamusal sanat ve tasarım erişilebilirliği rehberin tasarım kurallarını 
oluşturmaktadır. 

 
Şekil 6. Nottingham City Centre Urban Design Guide 

 

 
Şekil 7. Nottingham City Centre Geliştirme Raporu ve Rehbere İlişkin Özet 

Şema. 
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3. Üst Ölçek Rehberler 
Kentin kendisine özgü oluşturulmuş, kenti belirli bölgelere ayıran ve 
sınıflandırarak çözümlemelerin geliştirildiği detaylandırılmış 
rehberlerdir.  
York-New City Beautiful 
Birleşik Krallık York şehri için hazırlanmış olan rehber, kentin tarihi 
geçmişi ve geleceğe yönelik ekonomik kalkınması ile ilgili olarak hem 
tarihsel hem de ekonomik bir vizyon çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda ‘’York-New City Beautiful’’ sloganıyla ‘’The Great Street, 
York Central ve City Development’’ başlıkları doğrultusunda bir 
rehber oluşturulmuştur (City of York Council&Yorkshire&English 
Heritage, 2010). 

 
Şekil 8. York-New City Beautiful Dokümanı 

 

 
Şekil 9. York-New City genel şema (City of York Council & Yorkshire & 

English Heritage, 2010) 
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Rehberdeki ilk içerik şehrin genel özellikleri olup, belirli nitelikleri 
doğrultusunda alt başlıklarla kent tanımlamaktadır; şehir duvarları, 
giriş kapıları, şehir sokakları, parklar ve mekanlar, bir park olarak 
şehir, büyük cadde ve şehir merkezi gibi. Şehir için karakteristik olan 
bu başlıkların ardından şehir geliştirme raporunda belirli bölgeler için 
tasarım önerileri sunulmakta, son aşama içinse geleceğe yönelik 
paylaşımlar yer almaktadır. Rehber kapsamında temel strateji, yeşil 
altyapı gibi tasarım parametreleri üzerinden şehrin farklı bir vizyonla 
geleceğe hazırlanmasıdır. 

 
 Şekil 10. York-New City Geliştirme Raporu ve Rehberine İlişkin Özet Şema 
 
Rehberde her konu kategorisi (ör. site tasarımı), aşamayı belirlemek 
için bir dizi yol gösterici ilkeyle başlamaktadır, devamında daha 
ayrıntılı niyet ifadeleri, tasarım standartları ve her bir odak alt 
kategorisi (ör. yaya erişimi ve dolaşım) için tasarım yönergeleri gelir. 
Standartları ve yönergeleri açıklamak ve netleştirmek için fotoğraflar, 
haritalar ve grafikler rehber kapsamında kullanılarak tercih edilen 
tasarım yaklaşımlarının görsel örneklerini sunar. Bu standartların ve 
yönergelerin genel amacı, yaratıcılığı veya esnekliği ortadan 
kaldırmadan nesnel bir site ve bina tasarım kalitesi düzeyi sağlamaktır. 
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Tasarım standartları, başarıya ulaşmak için belirli bir dizi yönerge 
sağlayan kuralcı kriterleri tanımlar ve temel olarak kabul edilen 
konularda uyumun zorunlu olduğunu belirtir. Tasarım yönergeleri, 
niyet açıklamalarında belirtilen amaç veya hedeflere ulaşmak için 
önerilen yaklaşımları sağlar. İlgili aktörler, tasarım standartlarını 
karşılamada ilgili rehberliği sağlamak için kullanacakları yönergeler ile 
niyet beyanına ulaşmakla ilgili olarak kabul edildiklerini belirtmek 
amacıyla "gerekir" veya "olabilir" terimlerini kullanır. 
 
SON SÖZ 
Kentsel mekanların gelişimini yönlendirmek için geliştirilen tasarım 
rehberleri bireysel ihtiyaçlara dönük özgün yapılar tasarlama ve inşa 
etme esnekliği sağlarken, kabul edilebilir yapılı form türleri hakkında 
net bir rehberlik sağlar. Kılavuz, mekanın, kimliğini geliştirmek ve 
güçlendirmek için mevcut kültürel bağları ve miras değerlerini 
bütünleştirmeyi amaçlar. Tasarımda yeniliği ve yaratıcılığı teşvik 
ederken tasarım hedeflerinin adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını 
kolaylaştırır. Kaliteyi yükseltmeyi teşvik ederek kent genelinde 
yaşayanların ortak çıkarını gözetecek şekilde yatırım kararlarını 
yönlendirir. Bu anlamda kentin iklimi ve çevresel bağlamına uygun 
projelerin geliştirilmesini teşvik eder. Güvenli ve işlevsel tasarımı 
gözeten ilkeleri ile topluluk duygusunu geliştirir ve sürecin yönetimi 
için katılımı teşvik eder. 
Kentsel tasarım kontrol aracı olarak rehberler, esas olarak kentsel 
tasarımın fiili uygulamada uygulanmasını yönetme ve kontrol etme 
süreciyle ilgilenen geniş kentsel tasarım teorisi yelpazesinin sadece bir 
parçasıdır. Bununla birlikte kentsel tasarım kontrolüne ilişkin tüm 
belgeler ve yönetim süreci büyük ölçüde ülkenin planlama ve hukuk 
sistemine bağlıdır. Ulusal ölçekte başlayan mevzuat ve kodlardan, 
bölge planlarına; bölgesel stratejiler doğrultusunda arazi kullanım 
kararlarından, imar planlarına; mekânsal gelişim çerçevelerinden 
tasarım kod ve standartlarına varan bir ele alışın tamamlayıcı parçası 
olarak rehberler ölçekler arası önemli bağlayıcı araçlardan bir tanesidir. 
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«Tracking Cultural Landscapes in Cities: Agricultural Landscape»

Dr.Oktan NALBANTOĞLU, Landscape Architect and Urban Designer, (ONTASARIM, Bilkent
University Faculty of Fine Arts&Design and Architecture, Department of Urban Design 
and Landscape Architecture) 

«Kentin yarını parlak değil» «eğer dizginleri elimize almazsak…» herhalde bu sözler kentin ilk kurulduğu günden bu yana 
söyleniyor. İnsanlığın yarınıyla ilgili.

19. yüzyıl başında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ü kentlerde yaşarken 2050 yılında 9 milyara ulaşacak dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde 70’i kentlerde ya da kent olarak tanımladığımız yerleşim yerlerinde yaşayacak. Kent uygarlığını ve yaşam biçimini
dünyanın her yerinde zorunlu kılıyor. Giderek daha fazla nüfusu kendine çeken kentler her alanda yeni rekorlar kırıyor. 
Geleceğimiz kentlerde de yaşamımız nasıl olacak? Her gün kentlere gelen insan sayısı 190 bin. Dev kentlere yeni isimler bulmakta
zorlanıyoruz: Metropol, megapol, tetrapol, büyükşehir, megaşehir… 

Dev megapoller daha çok gelişmekte olan ülkelerde sınır tanımadan büyüyor.

Gecekondularda yaşayan insanların sayısı 2 milyardır.

Ekolojik dengenin bozulması, fiziksel ve beşeri faktör kırsal kesimden kentlere doğru büyük göç dalgalarının oluşmasına yol 
açmıştır. Kentler, sanayi ürünleri ve bazı ihtiyaç maddeleri dışında kalan gereksinimlerini kırsal kesimden karşılayan büyük tüketim 
merkezleridir. Büyüyen kentlerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yüzyıllardan beri giderek artan bir oranla doğadan daha fazla 
yararlanma yoluna gidilmiştir. İnsan, doğadan soyutlanamayacağı için artan çevre sorunları gerek fiziksel gerekse beşeri yönden 
toplumun tümünü etkilemiş fakat bunların en büyük etkileri kentlerde ortaya çıkmıştır. 

Kentlerde ve özellikle metropoliten alanlarda artan nüfus ve hızlı kentleşme baskısı altında doğal yaşam alanlarının hızla 
kaybedilmeye başlaması, ekosistem işlevlerinde bozulmalara, tarım topraklarının azalmasına ve benzeri gıda güvenliğini tehdit
eden pek çok gelişmeye neden olmaktadır. 

Çevre ile ilgili alınan her önlem sonrası kentler hemen kendilerini “sürdürülebilir”, “ekolojik” kent ilan edebilmektedir. Nasıl
ekolojk kent olunur sorusunun kesin bir yanıtı var mıdır?

2
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Artan nüfus, kentleşme oranı ve tüketim unsurları karşısında kentsel çevre, doğal çevre ve enerji sorunları 
büyümektedir. Aynı zamanda gelişen teknoloji ise kentsel yaşam ve kentsel tasarım sürecine yenilikler 
getirmektedir. Buna dayanarak 90’lı yıllardan itibaren, kentlerin doğa ve insan üzerinde bıraktıkları negatif 
izlerin minimuma indirilmesi, nüfus ve kentleşme baskısının kaldırılabilmesi, daha verimli, yaşanılır kentler 
için yeni planlama yaklaşımları ve çeşitli girişimler (yeşil kent, ekokent, yaşanabilir kent, dijital kent, akıllı 
kent girişimleri vb.) geliştirilmektedir. 

Akıllı kent tasarımının temel ilkeleri olan

• Kompakt yapı tasarımı 

• Farklı konut seçeneklerinin geliştirilmesi

• Yürünebilir mahalleler yaratılması

• Yerleşmede güçlü aidiyet hissi 

• Adil ve maliyet etkin gelişme kararları 

• Karma alan kullanımı 

• Açık mekan, tarım alanı, doğal güzellikler ve hassas çevresel alanların korunması 

• Çok çeşitli ulaşım seçenekleri 

• Toplum ve uygulamacılar arası işbirliği (Sınmaz;2013) 

olarak sınıflandırılabilecek adım taşları sürdürülebilir kentsel yaşam için inovasyon sürecine katkı 
koyacaktır.

Bu bağlamda kentsel tarım kavramı, sürdürülebilir kentsel gelişme politikaları içinde üretken kentsel alanların oluşturulmasına ve 
kendini besleyen kentlerin yaratılmasına yönelik önemli stratejilerden birisidir (Kaldjian, 2005). 

Özellikle son yıllarda gündemde olan, hızlı ve plansız kentleşmenin beraberinde getirdiği ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunlara
karşı etkin olarak kullanılan kentsel tarım kavramı, hızla kentleşen dünyada, açlık ve yetersiz beslenmenin görüldüğü ekonomik 
açıdan az gelişmiş ülkeler ile; ciddi çevresel ve sosyal problemlerin yaşandığı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek önem 
kazanmaktadır (UNDP, 2001).

Buna karşın gelişmekte olan ülkelerin metropol olarak adlandırılan kentlerinin temel sorunu üzerinde tarım yapılsın veya 
yapılmasın kamu veya şahıs mülkiyetindeki birinci sınıf tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması veya park veya rekreasyon adı
altında hızla yok edilmesidir. Bunun tipik örneği İstanbul kentinin birçok yerinde yaşandığı gibi tarihi yarımada bölgesinde bulunan 
kültürel peyzaj değerlerinin ve özellikle yüzyıllardır varlığını sürdüren kentsel tarım alanlarının son 50 yılda hızlı bir şekilde yok 
edilme sürecidir.

Kent tarımı veya yerel tarifiyle “bostancılık” İstanbul’da oldukça köklü bir kültürel geçmişe sahiptir. Paris, Londra gibi İstanbul ile 
benzer süreçleri geçirmiş olan en köklü Avrupa kentlerinde de olduğu gibi, kentin sınırları içerisinde geleneksel yöntemlerle sebze 
ve meyve üretimi İstanbul’daki günlük yaşantının her zaman bir parçası olmuştur (Kaldjian, 2000). Birçok tarihi harita ve belgede 
“bostan” olarak adlandırılan ticari amaçlı sebze-meyve üretim bahçeleri, özellikle 1970’lerde başlayan hızlı kentleşme sürecine 
kadar,  kentin mahalle ölçeğindeki en küçük yerleşim biriminin ana elemanlarından birisiydi.  Her mahallenin, bostan sahibi veya
mahallesinin adıyla anılan bir bostanı vardı. Şehrin yapılaşması esnasında bu bostanlardan birçoğu kaybolmuş, yerlerini otopark,
bina, okul veya park gibi kullanımlara terk etmişlerdir.

4

5

Unkapanı Haraçcı Bostanı: 1939 Perwititich, 1966 hava fotoğraflarında varolan bostan alanı 1982 tarihli
hava fotoğrafında yerini otoparka bırakmıştır. Bu alan bugün halen otopark olarak kullanılmaktadır (Başer,
2016).

Karasurları çevresinde yer alan tarımsal peyzajların ve Tarihi Yarımada’nın dört
önemli bostanının görüldüğü 1863 tarihli C.Stolpe Haritası.
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İstanbul’un tarımsal dokusuna bakıldığında üç tip kentsel tarım alanından bahsedilebilir. Birincisi binalar arasında
kalan küçük arsaların ekilip biçilmesi şeklinde işletilen “mahalle bostanları”dır. İkincisi kent çeperlerinde yer alan

özellikle kentin doğal su sistemleri (dereler, artezyenler, alüvyon sahaları vb.) etrafındaki boş arsaların işlendiği

“bostanlar sistemleri”dir. Üçüncüsü ise kent çeperlerinin de ötesinde yer alan, kentsel-kırsal peyzajın geçiş
bölgelerindeki tarım köyleri etrafındaki büyük ölçekli tarım alanlarıdır (Başer, 2016).

Bu sınıflandırmada ikinci grubun içerisinde değerlendirilebilecek olan Yedikule bostanları, Osmanlı İstanbul’unun
karasurları etrafındaki konumu ile kent çeperlerindeki bostanlar sisteminin günümüze kadar yaşayan son

örneğidir.

1946

1966

1970

1982

2006

2011

2013

2015

Yoğun göç ve İstanbul kentinin hızlı büyümesiyle ortaya çıkan yapılaşma ihtiyacı
süreç içerisinde bostan ve meyve bahçelerinin yok olmasına yol açmıştır.
İstanbul’un sosyal ve kültür tarihinde önemli yer tutan ‘Bostan’ kültürü ve kent
içerisinde kalmış bostan alanlarının belli bölgelerde tematik olarak korunması
ve bahçecilik tarihimizin gelecek nesillere aktarılması sosyal kültürümüzün
yaşatılarak canlı tutulması açısından önemli bulunmaktadır.

1945-2015 Yedikule Suriçi Bostanları İBB Şehir Rehberi

7

GİRİŞ – ESKİ HARİTALAR ve HAVA FOTOĞRAFLARI

ANALİZLER – MEVCUT DURUM FOTOĞRAFLARI / İBB2015

8
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KULLANIMLAR YÖNETİM

DENETİM

ÜRETİM 
FAALİYETLERİ

İŞLEVSEL

KULLANIM

KÜLTÜREL 
KULLANIM

PA
YD

AŞ
LA

R

İBB ilgili 

birimleri

Tarım İl 

Müdürlüğü

Üreticiler,

Bostancılar,

Bahçevanlar,

Mahalle Sakinleri,

Mahalle/Semt  

Sakinleri,

Çocuklar,

Gençler,

Yaşlılar,

Öğrenciler,

Alana rekreasyonel 

amaçla gelen 

ziyaretçiler,

Araştırmacılar,

Sanatçılar,

Aktivistler,

Üniversite vb. 

eğitim kurumları,

İlk-orta derece 

eğitim kurumları,

Araştırma 

enstitüleri,

STKlar

Yedikule Bostanları Kentsel Tarım Parkı Paydaş-Kullanım İlişkileri tablosu

13

YÖNETİM PLANI - KENT BAHÇELERİ İŞLETME ÖNERİSİ

14
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YÖNETİM PLANI - KENT BAHÇELERİ İŞLETME ÖNERİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ 15

YÖNETİM PLANI - KENT BAHÇELERİ İŞLETME ÖNERİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ 16

17

MEVSİMLER

Aylar

KIŞ İLKBAHAR YAZ SONBAHAR

Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Ağustos

Eylül Ekim Kasım

Hasadı yapılabilecek

kök ve meyvesi

yenilebilen sebzeler

Kabak, Balkabağı, 

Karnıbahar,pırasa, 

Kereviz, brokoli, 

pancar, turp, havuç, 

soğan

Taze fasulye, bezelye, 

bakla, 

enginar,barbunya, taze 

patates

Taze fasulye, Patlıcan, 

biber çeşitleri, 

salatalık, domates, 

kabak, taze soğan

Kabak, Balkabağı, 

Karnıbahar,pırasa, 

Kereviz, havuç, 

domates, soğan, 

bamya,

Hasadı yapılabilecek

yeşil yapraklı sebzeler

Lahana,ıspanak, pazı semizotu, maydanoz, 

nane, roka, marul

semizotu, maydanoz, 

nane, roka, marul

Lahana,ıspanak, pazı

Hasadı yapılabilecek

Meyveler

Elma, Ayva, Nar, 

Portakal*, 

Mandalina*, 

Greyfurt*, Muz*

(* -5C altındaki dona 

duyarlı bitkiler) 

Can Erik,Yenidünya 

Çilek,

Üzüm, dut, böğürtlen, 

kiraz, çilek, 

vişne,karpuz, kavun, 

mısır

Trabzon Hurması, 

üzüm, mürdüm eriği, 

armut,incir

Mevsimlik Çiçekler Kasımpatı, Cyclamen,

Soğanlı bitkilerin 

hazırlanması

Lale ve Soğanlı bitkiler Begonya, Karanfil, 

Yıldız Çiçeği, Gazanya, 

Ortanca

Kokulu ve aromatik  

bitkiler :Lavanta, 

Artemisia, 

Primula, hercai, 

menekşe,

Yıldız Çiçeği, 

sardunya , Kasımpatı, 

Kadife çiçeği

Yedikule Bostanları Kentsel Tarım Parkı Yıllık Zirai Üretim Şeması
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HISTORICAL AND CULTURAL 
ENVIRONMENTAL PROTECTION: THE CASE OF 

ANKARA 
 

Prof. Dr. Mehmet TUNCER 
 

Çankaya Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
ANKARA 
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GEZEGENİ ANLAMAK 
 

Prof. Dr. Alper ÇABUK 
 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  
 Mimarlık Bölümü  

 Restorasyon Anabilim Dalı 
ESKİŞEHİR 

 
“Sınırsız olan insan gereksinimlerini, sınırlı kaynaklarla karşılamayı 
hedefleyen, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen bilim dalı 
nedir?” 
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BİR KENTSEL TASARIM DİNAMİĞİ OLARAK 
ESTETİK VE MEKÂN ATMOSFERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi. Fatma İpek EK 

 
Yaşar Üniversitesi 

Mimarlık Fakültesi  
Mimarlık Bölümü 

İZMİR 
 

“Estetik” sözcüğü günümüz Türkçesinde oldukça farklı anlamlarda ve 
geniş bir yelpazede kullanılıyor: En yoğun kullanımların ise “güzellik” 
kavramıyla ilişkilendiğini ve daha çok görsel odaklı bir güzellik 
algısına işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla günlük hayatta estetik, 
hayran olunan, takdir edilen, güzel kavramlarıyla paralel değerde ele 
alınıyor. Ancak kelimenin etimolojik kökenine baktığımızda, Yunanca 
“algısal, duyarlı” anlamına gelen aisthētikós (αἰσθητικός), 
“algılıyorum, hissediyorum, duyumsuyorum” anlamındaki 
aisthanomai (αισθάνοµαι) ve “algılamak” anlamına gelen aisthanesthai 
(αἰσθάνεσθαι) sözcüklerini buluyoruz1.  Öte yandan, 18. yüzyılda 
kelimeyi literatüre kazandıran Alman filozof Alexander Gottlieb 
Baumgarten Aesthetica (1735) adlı eserinde estetiği “duyusal algının 
bilimi”2 olarak tanımlamıştır. Duyu odaklı bilimsel yaklaşımı felsefede 
köklendiren Baumgarten’i takip eden yorumlarda estetik, bilimsel 
bağlamda duyusal olma haliyle açıklanırken, felsefede ise beğeni (taste) 
sahibi olma durumuyla ifade edilir. Nitekim bir nesneye dair beğeni 
sahibi olmamız bizi bu nesneyle ilgili estetik yargıya taşır: 
Algıladığımız biçimlere veya biçimsel niteliklere bir dizi beğeni kriteri 
uygularız ve sonucunda bir yargıda bulunuruz. Her ne kadar 
Baumgarten de dâhil olmak üzere, estetik tartışmalarda yer alan 
Immanuel Kant3 ve Edmund Burke4 gibi 18. yüzyıl filozoflarının estetik 
tarifi nesnel temeller barındırsa da bilimsel çerçeve estetiği nesnel 
bağlamda ele almaya çalışırken, felsefede öznel bağlamın kapılarının 
açılması da söz konusudur.  
 
1Kelimelerin Türkçeleri yazar tarafından İngilizceden çevrilmiştir. İngilizce karşılıkları için bkz. Meriam-
Webster, çevrimiçi ed. (2022), “Aesthetic,” 20 Ocak 2022, https://www.merriam-
webster.com/dictionary/aesthetic. 
2İfade İngilizce versiyondan çevrilmiştir: “Aesthetics (theory of the liberal arts, the lower gnoseology, the art 
of thinking beautifully, the art analogy of reason) is the science of sensual cognition.” Bkz. Alexander Gottlieb 
Baumgarten, Aesthetica (Frankfurt: Hildesheim, 1750-1758; New York: Georg Olms, 1970). 
3Örneğin bkz. Immanuel Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime, çev. Frank John T. 
Goldthwait (Berkeley, Los Angeles, Londra: University of California Press, 1764, 1960). 
4Örneğin bkz. Edmund Burke, On Taste, A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime 
and Beautiful with several other Additions, Reflections on the French Revolution, A letter to a Noble Lord, 
der. C. W. Eliot (New York: P. F. Collier & Son Corporation, 1757, 1937). 
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Sanat felsefesine batığımızda öznel bağlamın bir nebze daha ilerlediği 
görülebilir. Bu alanda estetik, sanatı anlayabilmek için sanatsal 
biçimlerin duyusal algı ve yorum yoluyla belli bir temele 
dayandırılması olarak karşımıza çıkar. Tüm bu farklı tarihsel ifade ve 
yaklaşımların özüne baktığımızda ise duyum, algı ve deneyim 
kavramlarının yinelendiğini görürüz. Bu sebeple özünde estetik 
sözcüğünün, duyularımızla yaşadığımız bilinçli deneyim sonucunda 
algıladığımız bir veri setinin değerlendirilme bağlamına karşılık 
geldiğini söyleyebiliriz. 
Estetiğin mimarlıktaki yerine baktığımızda ise özellikle iki farklı 
bağlamda tartışıldığını görebiliriz: Felsefi bağlam (sanat felsefesi de 
dahil) ve olgu bilimsel bağlam. Felsefi bağlamda, 18. yüzyıla 
temellenen estetik tartışmaların mimarlığı da derinden etkilediğini, 
hatta önemli bir kolunun tamamen mimarlık hattında ilerlediğini 
söylemek mümkündür. Arkeoloji disiplininin de doğuşuna şahitlik 
eden yüzyılda ivmelenen kazılarda rastlanan mimari kalıntılar, oran ve 
düzen ilkeleri bağlamında kategorize edilerek arşivlenmeye başlar. Bu 
kategorizasyon mantığı aynı zamanda kalıntıların kökenine dair Yunan 
ya da Roma iddiaları desteklemek için kullanılır. Bir başka deyişle, 
Avrupa mimarlığının kökenine dair tartışmaların arkeolojik bulgularla 
delillendirilmesi sürecinde estetik disiplininden aydınlatıcı nitelikte 
yararlanılmıştır5.  Dolayısıyla estetiğin mimarlıktaki tarihi güncel 
kullanımına en yakın haliyle 18. yüzyılda karşımıza çıkar. Günümüze 
dek geçen sürede ise özellikle 1960 sonrasında olgu bilime 
yaklaşıldığını, mekân tasarımında ve yaşam niteliğinde rol oynayan 
bileşenler olarak duyum, deneyim ve algıya başvurulduğunu görürüz6.  
Çok(lu) duyulu mekân deneyimi/algısına dair vurgu ve araştırmaların 
sayısı, günümüz mimarlığını da şekillendirme gücündeki bir dinamik 
olarak giderek artmaktadır.  
Bu noktada, 20. yüzyılın ikinci yarısında yeni bir pencere açılır ve 
mimarlıkta estetik deneyimin nesnesi tartışılmaya başlar. Mimarlıkta 
estetik deneyime tabi olan bileşenler esasen, duvar, tavan, taban, 
taşıyıcı, renk, doku, malzeme, ışık vb. tüm mekânsal katmanlar ve 
bunların toplamından fazlasıdır7.  Bu fazlası olma hali “mekân 
atmosferi” ifadesinde karşılık bulur ve özellikle 1990 sonrasında 
mimarlığın estetik nesnesi haline gelir8.  
 
5Bu konuyu temel alan tartışmalar için bkz. Fatma İpek Ek, “The Archaeological Sublime: History and Architecture in 
Piranesi’s Drawings,” Yüksek Lisans Tezi (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü: 
İzmir, 2006). 
6Bu dönemdeki algıya yön veren erken tarihli önemli bir çalışma Maurice Merleau-Ponty’e aittir: bkz. Merleau-Ponty, 
Phenomenology of Perception (1945; Londra: Routledge, 2005). Ayrıca dönemde üretilen tanınmış eserlerden biri için 
bkz. Hermann Schmitz, System der Philosophie/3,2: Der Gefühlsraum (Bonn: Bouvier, 1969). 
7Gernot Böhme, Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces (Londra, New York: Bloomsbury Academic, 
2017), s. 27. 
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Artık yargıya tabi olan estetik nesne, mekânsal ya da mimari bileşenler 
değil, hepsi ve fazlasına karşılık gelen mekân atmosferidir. Atmosfer 
kavramının vurgu kazanması, mimarlığın estetik nesnesine 
dönüşmesine dair bilinç ve mimarlık / kentsel tasarım projelerindeki 
kimlik yaratma etkisi, proje tasarım süreçlerinde önemli rol oynamaya 
başlar. Bu süreçte, mekânsal ve bütüncül his vurgusunun 
yaygınlaşması, olabildiğince fazla oranda duyuya hitap edebilen 
[çok(lu) duyulu] mekânlar yaratmak, mekânda duyularla yönlendirme 
(bilişsel haritaların duyu odaklı oluşturulması) gibi eylem ve tasarım 
yaklaşımları yoğunluk kazanır. Nitekim mekânın/yerin ruhuyla da 
(genius loci9) birlikte çalışan atmosfer kavramı, 20. yüzyılın işlev ve 
akılcılık odaklı mimari çözümlerine verilen bir tepkidir de aynı 
zamanda. 
Öte yandan, “mimarlığın yaramaz çocuğu”10  olarak da nitelendirilen 
estetik kavramı, mimarlar için halen elle tutulması zor karakterini 
korumaya devam eder. Bu zorluk özellikle felsefi temelde mimarlıkta 
güzellik anlayışının öznel değişkenliğinde kendini gösterir. Mimarlar, 
güncel kullanımdaki haliyle genelde altı doldurulamayan “güzel” 
sıfatının, mimari tasarımlarını niteler amaçla telaffuz edilmesini 
istemez. Bu noktada, olgu bilim ve mekân atmosferi odaklı yaklaşım 
mimarların içini biraz daha ferahlatacaktır elbette, ancak yine de 
işlevsellik noktasında bir açık olduğu hissedilmektedir. Tam bu 
noktada, habitat kuramı yardıma koşacak ve estetiğin yaşamdaki 
işlevsel önemine dair bir açılım sunacaktır:  

“İnsanlar, manzaradan kaynaklanan estetik tatmini, ancak 
biyolojik ihtiyaçlarının sağlanabildiği çevrede yaşarlar. Hayatta 
kalmamız için en uygun özellikleri sergileyen bu çevreleri takdir 
ederiz. Dolayısıyla estetik tatmin, bir ‘habitat olarak manzaraya, 
kendiliğinden verilen bir tepkidir’ (Appleton, 1975). Bir başka ifadeyle 
bir ‘seyir’ deneyimi olmaktan ziyade, bir ‘içinde yaşama’ deneyimidir.” 

 
 
 

 
8Bu görüşteki isimlerin başlıcaları Alman filozof Böhme, Finlandiyalı mimar ve kuramcı Juhani Pallasmaa ile İsviçreli 
mimar Peter Zumthor’dur. Konuyu ele aldıkları bazı eserleri için bkz. Böhme, Atmospheric Architectures; Juhani 
Pallasmaa, “Space, Place and Atmosphere. Emotion and Peripheral Perception in 
Architectural Experience,” Lebenswelt 4: 1 (2014): 230-245; Peter Zumthor, Atmospheres – Architectural 
Environments – Surrounding Objects (Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2006). 
9Kavramın en kapsamlı ele alındığı eser olarak bkz. Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a 
Phenomenology of Architecture (Londra: Academy Editions, 1980). 
 10Bu tür bir yorum için örneğin bkz. Yael Reisner-Cook, “The troubled relationship between architecture and 
aesthetic: exploring the self and emotional beauty in design,” Doktora Tezi (RMIT Üniversitesi, 2016). 
11 İfadenin İngilizce özgün hali şu şekildedir: “It simply suggests that human beings experience pleasure in 
and satisfaction with landscapes insofar as these environments are perceived to be conducive to the realization 
of their biological needs. We appreciate most those environments which display the characteristics most 
favourable to our survival. Aesthetic satisfaction, then, is ‘a spontaneous reaction to landscape as a habitat’ 
(Appleton, 1975). In other words, it is a live-in, rather than a look-at, experience.” Bkz. Douglas J. Porteous, 
Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning (Londra, New York: Routledge, 1996). 
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Porteous’un Appleton referansıyla birlikte vurguladığı bu açılım, 
estetiğe dair yorumları mimarlık ölçeğinden kent ölçeğine taşıyan bir 
kapı da açar. Hayatta kalamadığımız, içinde/birlikte yaşaya- 
madığımız mekânda estetik bir tatmin yaşamamız da mümkün 
değildir; nitekim örneğin kentsel bir mekân sadece seyirlik amaçla 
üretilen bir manzara değil içinde yaşanılan bir deneyim halidir. 
Böylelikle estetik ve mekân atmosferi arasındaki karşılıklı ilişki bir kez 
daha, fakat farklı bir perspektifte güçlenir; estetik işlevselliğin bir 
boyutu haline gelir. Dolayısıyla mekânsal bağlamda, mimar ve 
deneyimci için estetik artık deneyime dairdir, diyaloğa tabidir, 
kullanım ve yeniden kullanım halidir, bizatihi bir işlevdir, mimarlık ve 
kentsel tasarımdaki karşılığı mekân atmosferidir. Mekân atmosferi ise 
üretilebilen ve yeniden üretilebilen bir olgudur, her deneyimcide farklı 
etkiler bırakabilse de mimari ve kentsel tasarım bileşenlerinden 
doğduğu için nesnel nitelik barındırır, mimari ve kentsel ölçekte mekân 
atmosferi jeneratörleri12 tespit edilebilir, kentsel kimliğin 
sürdürülebilirliği ve okunabilirliği için jeneratörlerin korunması 
gerekir.  
Estetik ve atmosfer konusundaki tüm bu çağdaş açılımlar, yapıların ve 
mekânların da insanlar gibi karakterleri olduğu sonucunu doğurur ki 
bu karakter onun atmosferini yaratmaktadır. Artık bir cephe 
tasarımının aktif, dostça veya sıkıcı olabileceği, deneyimcileri davet 
edip geri çevirebileceği analitik çalışmalarla gösterilmektedir.13 
Özellikle kentsel ölçekte bakıldığında, kent bileşenlerinin, tasarım 
dilleri üzerinden deneyimciyle sürekli bir diyalog halinde olduğu 
gözlemlenebilmektedir. Korunurken, mekânları ve olayları belli 
işlevlerle deneyimlerken, dinlenir ve eğlenirken, her koşulda, kentsel 
mekânı duyularımızla deneyimleriz ve bu deneyimlerin sonucunda 
tepkiler veririz14.Tepkiler bizleri estetik yargıya vardırırken, duyularla 
deneyim, estetik deneyime karşılık gelir. Mekân ve deneyimci 
arasındaki diyalog sayesinde kurulan ortamda, duyular yoluyla 
duygular da yaratılmaktadır diyebiliriz. 
Biraz daha odaklanıp, estetiğin kentsel tasarımdaki rolüne 
baktığımızda ise, tasarım hedeflerinin yine “estetik tatmin bir ‘seyir’ 
deneyimi olmaktan ziyade, bir ‘içinde yaşama’ deneyimidir”15 deyişine 
referansla belirlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 
 
 
12Mekân atmosferi jeneratörleri ifadesi Böhme’ye aittir. Kent ölçeğindeki bir tartışma için bkz. Böhme, “Urban 
Atmospheres: Charting New Directions for Architecture and Urban Planning,” Architectural Atmospheres 
(Berlin, Boston: Birkhäuser, 2014), s. 51. 
13Bu tür analitik çalışmaların yer aldığı bazı eserler için bkz. Jan Gehl, Cities for People (Washington, DC: 
Island Press, 2010); Jan Gehl, Life Between Buildings: Using Public Space (1971; Washington, DC: Island Press, 
2011); Jan Gehl, Lotte Johansen Kaefer, ve Solvejg Reigstad, “Close encounters with buildings,” Urban Design 
International 11, 29–47 (2006), https://doi.org/10.1057/palgrave.udi.9000162. 
14Gehl, Cities for People. 
15 Porteous, Environmental Aesthetics.  
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Bu hedeflerden bazıları,  

• çok(lu) duyulu ve çok işlevli, esnek deneyim mekânları 
yaratmak,  

• her kullanıcı profiline hitap edebilen / evrensel tasarım 
ilkelerine uygun, birleştirici ve paylaşımcı mekânlar üretmek, 
dönüştürülmeye uygun esneklikte mekânlar sunmak, 

• bütüncül ve sürekli bir mekân hissi/deneyimi yaratmak, parça 
ile bütün arasındaki ilişkiyi kullanıcılara kurdurtabilmek, 

• akılda kalıcı mekân atmosferi ve sürdürülebilir mekânlar 
yaratarak kentsel bellekte yer etmek, 

• kent kimliğini korumak ve sürdürmek; bir başka ifadeyle, 
kentin tarihi ve doğasından gelen özgün katmanları öne 
çıkarmak (yerin ruhu – genius loci); kente, özgünle uyumlu 
yeni simge mekânlar kazandırmak, 

• kentteki atmosfer jeneratörü mekânları tespit edip, öne 
çıkarmak, herkesin deneyimine açmak 

şeklinde sıralanabilir. Tüm bunları dikkate alırken, tasarım adına 
yapılacak işlerin merkezinde “yaşam”ın olduğu akılda tutulmalıdır. Bu 
sadece insana ait bir yaşam değildir; hayvanların ve yeşilin yaşamı da 
simbiyotik bir kurgu içinde birlikte düşünülmelidir. Ancak bu tür bir 
simbiyotik ilişkiden sağlıklı kent mekânları üretilebilecek ve yaşamlar 
sağlıkla sürdürülebilecektir.  
Öte yandan bir bireyin kentteki yaşam pratiğine odaklandığımızda, 
mekân atmosferlerinin birer çekim noktasına dönüştüğünü ve 
deneyimcilerin belleğine bu atmosfere verdikleri tepkiler üzerinden 
nakşedildiğini ileri sürebiliriz. Bilindiği gibi, Guy-Ernest Debord bu tür 
bir çekim üzerinden “psikocoğrafi haritalar” (ya da arzu haritaları) 
kavramını öne sürmektedir.16 Kentte arzu pratiklerini gözlemenin 
farklı yollarından biri olarak karşımıza çıkan bu haritalar, bireysel 
ölçekte duyuların rolüne de işaret eder. Nitekim Debord’un tanımına 
göre “psikocoğrafya, bilinçli olarak organize edilmiş olsun ya da 
olmasın, coğrafi çevrenin kesin yasalarının ve belirli etkilerinin 
bireylerin duygu ve davranışları üzerinde incelenmesidir”17; bireyin 
belleğinde üretilen kentsel imgenin yansımasıdır.  
 
 
 
 
16Guy-Ernest Debord, “Introduction to a Critique of Urban Geography,” The Situationist International Text 
Library (1955), http://library.nothingness.org/articles/SI/en/display/2. Ayrıca bkz. Guy-Ernest Debord, 
“Psychogeographical map of Paris,” 1957. 
17İfade İngilizce versiyondan çevrilmiştir: “Psychogeography is the study of the precise laws and specific 
effects of the geographical environment, consciously organized or not, on the emotions and behavior of 
individuals.” Bkz. Debord, “Introduction to a Critique of Urban Geography.” 
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Benzer biçimde, yine bireylerin kentteki yaşam pratiklerini, bir nevi 
kent mekânını inşa eden bileşenler olarak ele alan Bernard Tschumi de 
Manhattan Transcripts adlı çalışmasında bu argümana işaret 
etmektedir.18 Bireylerin mekân atmosferlerinin çekimine kapılarak 
belleklerinde oluşturdukları arzu haritaları ve bu izleklere göre takip 
ettikleri yaşam pratikleri, kendiliğinden ortaya çıkacak kentsel 
karşılaşmalara da gebedir:  

“Lefebvre, kentsel karşılaşmaların nasıl ve neden eğlenceli 
olduğuna dair birkaç belirgin noktaya değinir. Kent, yalnızca 
sistematik, araçsal gerekliliğin değil, çeşitli arzu pratiklerinin yeridir. 
Şehirlerdeki birçok sosyal karşılaşma ani, plansız ve öngörülemezdir 
ve bu, kentsel davranışın kendiliğinden ve yaratıcı olduğu anlamına 
gelir. Kent yaşamı, alışılmamış davranışlarla meşgul olmak ve bunları 
geliştirmek, önceden var olan sosyal kuralların ve rollerin yararlılığını 
test etmek anlamına gelir.” 19 

Görüldüğü gibi, mekân onu yaratan malzeme, ışık, doku ve benzeri 
maddi bileşenler ve hepsinin toplamından daha fazlasıdır.  Bu “daha 
fazlası”20 olma haline, bireylerin bellekleri de dahil olmuş olur. 
Atmosfere dair yargılar, söz konusu atmosferin üretim ve yeniden 
üretim mekanizmasının birer bileşeni haline gelir. Dolayısıyla, mekân 
atmosfer üretimindeki öznellikler, mekânın mimari estetiğine dair 
bireysel yargıyı şekillendiren kavramlarla da koşutluk arz eder: 
Duyum, deneyim ve algı—hepsi birey odaklıdır. Olgu bilimin 
emprisist izleğinde yer alan Maurice Merleau-Ponty’nin de belirttiği 
üzere, “beden/ten dünyanın kalbindedir” bir başka deyişle, 
“bedenimiz dünyamızı yaratan temel araçtır.”21 Bedenimiz dünyayı 
yaratır ve o dünya tarafından kapsanır. Bir zarf-mazruf ilişkisi içinde 
mekân atmosferi, kendi yorumunu da kapsar; üretildiği andan itibaren, 
üreticisini geçmişiyle birlikte içine alır.  
Ancak kentsel ölçekte bu geçmiş sadece bireysel değil, toplumsaldır da. 
Bu şekilde düşünüldüğünde, özellikle kentsel mekân atmosferinin—
kendiliğinden oluşmuş olması ya da sonradan tasarlanmış olması fark 
etmeksizin—kente kan pompalayan bir kalbe dönüşme potansiyeli göz 
ardı edilemez niteliktedir. 
 
18Bernard Tschumi, The Manhattan Transcripts (Londra: Verlag Academy Editions, 1995). 
19İfadenin İngilizce özgün hali şu şekildedir: “Lefebvre makes several distinct points about how and why 
urban encounters are playful. The city is a site for multiplicitous practices of desire and not only of systematic, 
instrumental necessity. Many social encounters in cities are sudden, unplanned and unpredictable, and this 
means urban behavior is spontaneous and creative. Urban life means engaging with and developing behavior 
which is unfamiliar, testing the usefulness of pre-existing social rules and roles.” Bkz. E. Barbara Phillips, ve 
Richard T. LeGates, City lights: an introduction to urban studies (New York: Oxford University Press, 1981); 
aktaran kaynak: Quentin Stevens, The Ludic City: Exploring the Potential of Public Spaces (Londra, New 
York: Routledge, 2007). 
20 Böhme, Atmospheric Architectures. 
21 İfadeler İngilizce versiyondan çevrilmiştir: “The flesh is at the heart of the world.” “The body is our general 
medium for having a world.” Bkz. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception. 
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Gernot Böhme bu tür güçlü atmosferik karakterlerin oluşabilmesi için, 
onu doğuracak bileşenlerin de güçlü/nitelikli/köklü olması 
gerektiğinden bahseder.22 Bu bileşenler atmosfer jeneratörleridir. Ve bir 
kentteki en güçlü atmosfer jeneratörleri genel olarak, kentin sahip 
olduğu tarihi ve doğal katmanlardır. Özellikle tarih vurgusuna 
yöneldiği bir metinde Böhme, “bir kentin tarihi derinliği” atmosfer 
jeneratörüdür der23 ve şöyle devam eder: 

“Tarihinin üslup özellikleri, işaretleri, kitabeleri ve kullanılan 
malzemeleri ile şeffaflaştığı bir kentin şifresini çözebilmek, eğitimliler 
için büyük bir zevktir. Ancak bu yeteneklerin ortalama vatandaşa ait 
olduğu pek varsayılmaz ve tarihi bilgiler, rehberli turistin kente dair 
herhangi bir şeyi deneyimleme olasılığını sıklıkla reddeder. Ama ‘yaşlı 
olmak’ ya da ‘zamanla büyümüş olmak’ kentin nitelikleridir [ve 
bunlar] kendini yalnızca işaretlerle göstermez; daha ziyade, algılanan 
bir izlenim yaratırlar (görünüm karakterine sahiptirler). […] Tarihsel 
derinliğin boyutu veya organik olarak gelişmiş bir kentin atmosferi, 
sakinlerin kendilerini korunaklı ve evlerinde hissetme duygusu için 
büyük önem taşır.” 24 

Kentin, bireylerin belleklerinde üretilen ortak imgesinde, bu tarihsel 
derinliğin etki faktörü oldukça büyüktür. Nitekim mekân atmosferi, 
sadece üreticilerini ve bellekleri değil, zaman kavramını da bünyesine 
dâhil eder. Dolayısıyla kent özelinde mekân atmosferinin, her ne kadar 
bireylerin belleklerinde değişkenlikler barındırabilse de belli unsurlar 
temelinde kalıcı olabilmesi de gerekir. Kalıcılığı getirecek nitelikler, 
kent imgesine (öznel/algısal) ilaveten kent kimliğinin de 
(nesnel/fiziksel) yaratıcısı ve sürdürülebilirliğinin garantisidir.25 
Dolayısıyla, atmosferin fiziksel ortamda olduğu kadar akılda kalıcılığı 
da kentsel kimliğin imgeye dönüşmesine destek sunar. Örneğin 
turistlerin güçlü bir kentsel atmosferi ziyareti sonrasında, bu atmosferi 
farklı temsil yöntemleriyle (fotoğraf, yazı, video, resim vb.) 
 
 

 

22 Böhme, “Urban Atmospheres.” 
 23 Böhme, “Urban Atmospheres.” 
24  İfadenin İngilizce özgün hali şu şekildedir: “The historical depth of a city" is a generator of atmosphere. "It 
is of course an enormous pleasure for the learned to be able to decipher a city, when its history becomes 
transparent through stylistic features, heraldry, epigraphs, and the materials employed. But these abilities can 
no longer be assumed to pertain to the average citizen, and historical information frequently denies the guided 
tourist the possibility of experiencing anything of the city. But ‘being old’ or ‘having grown over time’ are 
qualities of the city that do not manifest themselves solely in signs; rather, they make an impression (they 
have Anmutungscharakter) that is sensed. […] The dimension of historical depth or the atmosphere of an 
organically developed city is, however, of major importance for the inhabitants’ sense of feeling sheltered and 
at home.” Bkz. Böhme, “Urban Atmospheres.” 
 25John Montgomery kentsel kimlik ile imge arasında bir ayrım getirir: “Kimlik nesnel bir şey olsa da 
([örneğin] bir yerin gerçekte nasıl olduğu), imge, bu kimliğin bir yerin nasıl algılandığıyla birleşimidir.” 
(İfadenin İngilizce özgün hali şu şekildedir: “Whilst identity is an objective thing (what a place is actually 
like), image is a combination of this identity with how a place is perceived.”) Dolayısıyla, kimlik nesnel iken, 
imge özneldir. Bkz. Montgomery, “Making a city: Urbanity, vitality and urban design. Journal of urban 
design,” 3: 1 (1998): 93-116. 



 97 

 
aktarabilmesi, hatta sosyal medyada belli etiketlerle paylaşması, kentin 
imgesinin yayılmasını ve ünlenmesini de sağlar. Kent imgesi, kentin en 
önemli reklam aracıdır diyebiliriz. 
 Kentsel mekân atmosferinin temsil edilebilirliğindeki esneklik (pek 
çok farklı yöntemle aktarılabilmesi) bu kent için anlatı mekân 
kavramının da ortaya çıkışına eşlik eder: Mekân anlatılabildikçe 
mekânlaşır.26 Ve güncel bağlamda, kentin anlatısallığı özellikle dijital 
çevrede oldukça önemlidir; nitekim sosyal medya platformları 
neredeyse kenti dijital olarak yeniden kuracak güçtedir.   
Açılımları karşılaştırmak gerekirse, 18. yüzyıldan itibaren estetik 
felsefesinden gelen bir dinamikle, kentsel tasarım ve estetik ilişkisi 
bağlamında genel yaklaşım çoğunlukla, atılacak adımları ve kararları, 
sadece kentin mevcut ya da müstakbel güzelliğini değerlendirerek 
belirlemek yönündedir. Bu yaklaşım, güzellik, aşkınlık, çirkinlik vb. 
yargı odaklı yaklaşıma karşılık gelir. Özgün halinde nesnel değerler 
olarak yorumlanan bu yaklaşım, 20. yüzyıldan itibaren öznellikler 
üzerinden tartışılmıştır ki öznellik ya da kişiden kişiye değişiklik arz 
edebilen yargılarla ilerlemek 20. yüzyılda sağlıklı görünmemektedir. 
Nitekim bu kategorileri kapsayan yargılar kültüre, zamana ve 
politikaya bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir başka ifadeyle, güzellik 
odaklı yaklaşımlar, kültür, zaman ya da politikalara göre esneklikler 
arz edemeyecek ve çoğunlukla kırılacaktır. Oysa günümüz dünyasının 
çok kültürlü, hızlı yaşayan ve farklı politikaları art arda takip etmesi 
gereken kentlerine, değişimlere uyum sağlayabilecek esneklikte bir 
estetik yaklaşım gerekir. Bu noktada 1990’lardan itibaren yaygınlaşan 
alternatif yaklaşımın altı tekrar çizilebilir: Olgu bilimde açılan 
perspektif üzerinden estetik, kentin sadece seyirlik bir mimari 
nesneden oluşmadığı, estetik konusundaki adımların, hayatları 
şekillendiren atmosfer temelinde atılması gerektiği yönünde bir bakış 
sunar. Bu bakış, duyum, deneyim ve algı odaklı öznel temelde 
şekillense de nesnellikler barındırmaya açık bir yaklaşımdır. Nitekim 
bir mekânın dokusunu duyumsama, deneyimleme ve algılama 
eylemleri sonrasında, örneğin mekânın tarihi değerde olduğu tüm 
deneyimciler tarafından kolayca sabitlenebilecekken, güzel mi 
sorusuna verilecek cevaplar değişiklik barındıracaktır. Dolayısıyla 
yeniçağın estetik eğiliminin kenti yargılar üzerinden değil, olgular 
üzerinden tasarlamak olduğunu söyleyebiliriz. 
Yargılar üzerinden yapılacak kentsel bir tasarımda, yerin tasarımı, 
değer katmak, karakter, çevreye uygun yapılar tasarlamak, görsel 
uygunluk, zenginlik, çeşitlilik, okunabilirlik, peyzaj ile çalışmak, do- 
 
26Merleau-Ponty’nin anlatı mekânı da kapsadığı ileri sürülebilecek, deneyimcinin sabit mekânsal bileşenlerin 
değişken olduğu ve dolaysıyla fiziksel mekânın karşısına konumlandırdığı “mekânlaşan mekân” 
(spatializing space) kavramı için bkz. Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. 284. 
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doğal harmoni ile tasarım gibi değerler27 dikkate alınacaktır.  
Ancak olgular üzerinden yapılacak bir tasarımda, sayılan bu değerlere 
ayrıca, insanlar için mekân/yer, kamusal alan niteliği, kapalılık ve 
süreklilik, farklı kullanım imkânları, bağlantılar sağlamak, hareket 
kolaylığı, uygun bir şekilde harekete imkân vermek, kullanım ve 
biçimleri karıştırmak, farklılığa yer açmak, sosyal etkileşimi sağlamak, 
çeşitlilik oluşturmak, sürdürmek ve değer kazandırmak, değişim için 
tasarım, adaptasyon esnekliği, kişiselleştirmelere uygunluk gibi işlev, 
esneklik ve dönüşüm temelli değerler28 de eklenecektir. Böylelikle, 

• toplumdaki tüm bireylerin ulaşabileceği ve birçok seçenekten 
yararlanabileceği çevreler yaratmak,  

• mevcut kentsel biçim, doğa ve yapılı çevreye entegre olabilen 
kent parçaları yaratmak, 

• insanlar ve mekânlar arasındaki bağlantıları vurgulamak, 
özellikle de önemli hizmet alanları ve işe erişimdeki 
bağlantıları güçlendirmek, 

• doğal çevre üzerindeki doğrusal ve dolaylı yoldan olan etkileri 
göz önünde bulundurmak, 

mümkün olabilecektir.29  Dolayısıyla olgu bilimde temellenen estetik 
anlayış, geleceğin kentini şekillendirmede önemli bir kılavuz olacaktır.  
“Farklılıklarla yaşayabilme kapasitesi, bana göre 21. yüzyılın 
sorusudur” diyen Stuart Hall,30  Böhme’nin Yeni Estetik olarak tarif 
ettiği31  ve özünü nesnelliklerde bulan estetik anlayışını ön koşul haline 
getirir. Bu anlayış, bireysel yargıların değil atmosfer olgusunun 
şekillendirdiği bir mekân imgesini gerçek ve kalıcı kılma 
potansiyelindedir. Çünkü bireyleri değil, yargılarını dışarda bırakır; 
bireyler tüm algı ve yaratım güçleriyle, mekân atmosfer yaratım 
sürecinin en önemli üretim bileşenleri arasında yer almaya devam eder. 
Nitekim ancak böyle bir anlayış ile “bir kentin tarihi derinliği atmosfer 
jeneratörü”32 olarak yeni bir kimlik kazanabilir. Ancak bu şekilde 
“kent, yalnızca sistematik, araçsal gerekliliğin değil, çeşitli arzu 
pratiklerinin yeri”33 haline gelebilir.  
 
 
 
 
27Urban Design Compendium: English Partnerships, the Housing Corporation (Londra: English Partnerships, 
2000). 
28Urban Design Compendium. 
29Urban Design Compendium. 
30Stuart Hall, “Culture, community, nation,” Cultural Studies 7 (1993): 349–63; aktaran kaynak: Gill Valentine, 
“Living with difference: reflections on geographies of encounter,” Progress in Human Geography 32: 3 (2008): 
323-337. 
31Böhme, Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre (Münih: Fink, 2001). 
32Böhme, “Urban Atmospheres.” 
33Phillips, ve LeGates, City lights; aktaran kaynak: Stevens, The Ludic City. 
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Ve ancak böyle bir tasarım yaklaşımı ile “kentsel estetik, bir ‘seyir’ 
deneyimi olmaktan ziyade, bir ‘içinde yaşama’ deneyimi”34 olarak 
anlam kazanabilir. Geleceğin kentleri ve kentlere bağlı tüm yaşam, söz 
konusu anlayışın yaygınlaşması ve geliştirilmesiyle birlikte daha 
sağlıklı, nitelikli, çekici ve işlevli hale gelebilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34Porteous, Environmental Aesthetics 
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PEYZAJ MİMARLARI ODASI’NIN KENTSEL YEŞİL 
ALANLAR VE SORUNLARINA YÖNELİK 

FAALİYETLERİ 
Barış EKMEKÇİ 

 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 

14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 
ANKARA 

 
Peyzaj Mimarları Oda Tarihçesi 
Peyzaj Mimarlığı örgütü süreci, ilk kez 1966 yılında Ankara'da kurulan 
"Peyzaj Mimarisi Derneği" ile başlamış; 1994 yılı Mayıs'ında TMMOB 
33. Genel Kurulu'nda Odalaşma kararımızın çıkması ile Peyzaj 
Mimarları Odası kurulmuştur. İzleyen süreçte; Adana, Antalya, Bursa, 
İstanbul, İzmir ve Trabzon Şubelerimiz; Aydın, Batman, Denizli, 
Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Van ve Yalova 
Temsilciliklerimiz, Alanya ve Manavgat İlçe Temsilciliklerimizle 
örgütlülüğümüz devam etmektedir. 
Bugün, Peyzaj Mimarları Odası; 6235 (7303) sayılı Yasa hükümlerine 
göre TMMOB topluluğu içinde kurulan ve Türkiye sınırları içinde 
meslek ve sanatlarını uygulamaya yasayla yetkili olup, mesleki 
etkinlikte bulunan Peyzaj Mimarlarını, örgütü içinde toplayan, tüzel 
kişiliğe sahip olup, ülkemizdeki Peyzaj Mimarı'nın "Kamu Kuruluşu" 
niteliğindeki tek meslek örgütüdür ve Peyzaj Mimarları Odası 
Yönetmelik hükümlerine bağlıdır. Oda merkezi Ankara'dadır. 
Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı eğitimi ise, 1933 yılında kurulan Yüksek 
Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları Şubesi" ile başlamıştır. 
Ankara Üniversitesi'nin 1946 yılında kurulması sonrasında, bu kuruluş 
içinde yer alan Ziraat Fakültesi bünyesinde "Bahçe Mimarisi ve 
Ağaçlandırma Kürsüsü" ile Peyzaj Mimarlığı eğitiminde yeni bir 
döneme geçilmiştir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü; 1968 yılında eğitime 
başlamış ve ilk mezunlarını 1973 yılında vermiştir. 
Günümüzde Peyzaj Mimarlığı eğitimi, üniversitelerin Mimarlık, 
Ziraat, Orman ve Güzel Sanatlar, Tasarım Fakülteleri bünyesinde 
verilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde peyzaj 
mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olan ya da yurtdışındaki 
peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olup, 
diplomasının denkliği YÖK tarafından onaylanmış, her peyzaj 
mimarlığı bölümü mezunu, mezuniyetini izleyen üç ay içerisinde 
Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır. Üyelik 
kaydında lisans diploması esastır. 
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Odanın Amaçları ve Bu Amaçlar Doğrultusundaki Çalışmaları 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği’nin tüzük ve yönetmelikleri esasınca çalışmalar yapmaktadır. 
Bu doğrultuda da kendi yönetmelik, genelge ve yönergelerini 
oluşturarak çalışmalarını sürdürmektedir.  
Mesleğe ilişkin ülke, kamu, toplum ve birey yararları çerçevesinde 
önerilerde bulunarak, çalışmalar yapmaktadır.  Gelecekte de 
yaşanabilir insan yerleşimleri yaratmak amacı ile bilimin ve sanatın 
ışığında, var olan doğal ve kültürel ve tarihi kaynakları korumayı, 
geliştirmeyi, onarmayı ve olabildiğince en uzun süre ve en uygun 
biçimde yararlanmayı hedefleyerek açık ve/veya yeşil alanların peyzaj 
planlama, tasarım, projelendirme, uygulama ve yönetimini yaşama 
geçirmek, peyzaj mimarlığında toplumun her kesimindeki insana 
hizmet edecek kamu ve toplum yararını oluşturacak çalışmalar 
yapmaktadır.  Üyelerin mesleki dayanışma içinde olmalarını 
sağlayarak, aralarında iletişim ağı kurmak, mesleki yapılarını bilimsel 
kurallar içinde güçlendirip geliştirmek, ülkesel ölçekte peyzaj 
mimarlığı çalışmalarında daha üretken ve çağdaş bir meslek grubu 
olarak yer almaları için mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve 
ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek, değerlendirmek, bu 
temel üzerinde meslek üye bazında düzenlemeler ve girişimler 
önermekte ve/veya yapmaktadır.  
Meslek ile ilgili yasa, kararname yönetmelik ve şartnamelerin 
hazırlanma sürecinde etkin çalışma yapmakta ve bu amaçla ilgili tüm 
kurumlarla iş birliği içinde bulunmaktadır. 
 Peyzaj mimarlığı eğitiminin ülke gereksinimlerine göre geliştirilmesini 
sağlamak için, bakanlıklar ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki 
eğitim, öğretim ve araştırma kuruluşları ile ilişki kurmaktadır.   
Meslek onurunu ve üye haklarını korumak üzere mesleğin her alanda 
etik kurallar çerçevesinde gelişimini izlemekte ve denetlemektedir.  
Peyzaj mimarlığı konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, 
kamuoyuna ve meslektaşların ilgisine ve bilgisine sunarak, 
düzenlemeler ve girişimler önermekte ve/veya yapmaktadır.  Üyelerin 
öğrenim sonrası gelişimleri ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumsal ve 
uygulamaya yönelik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak 
amacı ile yayın, öğretim, eğitim, proje, seminer, sempozyum, kongre ve 
benzeri çalışmalar yapmakta ve yarışmalar düzenleyerek, düzenlenen 
yarışmalara danışman ve jüri üyeleri önermekte ve yarışma 
şartnamelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.  
Ülke içinde ve dışında tüm resmi, özel kuruluşlar ve meslek grupları 
ile iş birliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini 
sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmaktadır. 
Mesleğin uygulaması sürecinde üyelerin karşılaşacakları kanun dışı ve 
haksız her türlü davranışa karşı önlemler almak ve yargı yoluna 
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başvurmak, taraf olmak, bilirkişilik, eksperlik, danışmanlık ve benzeri 
hizmetlerde bulunmaktadır.  Peyzaj mimarlarının çalışma 
olanaklarının artırılması ve mesleki etkinliğin sağlanması amacı ile 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla ilişki kurmak, peyzaj 
mimarlığı hizmetlerine dair nitel ve nicel ihtiyaçlarını gözeterek, eğitim 
ve öğretim kurumlarına plan ve program önerilerinde bulunmaktadır.  
Üyelerinin özlük, ekonomik ve demokratik hakları ile ilgili olarak 
çalışmalar yapmaktadır.  Uzmanlık alanına giren konularda 
mahkemelere, kişi ve kuruluşlara bilirkişilik, teknik müşavirlik, 
eksperlik, hakemlik ve benzeri hizmetlerin verilmesi amacı ile eğitim 
seminerleri düzenlemekte ve belgelendirmektedir.  Öğrenci üye 
komisyonları aracılığı ile peyzaj mimarlığı eğitimi alan öğrencilerin 
sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerinin karşılanmasına katkı 
sağlamak, mesleki deneyim kazanmaları amacıyla yaz okulları ve 
gençlik kampları düzenlemektedir. 
TMMOB’ye bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile benzer amaçlar 
doğrultusunda ortak çalışmalar yapmaktadır. 
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Mimarlık Fakültesi 
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RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan ALPHAN
Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Cukurova University Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture
Peyzaj Araştırmaları Derneği, Landscape Research Association (PAD)

SCOPE OF THE GREEN-ORIENTED ACTION
� The concept of change and the climate change problem
� The requirements to deal with environmental problems
� Scientific and technical/technological aspects of problems
� Tools and methodologies to develop viable solutions
� Capacity building
� Site-specific planning and plan implementation
� Case Project (PAD and Izmir Metropolitan Municipality)

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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STAKEHOLDERS INVOLVED IN GREEN ORIENTED ACTION
� Universities, research and development institutions
� NGOs
� Government bodies
� Local communities

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

PAD-PEYZAJ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
PAD’S PERPECTIVE IN THIS REGARD
� Collecting and deriving up-to-date and reliable environmental

information
� Creating awareness and capacity building
� Creating communication between stakeholders
� Building synergy between related parties for effective planning

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Değişim Slatyları

Landscape change phenomenon
Prof. Dr. Hakan Alphan

Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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Human impact
Deforestation in Rondônia, Brazilian Amazons

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

2004 2010 2014

Human impact
Expansion of agriculture (Mersin, Turkey)

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Atmosphere and climate events
Being
Full of life                                                       Devoid of life

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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Change of Earth systems
Direct and indirect impacts of the change on human existence ???

How should we act?
1. Let the pace and magnitude of human activities increase. After
all we can overcome any kind of environmental consequences
using the state of the art engineering and technology solutions!
2. Think on how human can adapt environmental consequences of 
change, while reducing the potential impacts of the use of 
environmental resources

1 ????
2 ???

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

When to stop interfering with
environmental systems and
processes ???

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Deal with the causes of change to manage the
consequences
e.g. Reduce carbon emissions, 
decrease use of water, 
combat erosion, 
reduce deforestation

e.g., promote renewable
energy resources

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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How should we act?
1. Regulate human uses

+
2. Develop state-of-the art engineering solutions for
environmental problems

+
3. Develop adaptation strategies, tools and
methodologies for the environmental consequences

+
4. Implement! 

+ 
5. Monitor!

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Case Project (PAD)
Landscape Research Association
Izmir Metropolitan municipality

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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Landscape: an interface
What is going on in the background?

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Climate model

Land cover change

Green infrastructure

Ecosystem services

Good examples

Recommendations

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS
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RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

Prof. Dr. Hakan Alphan
Panel 2: URBAN GREEN NETWORK AND ITS PROBLEMS

RESILIENT CITIES AND GREEN-ORIENTED APPROACHES – H. Alphan
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Composition and configuration of green infrastructure

a: sınıfın peyzaja oranı, 
b: en büyük parça indisi, 
c: çevre-alan oranı, 
d: ilgili kapsayıcı daire, 
e: en yakın komşu 
mesafesi, 
f: benzer komşuluklar oranı
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1 Yapı alanları 26.13 20.88 21017.22 0.45 18.17 98.89
2 Açık tarım arazisi (ekili ve dikili) 15.88 7.33 25757.78 0.45 4.59 99.34
3 Doğal vejetasyon 42.82 31.55 23734.45 0.46 9.67 99.84
4 Zeytinlikler 0.14 0.14 357.89 0.69 N/A 99.11
5 Çıplak alanlar 1.11 0.68 27188.95 0.46 13.76 95.22
6 Parklar 5.24 3.26 2418.70 0.62 56.24 99.03
7 Şahıs ve kurum bahçeleri 2.54 0.21 1804.62 0.62 39.48 97.84
8 Mezarlıklar, 0.10 0.10 395.37 0.66 N/A 99.01
9 Spor alanları, 0.18 0.10 1111.58 0.51 415.11 98.53
10 Refüjler, 1.85 0.30 8628.12 0.76 25.24 95.65
11 Bitkilendirilmiş şeritler, 0.29 0.03 2664.38 0.90 73.82 93.92
12 Akarsu koridorları, 0.05 0.02 4267.69 0.96 155.40 88.25
13 Su kanalları 0.03 0.03 2071.63 0.93 N/A 94.82
15 Dereler ve diğer su yüzeyleri 3.66 3.07 166.77 0.62 3859.59 99.76
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URBAN GREEN INFRASTRUCTURE
� Water retention capacity
� Carbon sequestration
� Air purification
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ÖZET 
Ekolojik planlama peyzaj bilgisine dayalı bir yaklaşımdır ve peyzaj 
planlama kapsamında doğal olarak yer almaktadır. Mekânsal gelişim 
kararlarından beklenen “sağlıklı doğal çevreye” ilişkin yararın garanti 
altına alınabilmesi açısından ve en temel dayanak olarak kritik 
derecede önemlidir. Bu bölümde ekolojik planlamanın, daha kapsamlı 
olarak peyzaj planlamanın mekânsal planlamaya esas oluşturma 
nedenleri ve sağlayacağı bilgi temeli açıklanmaya çalışılmış, ulusal 
yaklaşımı belirlemeye yönelik olarak yürütülmüş resmi pilot 
projelerden örnekler sunulmuştur. Sonuç olarak, 1960’lı yıllarda 
ekolojik bilgiyi esas alarak Dünya’da yayılmaya başlamış bir disiplin 
olarak peyzaj planlamanın mekânsal planlama süreçlerinde, ön eylem 
alanı olarak yer almasının gerekliliği ve önemi vurgulanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Ekoloji, peyzaj ekolojisi, peyzaj, ekolojik planlama, 
peyzaj planlama 
 
1. GİRİŞ   
Dünyanın pek çok yerinde etkisini sürdüren modernist kent planları, 
kentteki çeşitli kullanımları birbirinden kesin sınırlarla ayırmaktadır. 
Planlamanın kent bütününe bu bakışı, mekâna bakışın da bir 
anlatımıdır. Buna göre mekân, toplumsal amaçlar için biçimlenmesi 
gereken bir nesnedir. Dolayısıyla kentsel alan sadece belli bir toplumsal 
proje kapsamında bir değer taşımaktadır (Işık, 1993). İnsan merkezli 
böyle bir planlama anlayışının, modernizmin hâkim olduğu dünya 
görüşü çerçevesinde çözeceğini vadettiği sorunlara yanıt 
oluşturmadığını, hatta daha pek çok sorun daha katarak dünyayı 
günümüzdeki çevresel krizlere taşıdığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Söz konusu planlama yaklaşımının ekolojik bakımdan 
önemli olan yönü doğayı ve onun elemanlarını “öteki” olarak görme 
eğilimidir. En şaşırtıcı olanı ise, böyle bir eğilimi görememe 
durumudur. Doğaya müdahale eden şehircilik, mimarlık ve peyzaj 
mimarlığı uygulamalarında bu söylemin izleri ve sonuçları açıktır. En 
temeldeki sorun, ekolojik bakışın ve bu bakışın mesleki varoluş 
temelini oluşturduğu peyzaj planlama, tasarım ve yönetim (peyzaj 



 140 

mimarlığı) kavramlarının dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi 
ülkemizde de mevzuatta ve uygulamada yerini tam olarak alamamış 
olmadır. Kuşkusuz dünyanı gelişmiş yüzünde ise durum farklıdır. 
Ekolojik yaklaşım, temelini peyzaj ekolojisi bilimine dayandırmaktadır. 
Dünyada peyzaj mimarlığı, ekoloji tabanını ve kazanımını eğitimde 
tesis etmiş disiplindir. Ancak şehir modernist yaklaşımla 
planlandıktan, yapısal mimari gelişim kararlaştırıldıktan sonra, bugün 
hâlâ akla şöyle böyle gelen peyzaj, gerçekte son kertede 
değerlendirilecek bir kavram değil, ön eylem alanıdır. 
 
2.PEYZAJ ve EKOLOJİ 
Alman Coğrafyacı Alexander von Humbolt (1769-1859) peyzajı bir 
bölgenin toplam karakteri olarak isimlendirmiştir. Ekolojik 
planlamanın temeli ekolojinin bir yan dalı olan peyzaj ekolojisidir. 
Peyzaj ekolojisi, “peyzajın herhangi bir bölümünde egemen olan çevre 
koşulları ile canlı topluluklar arasındaki karmaşık neden-sonuç 
ilişkilerini bir bütün olarak ele alan bir bilim dalıdır (Odum ve Barrett, 
2008). Başka bir anlatımla, peyzaj ekolojisi peyzajın yapısını, 
fonksiyonunu ve değişimini ekolojik görüş çerçevesinde inceleyen 
bilimsel uğraşı alanıdır (Koç ve Şahin 1999; Şahin, 2010).  
Peyzaj kavramı, aşağıdaki sözcüklerin bütünleşik anlatımıdır (Şahin 
2010; Şahin ve ark. 2014’den uyarlanarak): 
“1. Dinamizm ve süreklilik: Avrupa Peyzaj Sözleşmesi peyzajı “insan 
tarafından algılandığı biçimiyle özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin 
etkileşimi ve faaliyeti sonucunda oluşan alan” olarak tanımlamaktadır. Ancak 
bu algı bir resim enstantanesini değil dinamik, sürekli gelişen ve değişen bir 
mekânı temsil eder.  
2. Algı ve realite: İnsanlar tarafından algılanan peyzaj doğal ve kültürel 
süreçler tarafından bi- çimlendirilir. Peyzajın ahengi (Thayer, 1994) algılanan 
peyzajı (peyzajın yapısı) oluşturan süreçlerin sürekliliğiyle ortaya çıkar (Şekil 
1). Bir ekosistemin (ya da peyzajın) yapısı, organizasyon deseninin fiziksel 
anlatımıdır. Süreç ise, organizasyon deseni kapsamındaki bütün etkinlikleri 
içerir (Capra, 1996). O halde, peyzajla ilgili kararların hangi sonuçlara sebep 
olabileceğinin araştırılabilmesi için öncelikle bir peyzajı biçimlendiren bu 
mekanizmaları incelemek gereklidir.  
 

 
Şekil 1. Peyzajın ahengi. Thayer (1994) algılanan peyzajı “görünen değer” 
olarak tanımlarken, bu peyzajın bağlı olduğu süreçleri “öz değer” olarak 

tanımlamıştır. Bu ikisi ahenk içindeyken sistem dengededir. 
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3. Değişim: Peyzaj sürekli değişir. Bugün var olan çevresel koşullar geçmişten bu yana 
süregelen olayların bir sonucudur. Burada önemli olan peyzaj değişimlerinin bir 
insanın ömrü ile ifade edilemeyecek kadar uzun yılları kapsayabileceği gibi, bu 
değişimin hemen oluşabileceği koşulların da bulunduğunu fark etmektir. Şekil 1: 
Peyzajın ahengi. ayer (1994) algılanan peyzajı “görünen değer” olarak tanımlarken, bu 
peyzajın bağlı olduğu süreçleri “öz değer” olarak tanımlamıştır. Bu ikisi ahenk 
içindeyken sistem dengededir.  
4. Ölçek ve hiyerarşi: Peyzaj hiyerarşik olarak yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel 
ölçekleri kapsar. Bu hiyerarşi, planlama ölçeği açısından dikkate alınması gerekli bir 
konu olmasından önce, peyzajın varlığı ve dinamikleri açısından anlamlıdır. Örneğin 
yerel ölçekte bir çalışmada bir canlı türü azalma eğilimi gösterirken, aynı alanı da 
kapsayan üst ölçek bir değerlendirmede bunun tam karşıtı bir durum ortaya çıkabilir. 
Ya da su rezervi açısından yerel ölçekte kaynaklar iyi durumda olarak kaydedilirken, o 
peyzajı oluşturan mekanizmalar kapsamında ve üst ölçekte değerlendirildiğinde, aynı 
su kaynakları besleniminin risk altında olduğu anlaşılabilir.  
5. Etkileşim: Peyzaj bileşenleri arasındaki etkileşim o peyzajı biçimlendiren 
mekanizmaları belirler. Örneğin, mevcut ülkesel veri kayıtlarında toprak erozyon 
derecesi aynı olan iki alan, sahip oldukları bitki örtüsü kalitesi, biyokütle süreci, 
hidrojeolojik peyzaj strüktürü, eğimle ilişkili su hareketleri (doğal drenaj deseni) vb. 
peyzaj bileşenleri ve süreçleri ile çok faklı değer ve önem taşıyabilirler.  
6. Özgünlük: Her bir peyzaj kendini oluşturan ögeler ve süreçler bakımından 
birbirinden farklıdır. Öge bazında (vadi, çağlayan, sulak alan, vb.) mekânsal tekrarlar 
olsa da, ögelerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkan peyzaj bulunduğu yere özgüdür.  
7. Sınır kavramı ve çok katmanlılık: Peyzaj, mekânsal hiyerarşinin her aşamasında; 
yapı, fonksiyon ve değişim özellikleri kapsamında farklı alansal sınırlara, dolayısyla çok 
katmanlı yapıya sahiptir. Örneğin su süreci kapsamında peyzajı tanımlamada havza 
sınırının dikkate alınması gerekirken; biyokütle süreci, biyoçeşitlilik, görsel kalite, 
kültürel peyzaj değeri vb. analizlerde farklı mekânsal sınırlarda çalışmak gerekebilir.” 
 
3. EKOLOJİK PLANLAMA ve PEYZAJ PLANLAMA BAĞI  
Peyzaj, onu oluşturan ögelerin kompozisyonu ve bu ögelerin karşılıklı 
etkileşimi ile oluşan süreçlerle biçimlenmektedir. Tek bir ögedeki 
değişim tüm peyzajı değiştirebilmektedir. Peyzaj, holistik yaklaşımla 
anlaşılabilecek bir kavramdır. Totalistik yaklaşımın karşıtı, holistik 
yaklaşım, bireysel ögelerin analiziyle var olan yapının 
anlaşılamayacağını savunmakta ve bu nedenle sistemlerin bütün 
olarak çalışılmasını önermektedir. Bu bağlamda, peyzaj 
değerlendirmelerinde her bir ögenin, bütün içinde diğer ögelerle olan 
etkileşimi çerçevesinde ele alınması gereklidir. Diğer bir anlatımla, bir 
peyzajı tanımlayabilmek için, onu oluşturan her bir ögeyi bütün 
bağlamında ifade etmek gereklidir (Şahin ve ark., 2013). 
Bir peyzajı biçimlendirmede insanın etkisi inkâr edilemez. Dolayısıyla 
peyzaj ekolojisti sadece doğal süreçlerle ilgilenmez, aynı zamanda 
kültürel peyzajlarla, diğer bir anlatımla insan toplulukları ve yaşam 
alanlarıyla da ilgilenmektedir. Bu bakış açısıyla ekolojik planlama ve 
peyzaj planlama eş değer kavramlar olarak kabul edilebilir.  
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İnsanın doğa ile etkileşimini anlayabilmek için ya da toplumları, 
kültürleri, yerleşimleri anlamayabilmek için öncelikle doğayı anlamak 
gereklidir. Bunun için alışılageldiği biçimde onu oluşturan parçalara 
bakmak yanıltıcıdır. Esas olan parçalar arası etkileşimi 
çözümleyebilmek, anlayabilmektir. Bu noktada en kritik soru, doğaya 
parçacıl bakma eğilimdeki insanın bütündeki bu etkileşimleri nasıl 
çözümleyebileceği olmalıdır. Derin ekolojinin babası kabul edilen Aldo 
Leopold, doğayı anlamak için “dağ gibi düşünmek” gerektiğini 
vurgulamıştır (Türksoy, 2001). Dağ gibi düşünmek kendini dağın 
yerine koyabilmektir. Öte yandan, son kertede böyle bir empati de 
yetmeyecek, nesnenin gözünden de insanın kendi kararlarını 
sorgulaması gerekecektir. Ekolojik düşünme, böyle bir zeminde doğa-
insan etkileşimini araştıran bir zihinsel etkinlik alanıdır.  
Uzun yıllar, alan kullanım planlaması ve yönetiminde dikkate alınan 
bir ölçüt olarak peyzaj ile ilgili vurgu, koruma- kullanım kararları 
çerçevesinde bir alanı diğerinden daha değerli kılan peyzaj 
kıymetlendirmesi üzerine olmuştur.  Peyzaj değerlendirmesi ise bir 
alanı diğerinden farklı kılan peyzaj karakter sınıflandırması ve 
tanımlamasını da içeren, bir araç olarak 1980’lerden sonra ortaya 
çıkmıştır. Peyzaj sınıflandırmasının (ya da karakterizasyonun) son 
ürünü yargı-bağımsız tanımlanan peyzaj karakter tipleri ve/veya 
alanları haritalarıyla birlikte bu karakteri biçimlendiren en önemli kilit 
süreçlere ilişkin analizlerdir. Süreçte alan kullanım değişiklikleri ve 
gelişim tiplerinin baskıları gibi değişim güçleri de tanımlanmaktadır. 
Peyzaj karakterine ilişkin yargılama aşamasındaki temel ürünler ise, 
peyzaj stratejilerinin geliştirilmesi, peyzajlara bir statü atama, peyzaj 
kapasite belirlemesine ilişkin kılavuz bilgiler ve nihai ürün olarak, 
peyzaj planıdır (Şahin ve ark., 2013). 
 
4.TARİHTE EKOLOJİK PLANLAMA 
Ekolojik planlama üzerine tarihsel gelişim, sanayileşme sonrası 
Dünya’nın gelişen yüzü olan batı kaynaklarına göre tanımlanmaktadır. 
Özellikle arkeolojik dönemlerde ve sanayileşme sonrası dünyanın 
doğusundaki planlı kentleşme dinamikleri kapsamında doğanın yeri 
konusundaki bilgilerin daha fazla aydınlatılmasına gereksinim 
bulunmaktadır. 1960’ların ilk yarısı, gelişmiş batıda çevre sorunlarının 
artık belirginleşmeye başladığı yıllardır. Bunu, doğaya müdahalenin 
sınırlarına duyarlı ve çevre kontrolüne yönelik ulusal ve uluslararası 
yasal yaptırımlar izlemiştir. Aynı zamanda, ekolojik söylem ve ekolojik 
planlama da uygulamada yerini almaya başlamıştır. Elbette ekolojik 
planlamaya ilişkin bilimsel çalışmalar daha eskiye dayanmaktadır. Bu 
bağlamda, Ian Lennox McHarg (1920-2001), 1969 tarihinde yayımladığı 
“Doğayla Tasarım” kitabıyla tarihe damgasını vurmuş, belki de en 
ünlü peyzaj plancısıdır. Elbette ki McHarg’ın (1969) ortaya koyduğu, 
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sistematik ve kapsayıcı ekolojik planlama yaklaşımının gelişiminde 
birçok kişinin rolü bulunmaktadır. McHarg 1954 yılında, Dekan Prof. 
G. Holmes Perkins tarafından Peyzaj Mimarlığı Bölümünü yeniden 
kurmak üzere Pennsylvania Üniversitesinde getirilmiştir (Steiner, 
2004). Harvard Üniversitesinde eğitim almış bir mimar ve plancı olan 
Prof. Holmes, 1955 yılında ise, BM Teknik Destek Birimi desteğiyle 
Ankara’ya gelecektir. Holmes, Türkiye’de kaldığı bir yıl boyunca 
ODTÜ Mimarlık Fakültesinin kurulmasına esas oluşturacak çalışmaları 
yürütmüştür. Prof. Holmes tarafından hazırlanan kapsamlı raporda 
dikkati çeken konu, Mimarlık Fakültesi çatısında yapı mimarlığı, 
şehircilik ve peyzaj mimarlığı programlarının birarada ve ortak eğitim 
kapsamında yer almasına dair önerisidir (Yorgancıoğlu, 2010). Ancak 
ODTÜ’de sadece yapı mimarlığı ve şehircilik bölümleri yer almıştır. 
Belki de bu karar, ülkemizde mekânsal planlama süreçlerinde peyzaj 
mimarlığının, dolayısıyla ekolojik planlamanın uygulamada, bu 
çalışma ile tanımlandığı biçimde yer almamasının nedenlerindendir. 
Kaldı ki Prof. Holmes Harvard Üniversitesinde Dekan bulunduğu 
sürede (Yorgancıoğlu, 2010) belirtilen üç disiplinin ortak eğitimini 
gerçekleştirmiş bir akademisyen ve yöneticidir. McHarg’ın da mezun 
olduğu ve Frederick Olmsted tarafında ilk peyzaj mimarlığı dersinin 
verildiği okul olarak Harvard Üniversitesi, ekolojik planlama 
konusunda, tarihi süreçte Dünya’da en çok kavram geliştiren 
üniversitelerdendir.  
McHarg, Lewis Mumford ile ABD’de bölgesel planlama anlayışını 
değiştirmiş ve peyzaj planlama ve tasarım ön eylem alanını 
tanımlamışlardır.  Avrupa’da kendisini ilk kez peyzaj mimarı olarak 
isimlendirmiş kişi olan Patrick Geddes’in doğa ve kültür üzerine 
düşüncelerinin genç Mumford, ardından da McHarg üzerindeki 
etkisinin izlerini görmek heyecan vericidir. Cohen (2019), 
“Ekohümanizm ve Ekoloji Kültür” başlıklı kitabında, ekolojinin 
modernist yaklaşımı nasıl değiştirdiğini ve bu yolda sırasıyla ve 
birbirleriyle etkileşimli olarak Olmstead, Ebenezer Howard, Geddes, 
Mumford, MacKaye, Glikson and McHarg’ın katkılarını 
açıklamaktadır. Cohen (2019), McHarg’ın ekolojik planlama 
yaklaşımını 1930-1950 yılları arasında geliştirdiğini bildirmektedir. 
Zaten McHarg’ın hayattayken yazdığı biyografisi (McHarg, 1996) ve 
ardından McHarg ekolünden Frederick Steiner’ın (2019) bu 
biyografideki güncellemeleri irdelendiğinde bu söylem açıkça 
görülebilir. Ekolojik planlama, McHarg'ın ekolojik determinizm olarak 
tanımladığı kavram kapsamında, "insan kullanımı için içsel olanaklara 
ve kısıtlamalara sahip olan etkileşimli ve dinamik doğal sistemleri" 
ortaya çıkarmak için bir araç haline gelir. 'Doğal sürecin anlaşılması, 
tüm çevre sorunları için merkezi bir öneme sahiptir ve arazi 
kullanımıyla ilgili tüm hususlara dahil edilmelidir' (Misra, 2022). Bu 
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bölümün yazarının da akademik yaşamının başlıca ilham kaynağı olan 
McHarg’ın 2019 yılında 50. yıldönümüne ulaşan “Doğayla Tasarım” 
kitabı yüksek övgüyü hakketmektedir. McHarg’ın, planlama 
eylemlerine ekolojik süreçleri, neden-sonuç ilişkisine göre analiz ettiği 
ekosistem envanteri ve aşağıda sıralanan değerlendirme kriterleri 
kapsamında dahil ettiği belirtilebilir (Belknap and Furtado, 1967).  
McHarg’ın ekolojik planlama yaklaşımını geliştirdiği yıllarda, ABD 
Wisconsin Eyaleti’nde Prof. Philip Lewis peyzaj deseni/yapısal 
karakteri üzerine yoğunlaşmış ve peyzaj bağlantılığını “çevresel 
koridor” kavramı ile tanımlamıştır (Belknap and Furtado, 1967). Elbette 
Lewis yaklaşımı eyalet yasalarında karşılık bulmuş ve uygulanmıştır. 
Lewis’den önce, 1900’lerin ilk yarısında, peyzaj bağlantılılığı, ABD’de 
yaygın uygulama sahası bulan Olmsted’in Park Sistemi kavramında 
karşılık bulmuştur. Her iki yaklaşımda peyzaj bağlantılığı algılanabilir 
yapısal özellikler kapsamında planlanmaktadır. Günümüzde söz 
konusu bağlantılılık, farklı terimlerle de ifade edilebilmektedir. 
Ekolojik planlama yaklaşımı kapsamında ideal olan bağlantılılığın 
karakter-fonksiyon temelinde tesisidir (Şahin ve ark., 2014; Doğan 
2012).  
McHarg ve Lewis yanısıra, aynı yıllarda Kanada’da, Angus Hills 
ekolojik birimlerin kullanım kabiliyeti ve uygunluğuna ilişkin bir 
ekolojik planlama süreci geliştirmiştir (Belknap and Furtado, 1967). 
“Hills Ekosistem Sınıflandırması” olarak da anılan yaklaşım 
Kanada’da uygulanmıştır. Hills’in bu sınıflandırması farklı ölçeklerde 
ve hiyerarşik yapıda yukarıdan aşağı ekolojik birimlerin 
tanımlanmasını ve kullanım kararlarının en küçük ekolojik birime göre 
geliştirilmesini kapsamaktadır. Daha sonra, aşağıdan yukarı ölçeklere 
doğru kullanım kararlarının yeniden sınıflandırılmalarıyla alan 
kullanım kararları yerel ve bölgesel ölçeklere taşınmaktadır. Bu tip 
peyzaj sınıflandırmaları, günümüzde, Avrupa söyleminde ve 
ülkemizde, peyzaj karakter alanı ve tipi kavramları ve bu kavramların 
farklı mekânsal ölçeklerde ayrıntılı veriye göre yeniden tanımlanması 
biçiminde yer almaktadır.  
ABD ve Kanada’daki ekolojik planlama yaklaşımlarının tarihsel 
gelişimiyle paralel denilebilecek zamanlarda, orta Avrupa’da da ve 
özellikle Hannover Teknik Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Doğa 
Koruma Enstitüsünde, Hills’in yönteminde olduğu gibi ekolojik 
birimlere dayalı ancak farklı ekolojik süreçleri ve kavramsal içeriği olan 
peyzaj planlama süreci, Köseoğlu’nun bildirdiği üzere Buchwald (1964, 
1966, 1969) ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Batı’da 
ceryan eden bu gelişmelerin, birbirleriyle etkileşimini açığa çıkaracak 
çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Öte yandan, bu çalışmada 
işaret edilen tüm çalışmalar planlama yaklaşımı açısında farklılıkları 
bulunmaktadır. Belirtilen öncü çalışmalar arasında, ekolojik süreçlere 
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(peyzaj fonksiyonlarına) en belirgin vurgu ve kapsamın McHarg 
tarafından ortaya konulduğu belirtilebilir. Öte yandan, öncüllerin 
ardından Almanya’daki Bastian’ın (1998, 2000) çalışmaları peyzaj 
fonksiyon odağındaki zayıflığa cevap niteliğindedir. Ancak bu yönde 
yaklaşımın uygulamada ne kadar yer alabildiğine ilişkin araştırmalara 
gereksinim bulunmaktadır.  
 
Ülkemizdeki durum 
Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, ülkemiz mekânsal 
planlama süreçlerinde ve mevzuat kapsamında bu makale ile söz 
edilmeye çalışılan ekolojik yaklaşımın, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin 
yaşandığı günümüze kadar, son yıllardaki heyecan verici gelişmelere 
karşın hâlâ uygulamada yerini alamadığını belirtmek yanlış 
olmayacaktır. Dünya’da bir ilk olarak 1930-1950 yıllar arasında 
gelişmiş ve ekolojik süreçler temeline dayanan McHarg yaklaşımı, 
ülkemizde birçok plancı tarafından sadece çakıştırmalar yöntemiyle 
tanımlanmış ve yaklaşım tam olarak olarak uygulanamamıştır. 
Ülkemizdeki durum bilimsel çalışmalar kapsamında irdelendiğinde 
ise, bir peyzaj mimarı olan McHarg’ın ekolojik süreç olarak tanımladığı 
ve peyzaj öğelerinin birbirleriyle etkileşimlerini ortaya koyacak sistem 
yaklaşımı 1990’lı yılların ikinci yarısına kadar gereği gibi yer 
almamıştır. Bilimsel araştırmalar çoğunlukla sistem öğelerinin analiz 
ve değerlendirmesiyle sınırlı kalmış ya da ekolojik işlevler, kullanımı 
sınırlandıran veya olanak sağlayan değer olarak ele alınmış, doğanın 
var olma değeri göz ardı edilmiştir. Dolayısıyla çalışmalarda ekoloji 
insan odağı ve parçacıl bir yaklaşımla irlenmiştir. Capra (1996) “sistem 
mühendisinin, sistemin ortaya çıkan özelliklerini tahmin etme 
becerisinde olması gerektiğini, bunların da sistemin sahip olduğu 
ancak parçalarda olmayan özellikler olduğunu” belirterek parçacıl 
yaklaşımın sistemi çözümlemedeki yetersizliğini de tanımlamıştır. Bu 
bağlamda ekolojik yaklaşımın her bir peyzaj ögesinin bütün 
bağlamında ifadesini, diğer bir anlatımla ögeler arasındaki etkileşimin 
irdelenmesini içerdiği söylenebilir. Capra (1996) stratejik düşünme 
yöntemi olarak da ifade edilen böyle bir sistem çözümlemesi 
yaklaşımının, 1950 ve 60’larda yönetim ve mühendislik üzerinde 
belirgin bir etkisi olurken, biyoloji üzerindeki etkisinin, tam tersine, 
(“Yaşamın Örgüsü” başlıklı kitabının yayımlandığı 1996 tarihine 
kadar) neredeyse ihmal edildiğini bildirmektedir. Belki de bu durum, 
biyolojik süreçleri de içeren ekolojik yaklaşımın ya da düşüncenin, 
planlama süreçlerine yansımasındaki ülkemizde ve dünya genelindeki 
gecikmenin nedenlerinden biri olabilir. Bu çalışmada sözü edilen 
ekolojik planlama yaklaşımını peyzaj ekolojisi bilim dalına dayandığı 
dikkate alındığında, bu bilim dalının ülkemiz mekânsal planlamada 
yer aldığı tarih olarak, Ankara Üniversitesinde peyzaj mimarlığı 
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eğitiminin mezunlarını verdiği 1968 yılı verilebilir. 1968 (eğitimin 
başladığı yıl)-1980 yılları arasında ekolojik planlama üzerine akademik 
alt yapının geliştirildiği dönemler olarak ele alınabilir. Yaklaşık bu 
zaman aralıklarında, Federal Almanya'da Hannover Teknik 
Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Doğa Koruma Enstitüsünde Doktora 
çalışmaları yapmış ve ekolojik planlamada Alman ekolünü Türkiye’ye 
kazandırmış öncüller arasında sırasıyla Prof. Dr. Mehmet Köseoğlu, 
Prof. Dr. Türker Altan, Prof. Dr. İlçin Aslanboğa ve Prof Dr. Hayran 
Çelem’den söz edilebilir. Bahsedilen Enstitü Alman ekolünü geliştiren, 
uygulanmasını sağlayan ve o yıllarda hâlâ hayatta olan kişilerdir. 
Kuşkusuz isimlerde noksanlık olabilir (ki bu kişiler arasında 1967 
tarihli peyzaj planlama konusunda araştırması bulunan Prof. Dr. Günel 
Akdoğan yanısıra, İsmet Gürses ve İsmet Olcay’dan söz edilebilir) ve 
bu nedenle ülkemizdeki akademik anlamda ekolojik planlama 
öncülleri ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim açıktır. Bu 
gereksinimi şimdilik geleceğe not düşerek, Alman ekolünün peyzaj 
mimarlığı eğitimine yansıdığı, dolayısıyla Ankara Üniversitesinde 
“peyzaj ekolojisinin eğitimde ilk kez yerini” aldığı ve uygulamaya esas 
oluşturacak uzmanların yetiştirildiği 1980 sonrası gelişmelerden söz 
etmek şimdilik yeterli olabilir. Yukarıda sözü edilen öncülerden genç 
Dr. Hayran Çelem, peyzaj mimarlığı eğitiminin birinci kuşaklarından 
rahmetli Prof. Dr. Yüksel Öztan tarafından peyzaj ekolojisi dersini 
vermek üzere görevlendirilmek istenmiş, ancak Dekanlık tarafında 
bölüm asistanının ders vermesinin uygun olmayacağı bildirilerek, 
dersin sorumluluğu Prof. Dr. Salih Vural’a verilmiştir. Ancak Alman 
ekolünde Doktora yapmış genç Dr. Hayran Çelem, Prof. Vural’ın 
yönlendirmesiyle Almanca kaynakları Türkçe’ye çevirerek peyzaj 
ekolojisi ders notları hazırlamıştır. Böylece bilgi aktarımı ve ülkemizde 
ekolojik planlamada rol alabilecek ilk meslek uzmanların yetiştirilmesi 
süreci başlamıştır. Prof. Vural’ın vefatının ardından peyzaj ekolojisi ve 
kırsal planlama dersleri Prof. Dr. Nizamettin Koç tarafından 
sürdürülmüştür. 1969-1970 yıllarında Federal Almanya'da Hannover 
Teknik Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Doğa Koruma Enstitüsünde 
doktora sonra araştırmalarında bulunmuş Prof. Koç, peyzaj ekolojisi 
konusundaki birikimini kırsal peyzaj planlama ders kitabında (Koç, 
1972; Koç ve Şahin, 1999) yer verdiği ekolojik planlama yaklaşımına 
aktarmıştır. Bu yöntem, Köseoğlu’na göre, Buchwald (1964, 1966, 1969), 
Hannover Teknik Üniversitesi’nde diğer öğretim üyeleri, araştırma 
görevlileri ve öğrencilerle birlikte ortaya koymuştur. Bu yaklaşım 
ekolojik birimlere (günümüzde peyzaj planlama kapsamında peyzaj 
birimleri olarak isimlendirilmektedir) ve bu birimlerin, doğal 
potansiyeli ve dayanıklılığı kapsamında, insan kullanımları için 
sundukları olanakların ve kısıtların belirlenmesine dayalıdır. Ekolojik 
birimlere uygun kullanımlar geliştirilirken planlama alanının doğal 
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ekolojik gizilgücü ve ekosistemin korunması hedeflenmektedir. Bu 
yönteme, ekolojik planlama kapsamında yapılabilecek tek eleştiri insan 
odaklı planlama sürecidir. Ancak, anlaşılan o ki ülkemizde ekolojik 
planlamanın ilk kuşak akademik ortamda gelişimine temel olmuştur. 
Öte yandan, 1970’li yılların sonunda, Ankara Üniversitesi’nde, 
özellikle Prof. Dr. Nur Sözen’in McHarg ile yazışmaları ve araştırmaları 
sonucu Ian Lennox McHarg ekolü ile tanışılmış ve zaman içerisinde 
Buchwald (Alman) ekolü yanısıra McHarg ekolü ekolojik planlamaya 
yön vermeye başlamıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Prof. Koç’un ders 
notlarında peyzaj ekolojisi “Peyzaj ekolojisinin ekosistemlerin ya da bir 
ekosistemin belirli bir kısmının yapı ve fonksiyonunun coğrafi ve 
ekolojik görüş açısından inceleyip araştıran disiplinlerarası bir bilim 
dalı” olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma dayalı gelişen anlayış, 
ülkemizde peyzaj yapısı kadar peyzaj fonksiyonuna dayalı 
çalışmaların ekolojik planlama yer almasını kolaylaştıran etmenler 
arasında sayılabilir.   
1990’lı yılların ilk yarısına kadar ülkemizde doğal kaynakların 
kullanımı, geliştirilmesi ve korunması amacı ile geliştirilmiş ve 
uygulanmış yöntemleri genel olarak iki ana başlık altında toplamak 
mümkündür (Şahin 1996’dan uyarlanarak). 
 
 1.Kullanım Kapasitesi Analizi: Her çevresel ögenin her 
kullanım tipi açısından öneminin saptanması ve çevre faktörü alt 
bileşenlerinin kullanım tipine uygunluğu açısından nispi olarak 
puanlanması yoluyla kullanım kapasitelerinin geliştirilmesine 
dayanmaktadır. Çevresel ögelerin kullanım açısından önem derecesi 
dikkate alınmakla birlikte ülkemizdeki uygulamalarda ögeler arası 
etkileşimin göz ardı edilmiş olması bir noksanlıktır. En önemlisi doğal 
sistemin sürdürülebilirliği açısından kilit ekolojik süreçler (su 
döngüsü, madde-enerji akışı, vb) dikkate alınmamıştır. Bu haliyle 
yöntemin, yöntemin ülkemizde insan odaklı bir yaklaşımla 
uygulandığı belirtilebilir ve nedenle ekolojik değildir.  
 2.Risk Analizi: Kullanımların çevresel ögelerin üzerindeki etki 
şiddetine ve çevrenin kullanımlar karşısındaki duyarlılığına göre risk 
derecelerinin saptanmasına dayanır. Yöntem ağırlıkla mevcut 
kullanımlardan kaynaklanan riskleri saptamaya yönelik çalışmalar için 
kullanılmıştır. Yöntemde, ağırlıkla peyzajın yapısını ortaya koyan 
biyotop haritalama tekniğinin kullanıldığı ancak ülkemizdeki 
uygulamalarda kilit ekolojik süreçlerin ihmal edildiği belirtilebilir.  
Şahin (1996), Prof. Dr. Yalçın Memluk danışmanlığında “Dikmen 
Vadisi Peyzaj Potansiyeli ve Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle 
geliştirdiği “Stratejik Planlama Yaklaşımı ve Holistik Değerlendirme 
Yöntemi” McHarg’ın ekolojik planlama yaklaşımını ülkemizde daha 
anlaşılır kılmıştır. Çalışma ekolojik süreçlerin mekânsal planlamaya 



 148 

dahil edilebildiği ilk bilimsel çalışma olma niteliğindedir. Honnover 
Üniversitesi Alman ekolü ile tanışmış Prof. Memlük’ün ise doktora 
çalışmasında, günümüzde bilimsel çevrede peyzaj metrikleri olarak ilgi 
çeken konuda bilgi üretmiş olması hem ilgi çekici hem de ülkemiz 
açısından öncü adımdır.  
Şahin (1996), yukarıda sözü edilen tez çalışmasında, Ian McHarg 
ekolün temeli üzerine Forman and Godron (1986) tarafından 
tanımlanan yapı-fonksiyon-değişim yaklaşımıyla ekolojik süreçlerin 
planlama kademelerine nasıl aktarılabileceğine ilişkin bir yöntem 
ortaya koymuştur. Sonraki yıllarda, özellikle ülkemizin Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesini imzalaması ve yasayla yürürlüğe almasının ardından, 
kurumsal olarak bir nebze güç kazanan peyzaj planlama üzerine, yapı-
fonksiyon-değişim temelindeki Uzun ve ark. (2010) ile Şahin ve ark.’nın 
(2014) çalışmaları ekolojik planlamaya yeni bir yön ve ivme vermiştir. 
Şahin ve ark.’nın (2014), toplamda 8 yıllık bir proje döneminin sonuç 
çıktısı olan ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesine dayanılarak hazırlanan 
“Bölge ve Alt Bölge Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve 
Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu” başlıklı eserleri, bir peyzaj 
planlama sürecini tanımlamaktadır (Şekil 2). Sürece Şahin ve 
Kurum’un (2002), bütünleşik peyzaj fonksiyon değerine bağlı peyzaj 
(koruma) değeri yüksek alanlar kavramı yansıltılmıştır. Ülkemizde, 
peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi kapsamında, peyzajın yapı-
fonksiyon ve değişimine dayalı ekolojik planlama yaklaşımı, bilimsel 
ortamda giderek daha fazla çalışılmaktadır. Görmüş (2012), Çorbacı 
(2014), Uzun ve ark., (2015), Demir ve Demirel (2016, 2018), Görmüş ve 
ark. (2021) ve Berberoğlu ve Çilek (2021) tarafından yürütülen 
araştırmalar, verilenlerle sınırlı kalmamakla birlikte başlıca çalışmalar 
arasında verilebilir.  
 
5.SONUÇ 
Ekolojik planlama, karar sürecince üzerinde çalışılan mekânın peyzaj 
özelliklerine başvuran bir yaklaşımdır. Peyzaj planlama ekolojik ve 
özellikle peyzaj ekolojisi temeline dayalı olarak yürütülen ve öncelikle 
peyzajı biçimlendiren mekanizmaların analizini gerektiren bir eylem 
alanıdır. Bu yaklaşımda, biyotik ve abiyotik ögeleri, içinde 
bulundukları peyzajın yapısı, fonksiyonu ve değişimi kapsamında 
analiz edilmektedir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler kapsamında, 
gelecekte, peyzajı biçimlendiren yapı-fonksiyon-bütünleşik fonksiyon 
etkileşimlerinin zaman ve mekân boyutlarında meta analiz ve 
değerlendirmelerine dayalı modellemelerin ekolojik planlamada daha 
fazla yer alacağı öngörülebilir.  
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Şekil 2. Şahin ve ark.’e göre (2014) Peyzaj Karakter Analizi ve 

Değerlendirmesi (PKAD) 
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Modernizm doğaya hâkim olma eğilimindeyken, bu dönemde gelişen 
klasik ekonomik görüşler doğayı faydacı bir yaklaşımla ele almışlardır. 
Bugün gelinen nokta, planlama ve tasarım anlayışında temel bir 
değişikliğin yapılması gerektiğidir. Ekolojik kaygılar açısından bu 
değişimin özü, artık doğanın özden gelen bir değere sahip olduğunu 
algılamaktır. Bunun planlama ve tasarıma yansıması, zaman ve mekân 
boyutu içerisinde ekolojik değerleri, bileşenleri ve süreçleri dikkate 
alan bir eylem alanı oluşturmaktadır (Şahin 2003).  
Kırsal ya da kentsel karakterde olsun bir alanın ekosistem bütününde 
çevre sistemlerden izolasyonu ekolojik anlamda sürdürülebilir 
sistemler yaratmamaktadır. Alan kullanım kararlarının üretilmesinde 
ekolojik yaklaşım bugün artık genel kabul görmüş bir uygulamadır. 
Planlamada ekolojik yaklaşımın temeli, 1960’larda ortaya çıkan, 
1980’lere kadar “çevresel kaygı” 1980 sonrası ise buna ek olarak “yaşam 
kalitesi”, “sürdürülebilirlik” ve en son olarak “peyzaj karakteri” 
kavramlarını gündeme getiren gelişim ve değişimlerdir. 
McHarg’ın “Doğayla Tasarım” kitabıyla hızla gündeme giren ve 
gelişen ekolojik planlama yaklaşımları, tarihi süreç içerisine kuşkusuz 
birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı etkileşimler sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Söz konusu süreçte, bu bölümde belirtilenlerin dışında 
elbette birçok isim katkı sağlamıştır. Bilgi de tıpkı doğanın yaşam 
örgüsü gibi adeta kendinden organizasyonlu bir canlı gibidir. Diğer bir 
anlatımla, herşey birbirine bağlıdır. Kuşkusuz, ekolojik planlamanın 
gelişimine ilişkin sistematik olarak yapılandırılmış ve kapsamlı bir 
kronolojik çalışmanın ülkemize kazandırılması faydalı olacaktır.   
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GİRİŞ 
Günümüzde ekonomi, sağlık gibi çeşitli başlıklar altında hızla değişen 
gündem krizleri arasında yer alan iklim kavramı, çeşitli meslek 
disiplinleri çatısında farklı bakış açıları ile ele alınmaktadır. Mimarlık, 
coğrafya başta olmak üzere iklim kavramı ele alındığı meslek 
çerçevesinde çeşitlilik göstermektedir. İklim krizinin beraberinde 
getirdiği taşkınlar, aşırı yağış, uzun süreli kuraklık vb. olumsuzluklar 
kentleri doğrudan etkilemektedir. Yer aldıkları coğrafyaya göre 
kentlerin taşıdıkları iklim temelli riskler farklılık gösterse de kullanıcısı 
olan canlıları etkilemektedir. İklim krizinin önüne geçebilmek adına 
çeşitli çalışmalar ve planlar yürütülmektedir. Ülkemizde T.C Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İklim Değişikliği 
Eylem Planı (İDEP) ve İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 
olmak üzere ulusal ölçekli planlar ile iklim krizi üzerinde çalışmalar 
yürütülmektedir. 
Tüm dünyada etkisini gösteren küresel iklim krizi ile birlikte planlama 
ve kent iklimi arasındaki etkileşim önem kazanmıştır. Türk Dil 
Kurumu tanımına göre “yeryüzünün herhangi bir yerinde hava 
olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına 
dayanan durumu” ifade edilen iklim kavramı günümüzde kriz, 
değişiklik, sorun gibi kelimeler ile bir arada anılmaktadır. Kentlerin 
iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinden minimum derecede 
etkilenmeleri, sürdürülebilir nitelik kazanabilmeleri için bu 
değişikliklere uyum sağlayabilmesi ve mekânsal planlamanın bu konu 
içerisinde bir araç olarak kullanılması gerekmektedir (Carter et al., 
2015). Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada kentleşme oranı hızla 
artmaktadır. Küresel alanda kentsel nüfus 1950'de 751 milyon iken 4,6 
kat artarak 2018'de 4,2 milyara yükselmiştir. Bu sayının 2050'de daha 
artarak 6,4 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (UN, 2019).  Kentsel 
mekânlardaki bu nüfus artışına paralel olarak konut gereksinimi de 
hızla yükselmektedir. Geniş kapsamlı bir olgu olan kent, bu talebe 
karşılık vermek için her geçen gün daha çok yapılaşarak sert ve 
geçirimsiz yüzeylerini artırmaktadır (Chandan et al., 2019; Bharath et 
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al., 2019).  Bu süreçte kent ikliminin özellikleri planlama ve tasarım 
aşamalarında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Doğa temelli 
olmayan kentsel planlamalarda, daha fazla enerji tüketimine, hava 
kirliliğine, ekonomik zararlara, geçirimsiz yüzey artışına, yeşil 
alanların azalmasına ve bunlara bağlı olarak gelişen yaşam standartları 
düşük mekânların artmasına yol açmaktadır (Topcu and Girgin, 2016; 
Liu et al., 2017; Huang et al., 2021). Mekân kavramı modernist 
mimarlar, postmodernist mimarlar, tasarımcılar, felsefeciler, peyzaj 
mimarları vb. planlama disiplinlerinde ele alındığında aynı tanımı 
karşılamamaktadır. Mekân kavramı hangi disiplinde ele alınırsa 
alınsın, ölçeği ne olursa olsun mekânı tanımlayan belirleyici öğenin 
insan olduğu atlanılmamalıdır. İnsan odaklı mekân tasarımlarında 
bireyin mekânsal aidiyetini artırmaya yönelik çalışmalar mekân 
kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Mekân kalitesini etkileyen pek çok 
parametreden iklim sadece bir tanesi olmasına karşın atlanmaması 
gereken temel bir kavramdır (Yılmaz, 2020). 
William Shakespeare’in “Doğa temelli vermez, ödünç verir” sözü asla 
göz ardı edilmemelidir. Canlı cansız birçok varlığa ev sahipliği yapan 
çevredeki mevcut kaynakları tüketim odağından çıkartarak; 
sürdürülebilirliği, ekolojiyi temel alan, yaşanılabilir mekânlar üretmek, 
mekânsal tasarımları mikro-iklim odaklı çözümler ile desteklemek ve 
bu şekilde yaşayan her canlıya keyifli mekânlar sunmak; ev sahipliği 
yapan evrene bir katkı sağlamak için; iklim temelli tasarım yaklaşımları 
ile sürdürülebilir bir geleceğe adım atmak gerekmektedir (Yilmaz, 
2020). Ancak iklim bilgisindeki eksiklikler, hızlı yapılaşma, meslek 
disiplinleri arasındaki kopukluk gibi pek çok neden yüzünden kent 
planlama/tasarım aşamasında iklim verilerine yeteri kadar önem 
verilmemektedir. Oysa tüm canlıların, iklimsel özellikler göz önünde 
tutularak planlanan kentlerde konforlu ve rahat biçimde yaşamasına 
olanak sağlamak gerekmektedir. Planlama ve tasarım aşamalarında 
sürece mutlaka dahil olması gereken iklim kavramı; kent iklim 
haritaları, kentsel termal konfor haritaları ve kent iklimi modelleme ve 
simülasyon haritaları olmak üzere çeşitli veriler ile planlama 
süreçlerine dahil olabilmelidir (Balık & Duman Yüksel, 2014).  Kısacası, 
kullanıcıların mekânsal aidiyetleri dikkate alınarak, alanın 
topoğrafyasına, iklimine, canlıların ihtiyacına cevap veren, mekânın 
sesini dinleyen kentsel tasarım yaklaşımlarının ön planda olması 
gerekmektedir.   
Coğrafi, iklimsel, ekonomik vb. pek çok değişkene bağlı olarak kentler, 
iklim değişikliği ve bu değişikliğin beraberinde getirdiği risk ve 
tehditlerle sıkça karşılaşılmakta ve bundan sonrada karşılaşmaya 
devam edeceği beklenmektedir. Günümüz koşullarında iklim 
değişikliklerinin kentler üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı 
öngörülmektedir. İklim ve kentleşme aynı çember içerisinde yer 
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almaktadır ve iklimin kentler üzerinde etkisi olduğu kadar kentlerinde 
iklim üzerinde etkisi bulunmaktadır. Örneğin kentleşme mevcut düzen 
içerisinde çeşitli değişiklikler meydana getirmektedir. İklim değişikliği, 
iklim atlası, termal konfor haritaları, kentsel tasarım senaryoları ve su 
döngüsü üzerindeki değişimi ifade etmek adına kent iklimi kavramı 
altında çalışmalar yürütülmektedir. Nitekim farklı metotlar ile 
çalışmaları destekleyen verileri, mekânsal planlamada sıklıkla 
kullanarak buna önem vermek gerekmektedir. 
Bu alanda çalışmalar yürüten araştırmacılar, yapılaşmış kent ile kentin 
çevresindeki alanların iklim açısından değişiklik gösterdiğini 
belirtmektedir. Kentlerde yapılaşmaya bağlı olarak azalan toprak 
yüzeyler, gece-gündüz arasındaki sıcaklık değerini etkilemektedir. 
Değişen sıcaklık farkı; sis oluşumu, hava hareketinin azalması, bitki 
dokusunun bozulması gibi çeşitlendirilebilecek sorunları beraberinde 
getirmektedir (Bakan ve Konuk 1987). Kent – kır arasındaki sıcaklık 
farkı, çalışma yapılan alanın özelliklerine göre değişmekle birlikte 4-6 
0C arasında değişmektedir. Kırsal alanlar her zaman kentlere göre 
daha serindir (Oke, 1987; Toy and Yılmaz, 2010; Connor et al. 2013; 
Yılmaz et al., 2021a).  
Kentlerde tasarlanan mekânlar ya da kentlerde müdahalede bulunulan 
her noktada kent iklimini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
İklim değerleri göz önünde bulundurularak kurgulanan mekânlar, 
mekânsal kaliteyi de artırmaktadır. İklimsel verilerin başarılı ve doğru 
bir biçimde yorumlanması ve aktarılması mekân kullanıcılarının 
yapılar dışında, dış mekânları kullanabilmesine de olanak 
sağlamaktadır. Günümüzde hızlı yapılaşma, göç gibi kavramlar ile 
etkisini hissettiren plansız ve kontrolsüz büyüme noktalarında iklim 
verileri yeteri kadar önemsenmemektedir. Bununla beraber topoğrafik 
yapıya uygun ve iklim verileri temelli tasarlanan her mekân 
sürdürülebilir alan kulanımına katkı sağlamaktadır. Kentsel mekân 
çözümlemelerinde topoğrafik verilere göre planlanma mekânın 
kullanıcı konforunu doğrudan etkilemektedir. Topoğrafya, rüzgâr, gün 
ışığı, nem gibi ilişkili kavramlar mekân konforunu, dolayısıyla mekân 
kullanıcılarını doğrudan etkilemektedir. İklim verilerine göre 
tasarlanan yapılaşmalar, teknoloji kullanılmadan konfor koşullarına 
erişildiği örnekler olarak ifade edilmektedir (Rapoport 1969, 2006). 
Kentlerin iklimsel bilgileri meteorolojik çalışmalar ile tespit 
edilmektedir. Çalışmalar kapsamında; her ay için ortalama yağış, 
güneşli saatlerin ortalama sayısı, kuraklığın görüldüğü ortalama gün 
sayısı, yıl boyunca görülen nem sayısı, rüzgâr yönü ve gücü gibi çeşitli 
verilere ulaşılmaktadır (Beer, 1990). Tasarlanan ve yaşanılan her mekân 
bu veriler ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple tasarım kriterleri arasında 
öncelikli olarak ele alınmalıdır. Günümüzde üzerinde yeteri kadar 
durulmayan ya da uygulamaya tam anlamıyla geçilemeyen iklim 
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kavramı geçmiş dönemlerde, ilkel toplumlarda ustalıkla ele alınmıştır. 
Kerpiç, çamur vb. yüksek ısı kapasiteli yapı malzemeleri, rüzgara göre 
konumlanan ve birbirlerini koruyan yapı örnekleri, gün içerisindeki 
sıcaklığa göre yüzey açıklıkları, su ile yapı ilişkisi gibi sıralanabilecek 
pek çok iklim verisinin tasarıma girdi oluşturduğu görülmektedir. 
İklim bölgesine göre şekillenen mekânlar kentsel kimliklerin 
oluşmasında da rol oynamıştır. Yapılaşmanın bulunduğu yere ait 
iklime göre şekillenen mimari yapılaşma ile artan mekân konforunun 
yanı sıra bölgeye ait motifler ortaya çıkmıştır. Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde avlulu bir mimari mekânlaşma ile iç-dış ilişkisi 
kuvvetlendirilirken, soğuk iklim bölgelerinde sıcaklık kaybını 
minimalize etmek adına daha kompakt bir yapılaşma tercih edilmiştir. 
Oysa günümüzde yer ve yerin beraberinde barındırdığı nitelikler 
gözetmeksizin tekrar eden ve kimlik kaygısı gütmeyen yapılaşma 
örneklerine bu dönemlerde rastlanmamaktadır. İklim verilerinin 
tasarıma dâhil olmadığı noktalarda ortaya niteliksiz yapılaşmaların 
yanı sıra ekonomik sorunlarda doğurmaktadır. Tasarlanan mekânların 
gelişim sürecinde iklim odaklı ilerlenmediği zaman kullanıcı 
konforunu artırmak adına üretilen çözümler yüksek maliyetler 
çıkarmaktadırlar.  Yüksek maliyetler ile çözülmeye çalışan sorunlar 
çoğu zaman istenilen mekânsal konforu sağlayacak nitelikte olmayıp 
beraberinde ayrıca bir performans gerektirmektedir. Tasarlanan pek 
çok mekân niteliği ve hedef kitlesi kim olursa olsun çok boyutlu 
düşünülmediği için kullanıcı gereksinimlerini karşılama noktasında 
yetersiz kalmaktadır. 
Kentsel alanlarda mekânsal planlama-tasarım kapsamında hazırlanan 
öneri tasarımlara simülasyonlar yapan, günümüzde yaygın olarak 
kullanılan, proje ekibimiz tarafından da kullanılan bazı güncel 
yazılımlar hakkında bir açıklamaya aşağıda yer verilmiştir. 
Güncel İklim Yazılım Modelleri: Günümüz kentlerinde ortaya çıkan 
sorunları önceden öngörebilmek için çeşitli yazılımlar ile senaryolar 
üretilebilmektedir. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, termal 
konforu etkileyen iki önemli faktörden birincisi, bireye ait özellikler 
(boy, kilo, yaş, cinsiyet, kıyafet…), diğeri ise çevresel faktörlerdir. 
Çevresel faktörleri atmosfer (yağış, sıcaklık, nem, rüzgar…), radyasyon 
ve hava kirliliği oluşturmaktadır. İnsanın termal konforu üzerinde 
etkili olduğu bilinen bu faktörler dikkate alınarak, son yüzyılda 40’dan 
fazla termal konfor hesaplama indeksleri geliştirilmiştir (Epstein and 
Moran 2006). Önceleri yalnızca iç mekânlardaki termal konforu 
iyileştirmeyi amaçlayan bu araştırmalar daha sonra dış mekân termal 
konforunun da dikkate alınması gerektiği yönde bir eğilim göstermiştir 
(Matzarakis et al.,1999; Mayer,1993). Dış mekan termal konforunu 
belirlemede kullanılan güncel yazılımlar: 
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RayMan Pro: Termal konfor çalışmalarında kullanılan çok sayıda 
yazılım modeli olmasına rağmen, kentsel tasarım çalışmalarında en 
yaygın olarak kullanılanı RayMan pro dur (Potchter et al., 2018).  
Geliştirilen bu modeller iklim-çevre parametrelerinin özelliklerine göre 
basit ve karmaşık indeksler olarak sınıflandırılmaktadır.  Basit 
indekslerde yalnızca ortamın sıcaklığı ve nemi kullanılır iken karmaşık 
indekslerde bireyin fiziki özellikleri, mekânın topoğrafyası, bina 
yükseklikleri, cadde genişlikleri, sokak ağaçlandırması, ağaç türleri vb. 
gibi daha detaylı özellikler kullanılabilmektedir (Mutlu et al., 2018; 
Yılmaz et al.,2018, 2021b; Yılmaz et al., 2021c).  RayMan pro yazılımı, 
Avrupa standartlarına göre 35 yaşında, 1.75 boyunda, 75 kg 
ağırlığında, ceketli bireyin özelliklerine göre belirlenen standartlar 
sabit katsayılar olarak girilmektedir. Çalışma yapılan ortamın ise 
saatlik olarak sıcaklık (0C), nem (%), rüzgar (m/s), bulutluluk (octas) 
veya güneş radyasyonu parametreleri kullanılmaktadır (Matzarakis et 
al., 1999; Fröhlich et al., 2019; Javanroodi and Nik 2020). Çalışılan alanın 
termal konforunun belirlenmesinde saatlik bu veriler kullanılarak 
aylara, yıllara veya gece-gündüze göre değerlendirmeler 
yapılabilmektedir. Bu hesaplamalar sonucunda elde edilen değer 
fizyolojik eşdeğer sıcaklık olarak ifade edilen (Physiologically 
Equivalent Temperature-PET= Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık -FES) 
değerdir. Bu yazılımda kullanılan modelin arayüz görseli şekil 1’de 
verilmiştir. 
 

 
Şekil 1. RayMan pro yazılım modeli ara yüz görselleri (Matzarakis et al., 

2007) 
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Bu yazılım modeli kullanılarak uzun yıllar veya yıllık iklim verileri ile 
kentsel-kırsal mekânlarda iklim analizleri yapılabilmektedir. Devlet 
Meteoroloji İşleri, Erzurum Havaalanı Meteoroloji İstasyonunun 2015-
2016 yılları iklim verileri kullanılarak elde edilen PET değerlerinin 
zamansal dağılımlarına ait bir analiz görseli Şekil 2’de verilmiştir. Bu 
grafikte mavi renk koyulaştıkça soğuk stresini, kırmızı renk 
koyulaştıkça sıcak stresini göstermektedir. 
 

 
Şekil 2. Bir yıllık veriler ile PET analizine ait grafik 

 
PET analizlerinin değerlendirilmesinde Avrupa için hazırlanmış tablo 
1’deki veriler kullanılmaktadır. Avrupa’da yapılan ölçümlere göre elde 
edilen bu verilerde termal konforun en uygun olduğu değerler 18.1-
23.0 C olarak görülmektedir. Oysa bu değerler farklı iklim bölgeleri için 
değişiklikler göstermektedir. Bu amaçla, Erzurum gibi soğuk iklim 
bölgelerinde termal konfor değer aralığı tablosu üzerinde çalışmalar 
TÜBİTAK projesi kapsamında devam etmektedir. Bu tablonun elde 
edilebilmesi için bir yıl süre ile her ay belli sayıda anketin, Şekil 3 ‘da 
verilen cihaz ve global termometre ile aynı anda ölçüm ve anket 
yapılması gerekmektedir. Bu anketlerde bireyin yaşı, cinsiyeti, yaptığı 
faaliyet, kıyafeti vb. gibi özellikleri de ayrıntılı olarak işlenmektedir. 
2021’den beri Erzurum’da bu anketler star kursiyerler tarafından 
düzenli olarak yapılmaktadır. 
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Tablo 1. PET indeksinin termal stres kategorileri (Matzarakis vd., 1999) 
PET (°C) Thermal 

perception 
Grade of physiological 

stress 
< 4 Very cold Extreme cold stress 
4.1 – 8.0 Cold Strong cold stress 
8.1 – 13.0 Cool Moderate cold stress 
13.1 – 18.0 Slightly cool Slight cold stress 
18.1 – 23.0 Comfortable No thermal stress 
23.1 – 29.0 Slightly warm Slight heat stress 

29.1 – 35.0 Warm Moderate heat stress 
35.1 – 41.0 Hot Strong heat stress 
> 41.0 Very hot Extreme heat stress 

 
 

 
 

Şekil 3.  Star bursiyerlerin cihaz ve global termometre ile anket uygulaması 
 
Kentsel mekân içinde yer alan farklı kullanım özelliklerine sahip konut 
dokularında yapılan mikro-klimatik ölçümlerde termal konforun 
hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bu analizlerde yeşil alan oranının yüksek 
olduğu mekânlarda termal konforun daha iyi olduğu, çevresi açık- geçirimsiz 
yüzey fazla olan alanlarda ise özellikle yaz aylarında sıcak stresinin yüksek 
olduğu belirtilmiştir (Şekil 4; Bulgan et al., 2014).    
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Şekil 4. Kentsel mekân içinde yapılan termal konfor PET analizleri (Bulgan et 

al., 2014) 
Gökyüzü Görünürlük Oranı (GGO- Sky View Factor- SVF): RayMan 
pro modeli kullanılarak yapılan bir analizdir. Fotoğraf makinası ucuna 
takılan balık gözü lensle çekilen algoritma, her konumda farklı ekran 
görüntüsü alarak kaydetmektedir (Şekil 5). GGO-SVF; gökyüzünün 
belirli bir noktadan görülebilen kısmını gösteren bir parametredir. 
Herhangi bir noktanın, yerleşim geometrisine bağlı olarak ne kadar 
güneş ısınımı etkisinde kaldığını ifade etmektedir.  SVF, bir yarım 
küredeki görünür gökyüzünün fraksiyonu olarak tanımlanmakta ve 
sıfır ile bir arasında değer ile ifade edilmektedir. Bu değer 1’e 
yaklaştıkça gökyüzü görünürlüğünün açık olduğunu, 0’a yaklaştıkça 
gökyüzü görünürlüğünün azaldığını göstermektedir (Algeciras et al., 
2016; Li et al., 2020). Daha yüksek SVF'ye sahip yüzey noktaları, güneş 
enerjisini absorbe etmek için daha az engele sahiptir (Oke, 1987). 
Kentsel kanyondaki binaların yüksekliğinin arttırılması, kanyon 
yüzeyinde SVF'nin azalmasına neden olmaktadır (López et al., 2016). 
Ayrıca, bina yoğunluğu ile SVF arasında güçlü bir korelasyon vardır 
(Chatzipoulka et al., 2016). SVF, bir şehrin geometrik karmaşıklıklarını 
gösterebilir, bu nedenle cadde geometrisinin sıcaklık ve yaya termal 
konforu üzerindeki etkisi bu faktör kullanılarak incelenebilmektedir 
(Krüger et al., 2011). Pekin'in nemli ikliminde yapılan bir araştırma, 
yüksek gölgeli alanların (SVF <0,3) yazın daha az ısıya ve kışın şiddetli 
soğuğa maruz kaldığını, orta derecede gölgeli alanların (0,3 <SVF <0,5) 
ise yıl boyunca daha uzun süreli dış mekân termal konforu yaşadığını 
göstermektedir (He et al., 2015). Ancak Karakounos et al., 2018, bu tür 
araştırmaların sonuçlarının genelleştirilemeyeceğini ve SVF ile mikro-
klimatik parametreler ve termal konfor arasındaki ilişkinin her durum 
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için ayrı ayrı araştırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Kentsel 
geometri veya kanyonu kentsel sokakların mikro iklimini etkilemede 
önemli rol oynayan faktörlerden birisidir. Kentsel iklim 
araştırmalarında, SVF, gece şehirlerdeki kentsel ısı adasını (UHI) ve 
uzun dalga radyasyonlu ısı kaybını değerlendirmek için 3D kentsel 
geometrinin yaklaşımı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 
(Brandsma and Wolters, 2012; Oke, 1987; Unger, 2004; Lee et al., 2020; 
Yılmaz et al., 2021c) SVF, insan vücudunun maruz kaldığı doğrudan ve 
yansıyan kısa ve uzun dalga radyasyon akışlarını özetleyen sentetik bir 
parametre olarak dış mekân termal konfor üzerinde etkilidir 
(Johansson et al., 2014; Lee et al., 2013; Thorsson et al., 2007; Yılmaz et 
al., 2021c). 
 

 
Şekil 5. Balık gözü lens ve RayMan pro ile analiz edilen görsel 

 
ENVI-met: Kentsel mekânların iklim odaklı termal konfor açısından 
daha iyi planlanması konusunda, alternatif tasarımlara uygulanan 
ENVI-met bilgisayar modeli ile olası senaryolar üretilmektedir. İklim 
verilerinin planlamada kullanılmasına olanak sağlayan ENVI-met 
modeli Bruse ve Fleer (1998) tarafından geliştirilmiştir. Bu model 
bölgesel planlamadan, kentsel planlamaya, hatta bir evin bahçesinde 
tasarlanan alternatiflere uyarlanarak, termal konfor açısından 
simülâsyonlar üretilebilmektedir. Özellikle kentsel planlamalarda, 
binaların konumlandırılması, bitki türlerinin değişimi, cadde-sokak 
yöneyi, bina kat yükseklikleri, çatı bahçesi veya zemin kaplamaları 
materyaller değiştirilerek senaryolar üzerinde simülâsyonlar 
yapılabilmektedir. Çok yıllık veya en az 24 saatlik iklim verileri 
kullanılarak, mekânın mikro-klimatik durumu analiz edilebilmektedir. 
Termal konfor haritaları, SVF ve PET gibi iklim verileri ile birlikte 
kullanılarak uygun termal konfor alanlarının analiz edilmesinde 
yaygın olarak tercih edilmektedir (Bruse, 2020). Programın demo 
kullanımında çok kısıtlı alanın verileri sisteme girilirken, program satın 
alındığında mahalle ölçeğinde veri girilip senaryolar 
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üretilebilmektedir. Bu kapsamda TÜBİTAK 1001 projesinden ENVI-
met Bio+ Science yazılımı satın alınmıştır. Mikro iklim verileri 
kullanılarak kentsel mekânlar için yapılan farklı tasarım senaryoları 
analiz edilebilmektedir. Farklı ağaç türlerine ait tasarım modelleri, 
cadde sokak kanyon özellikleri, kent parklarında uygulanan geçirimsiz 
yüzey oranları vb. gibi tasarımlar modellenerek analizler bu yazılım ile 
yapılmakta ve termal konfor hesaplamaları yapılabilmektedir (Yılmaz 
et al., 2021c;. Bu amaçla yapılan birkaç çalışmanın görselleri Şekil 6’da 
verilmiştir. Kentsel mekânlar da yayaların termal konforunun 
iyileştirilmesi konusunda ENVI-met modelini kullanarak farklı 
senaryolar üzerinde durulmuştur (Middel et al., 2017). Hindistan 
Kolkata metropolünde yapılan bir araştırmada son yirmi yılda üç kat 
artış gösteren kentleşme alanının yüzey sıcaklığını 10.6 0C 
yükselttiğini, yeşil alan ve geçirimli yüzeyin ise önemli ölçüde azaldığı 
belirlenmiştir (Nimish et al., 2020). 

 

 
Şekil 6. ENVI-met mekânsal analiz senaryoları a) Mutlu ve Yılmaz, 2021; b) 

Yılmaz et al., 2021a, c) Yavaş and Yılmaz 2020; d)Yılmaz et al., 2021b). 
 

UrbClim Modeli: İleriye dönük kentsel iklim projeksiyonlarını 
oluşturmak için kullanılan en güncel kentsel mikroiklim modelidir. 
Uluslarası bilim standartlarına uygun olduğu doğrulanmıştır. Model 
ilk olarak Tolouse ve Ghent kentlerinde kısa zaman dilimi için test 
edilmiştir (De Ridder, 2015; Hooyberghs et al., 2016). Ramses projesi 
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kapsamında, uzun yıllar- kentsel meteorolojik veriler, arazi 
parametreleri kullanılarak, mecut (1986-2005) ve gelecek (2081-2100) 
için 250 m çözünürlükte, kentsel ölçekte iklim öngörüleri yapmak için 
tercih edilen en uygun model olarak görülmüştür. UrbClim kentsel 
iklim değişikliğini birkaç yüz metre uzaysal çözünürlükte modellemek 
ve incelemek üzere tasarlanmış bir modeldir. Modeli çalıştırmak için 
gerekli iklim verilerinin elde edilmesi ve yazılım programlarına 
işlenmesi gerekmektedir. UrbClim (De Ridder et al., 2015; Lauwaet et 
al., 2015), kentsel sınır tabaka iklim modeli, aglomerasyon ölçeği 
alanlarını 100 metreye kadar yüksek bir mekânsal çözünürlükte 
kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Model 3 boyutlu atmosferik sınır 
katmanı modülüne bağlı basitleştirilmiş kent fiziğini içeren bir kara 
alanı şemasından oluşmaktadır. Modelin kurulum ve yürütülmesine 
yönelik bilgiler, Şekil 7 ’da model simülasyonunu gerçekleştirmek için 
iş akışını göstermektedir. Model iki tür girdi verisine ihtiyaç duymakta 
olup, arazi verileri (2D haritalar) ve meteorolojik verilerdir (1.D dikey 
profiller). Bu veriler ile Unix tarafından işletilen bir bilgisayar sistemi 
üzerinden yürütülebilmektedir. Daha sonra UrbClim modeli ile 
atmosferik ve mekânsal yüzey değişkeni içinde saatlik haritalar 
üretilebilmektedir. Model çizgesi arazi verilerinin işlenmesi için; 
Matlab veya IDL'de oluşturulur ve koordinat dönüşümleri, açık 
kaynak Geospatial Data Abstraction Library GDAL ile işlenir (300x300 
gridlere ayrılması modeli üreten kurum tarafından ideal ölçüler olarak 
belirlenmiştir). İkinci adımda, farklı değişkenler için girilen uydu 
görüntüsü, tanımlı UrbClim ızgara üzerine yansıtılır.  Meteorolojik 
verilerin girdisi için; Netcdf dosyası bağımsız olarak bir MATLAB 
programı veya VITO daki IDL koduyla oluşturulur. Bu kod temelde 
büyük ölçekli bir meteorolojik ana makine modelinin genellikle 
ECMWF ERA Aracından gelen verileri enterpolasyona sokar ancak 
genellikle ECMF ERA geçici olarak verilebilir veya bunu sunabilen 
herhangi bir meteorolojik veya iklim modeli olabilir (Lauwaet et al., 
2017).  
Yeni yürütülmekte olan TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Erzurum 
kenti için 2050-2070 yılı iklim değişikliği senaryo analizleri 
yapılmaktadır. İleriye dönük iklim değişikliğini belirlemede UrbClim 
yazılım modeli kullanılmaktadır. Bu yazılım “119O479” nolu 
TÜBİTAK 1001 projesinden UrbClim VITO firmasından satın 
alınmıştır. Modelin çalıştırılmasında: Giriş bölgesi ve meteorolojik 
Netcdf dosyaları oluşturulduğunda UrbClim simülasyonunu 
başlatmaya hazır duruma getirilmiştir. Yalnızca derlenmiş modeli 
çalıştırılabilir bir dosyaya ve modelin çalışma özellikleri, girdi ve çıktı 
dosya adları ile çıktı değişkenleri ayarlanmış bir yapılandırma metin 
dosyasına ihtiyaç duyulmaktadır. UrbClim'in ham çıktı verileri, Matlab 
dili ile yazılmış bir çevrimdışı post-processing aracı kullanılarak 



 165 

işlenebilir. Aracın grafik kullanıcı arayüzü vardır. Arayüz Windows ve 
Linux için kullanılabilir. Çıktı Nettcdf dosyalarını saatlik sıcaklıklar ve 
tüm simülasyon periyodu (ortalama sıcaklık, tropik gün geceleri, ısı 
dalgası günleri, soğuk günler vb.) ile ilgili önceden tanımlanmış bazı 
parametrelere dönüştürülür. Sonuçlar PNG, GeoTIFF veya KMZ 
formatı olarak sağlanmaktadır (Lauwaet vd.,2017). Bu model iş 
istasyonu ve Linux işletmeci ile çalışmaktadır. 
 

 
Şekil 7. UrbClim Modelinin İş Akış Şeması (Lauwaet vd., 2017) ve Model 

arayüz ekran görüntüsü 
 

Araştırmalara göre; kentlerde gelecekteki sıcaklık farkları Almanya’da; 
2.47 °C, Antwerp; 2.30 °C, Berlin; 2.70 °C, Bilbao; 2,12 °C, London; 
2.98°C, NewYork; 3.57°C, Rio; 2.95°C, Skopje; 2.25°C şeklinde 
belirlenmiştir (Lauwet vd., 2015). Ayrıca projeksiyonlar kentsel iklimle 
mücadele eden 102 şehirde hayata geçirilmiştir. Sıcak gün sayısı, 
dikkate alınan kentsel alanlarda on katına kadar arttığı ve bu durumun 
incelenen kentlerde de tutarlı olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
Modele vejetasyon ilave edilerek, gelecekte kentsel ısı adasına etki 
oranı ve iklim değişikliğinin hava kalitesi üzerinde etkileri konusunda 
araştırmalar yapılmıştır. Sonuçlara göre; şehir merkezinde küçük 
parklar yerine büyük parkların olmasının kentsel soğutma ve hava 
kalitesi üzerinde daha olumlu etkisi olduğu verilerine ulaşılmıştır 
(Hooyberghs et al., 2015; Lobaccaro et al., 2015). Doğa geliştirme 
projelerinin kentsel ısı adası üzerindeki etkilerinin 
değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada Antwerp kenti için 
gelecekte bitki örtüsünün potansiyeli UrbClim simülasyonları ile test 
edilmiştir. Araştırma sonucunda ilave bitkilendirmenin ekolojik 
potansiyeli olumlu etkileyeceği saptanmıştır (Zulian et al., 2017). İklim 
değişikliğinin kentsel uyumla azaltılabilecek olması göz önünde 
bulundurularak Üsküp kenti için UrbClim modeli kullanılarak geleceği 
dair sıcaklık ve kentsel ısı adası yoğunluğu tahmini yapılmıştır. 
Sonuçlar ısı adası yoğunluğuna bağlı olarak ölüm oranının artacağını 
göstermiştir. Öneri olarak bölgesel düzeyde ısı sağlık eylemlerine ek 
olarak yerel önlemlerle desteklenmesi sunulmuştur (Martinez et al., 
2018). Brüksel’in mevcut ve gelecekte kentsel ısı adası 
değerlendirilmesinin UrbClim modeliyle yapıldığı çalışmada, 



 166 

sıcaklığın 3.2 °C artış olacağı ve kırsal alana oranla kentsel alanlarda 2-
3 kat daha fazla ısı dalgası gün sayısının yaşanacağı tespit edilmiştir. 
Bulgular kentsel alanlarda iklim stratejileri tasarlamak için kentsel 
iklimin önemli noktalarına odaklanma ihtiyacını vurgulamaktadır 
(Lauwaet vd., 2016). 
Kentsel mekânlarda doğal elamanlar dikkate alınarak yapılacak 
planlama ve tasarım senaryo analizleri ile oluşacak sorunların 
önlenmesi mümkün olmaktadır. Bu amaçla tamamlanan 215O627’ nolu 
bir TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında çalıştay düzenlenmiştir. Bu 
çalıştay kapsamında proje ekibi yanında, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi mimar Prof. Dr. Zerrin Yılmaz ve 
yine aynı fakülteden Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi, 
şehir plancısı Prof. Dr. Fatih Terzi bilgi ve deneyimleri ile katkı 
sağlamışlardır (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yapılan çalıştaya ait görsel 

 
Günümüzdeki akademik çalışmalarda güncel olarak kullanılan yazılım 
geliştirici ve kullanıcıları ile Nisan 2021 yılında uluslararası bir 
wokshop TÜBİTAK 119O479 proje kapsamında yapılmıştır. Bu amaçla 
yapılan çalıştay ve programa ait görsel şekil 9’da verilmiştir. Kovid+19 
nedeni ile online olarak zoom tabanlı olarak düzenlenen bu çalıştaya 
ait ekran görseli şekil 10’da verilmiştir. 
Kentsel alanlarda mekânsal planlama-tasarım çalışmaları için; iklim, 
mikroiklim, topoğrafya ve meteorolojik veriler gibi kaynaklar 
kullanılarak yapılan güncel bilgisayar yazılımcıları çalıştaya katkı 
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sağlamıştır. Bunlardan RayMan pro bilgisayar yazılımcısı Prof. Dr. 
Andreas Matzarakis, ENVI- met yazılımcısı Prof. Dr. Michael Bruse ve 
UrbClim yazılımcısı Dr. Filip Lefebre modellerin tanıtımını 
yapmışlardır. Bu modelleri akademik çalışmalarda kullanan Prof. Dr. 
Rohinton Emmanuel, Prof. Dr. Adeb Qaid Ahmed, Prof. Dr. Andre 
Santos Nouri, Prof. Dr. Francesca Olivieri çalışmalarına ait sunumlar 
gerçekleştirmişlerdir. 
 

 
Şekil 9. Kentsel tasarım senaryo analizlerinde kullanılan yazılımlar ile ilgili 

çalıştay 
 

 
Şekil 10. Güncel yazılımların geliştiricileri ile yapılan uluslararası çalıştay 

etkinliği 
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Yapı/yapı adası formları, yüzey kaplama malzemeleri, bitkilendirme 
çalışmaları, seçilen bitki türleri, kente ait yaşam sirkülasyonları gibi kentin 
oluşumunu sağlayan ve anlam kazandıran kavramlar kent iklimini 
etkilemektedir. Kentlerin iklim değerlerine bölgesel olarak nesnel bir yaklaşım 
gösterilse de her kentin kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Bu niteliklerin 
mekânsal planlama/tasarım aşamalarında dikkate alınması, sağlıklı kentleşme 
modellerinin üretilmesi için oldukça önemlidir. Bu tasarımlar yapılırken 
bölgenin doğal özellikleri ve mikro iklim verilerinden yararlanılmalıdır. Her 
fiziki plan ve tasarım alanında altlık olarak kullanılan bu veriler ışığında 
mahalle ve konut yerleşim planları yapılmalıdır. Bu bağlamda güneş ışığını 
kullanan, topoğrafyayı önemseyen ve en iyi rüzgar sirkülasyonunu sağlayan 
tasarımlar sürdürülebilir kentsel tasarımlar için bir gereklilik olarak 
görülmelidir. Bunu yapmakla, yaşanabilir, sürdürülebilir çevre standartlarında 
iyileşmeye yol açabilmek mümkündür. Nitekim yapılan analizlere göre, şehir 
planlama ve peyzaj tasarım çalışmalarında mekânın doğal özellikleri dikkate 
alındığında ortamın termal koşullarının iyileşebileceği belirlenmiştir. Mekân 
kalitesi ile mekân kullanıcılarının konforu arasında doğrudan bir ilişki 
bulunmaktadır. Mekân kullanıcıları huzursuz ve konforsuz açık ya da kapalı 
bir mekânda uzun süre bulunmayı fazla tercih etmezler. Stoa felsefesinin 
kurucusu olarak adlandırılan Zenon’a göre mutluluk; “ölçülü davranmak ve 
doğaya uygun yaşamaktır.” Gündelik yaşamımızda doğa odaklı tasarım 
kriterleri ile kente olumlu katkıda bulunmak gerekmektedir. Devam eden 
yaşam mücadelesi için de farklı birçok sorunla uğraşan insanlara, bir de kentin 
stresini yüklemek doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Sonuç olarak, 
Türkiye’de neredeyse hemen hemen her ilimizde yaşanan kentsel 
dönüşüm/yenileme çalışmalarında doğaya kulak verilerek yapılan, iklim ve 
mikroiklim odaklı planlarla avantaja dönüştürmek mümkündür. 
İnsanoğlunun doğayla barışık yaşamaktan başka şansının olmadığı artık 
görülmelidir. 
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Özet 
Mekânsal planlamadaki temel kavramlardan biri de ölçektir (scale) ve hemen 
hemen tüm bilimlerde üzerinde tartışılan, tanımı ve yapısına dair farklı 
anlamlandırmalar yapılan veya işlemsel hale getirilen bir kavramdır. Ölçek 
kavramının farklı anlamlarını, farklı kullanımlarını ve özelliklerini 
kavrayabilmek için mekânsal ölçeğin de ötesine geçmek gerekir. Planlama ve 
tasarım gibi plan ve proje üretimine dayalı disiplinlerde temelde kartografik 
ölçeğin belirleyici olduğu görülmekte, sosyal, ekonomik, ekolojik, yasal, 
yönetsel, vb. ölçekler geri planda kalmaktadır. 
Ölçek kavramının mekânsal planlama ve tasarım eylemine dahil edilmesinin, 
fiziksel çevrede görünen sorunları çözmede güçlü bir araç haline 
dönüşebileceği düşünülse bile günümüzde sadece sayısal, ampirik verilerle 
oluşan algılanış biçimi, ölçek kavramının yeni/yeniden sorgulanmasını gerekli 
hale getirmektedir. Bu noktada ölçek hem sorunun hem de çözümün parçası 
olarak görülmektedir. 
Bu bağlamda ele alınan çalışmada ilk olarak ölçek kavramı detaylı biçimde ele 
alınmakta ve mekânsal planlamada günümüz baskın ölçek kavrayışını ortaya 
koymaya yönelik olarak tartışma yapılmaktadır. Ardından ölçek kavramının 
özüne, varoluş amacına yönelik sorgulamalara yer verilerek elde edilen 
çıkarımlar üzerinden ölçeklemenin ve ölçeklerarasılığın konumu ortaya 
konulmaktadır. Ölçeğin boyutsal ilişkilerinden çıkarak yaşadığımız ‘ölçeksiz 
dünya’ da mekânsal planlama açısından çıkarımlar yapılmakta ve heterarşik 
yapılarda ortaya çıkan ‘ölçek kayması’ üzerinden sonuçlandırılmaktadır. 

 
1. GİRİŞ 
'Ölçek, mutfağınızın bir köşesi kadar küçük veya gezegen kadar büyük 
olabilir.' 

Lawrence Buell (2005) 
 

Ölçek / Mikyas / Skala (Scale / Echelle / Masstab) ismi ne olursa olsun 
ve hangi dilde söylenirse söylenin 'ölçek’ bir karmaşıklık yuvasıdır… 
Planlamadan tasarıma, coğrafyadan ekolojiye, felsefeden bilim ve 
teknoloji çalışmalarına kadar farklı disiplinlerde oldukça tartışmalı bir 
terimdir. Aslında sorunun özü, ontolojik durumu ve topolojik 
özellikleri konusundaki anlaşmazlıktır.  
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• 'Ölçek' epistemolojik bir kategori mi yoksa ontolojik olarak 
verili bir varlık mı?  

• 'Ölçek' dikey mi, yatay mı, iç içe mi yoksa başka bir şekilde mi 
yönlendiriliyor? 

Ölçek teriminin bu yüzden de birçok anlamı vardır ve büyük ölçüde 
bağlama bağlıdır:  

• Büyüklük (örn. nüfus ve yoğunluk bölgesi, il, kıta, vb.),  
• Düzey (örn. yerel, bölgesel, ulusal, vb.)  
• İlişki (karmaşık bir karışım olarak mekân, yer ve çevre, vb.) 

'Ölçek' genelde, kişinin yakınlaştırıp uzaklaştırarak (zoom-in/zoom-
out) gezinebileceği düzenli bir bütünlük olarak kabul edilir. Son 
yıllarda sıkça kullanmaya alışılan ekranlardaki ‘Earth’ görüntüleri 
astronomik olarak uçsuz bucaksız olanın atomik olarak küçücük olanın 
üzerinde durduğu dikey bir hiyerarşiyi varsayar. Ayrıca, 
büyüklüklerinden dolayı bazı varlıkların diğerlerinden daha temel 
olduğunu ima eder:  

• İnsanların uçsuz bucaksız evrende sadece birer toz zerresi 
olduğunu mu düşünmek gerekir?  

• Yoksa insanların kendileri de harika atom galaksileri midir?  
• Dünya'nın Samanyolu'nda önemsiz bir kaya parçası olduğunu 

mu düşünmelidir?  
• Yoksa Dünya, galaktik samanlıkta değerli bir topluiğne midir?  
• Atomların gerçekliğin temel yapı taşları olduğunu mu 

düşüneceğiz?  
• Yoksa evren, varoluşun nihai tezahürü müdür? 

Bu durumda; 
• 'Küçük' varlıklara değer mi vermeli yoksa görmezden mi 

gelinmeli?  
• 'Büyük' varlıklara saygı mı duymalı yoksa korkulmalı mı?  

Bu tür sorgulama çizgileri konuyu ölçek söylemine doğrudan bağlasa 
da gerçek varlıkların kendisinden uzaklaştırma tehlikesi yaratır. Bu 
yüzden de ölçek statik bir ölçü değil, varlıkların karşılıklı ilişkileri için 
bir metonimdir. 
Böylece birçok soru gündeme gelir:  
“Galaksiyi bir bütün olarak göstermek için bir kamera nereye 
yerleştirilir? Mikroskop bir hücre DNA'sını nerede saptayabilir?” 
(Latour, 2005). Heidegger'in "Dünya resmi" eleştirisiyle Latour (2005) 
şöyle özetler: "Büyük Resim tam da budur: Bir resim". 
O zaman ölçek nedir ve neden önemlidir? 'Boyut', 'ölçek' ve 'düzen'de 
nesnelerin kendisi olmasın? Ölçek epistemolojik bir kategori mi yoksa 
ontolojik olarak verili bir varlık mıdır? Yoksa sadece topolojik midir? 
Ölçek dikey mi, yatay mı, iç içe mi yoksa başka bir şekilde mi 
yönlendirilir?  
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2. ÖLÇEK ve ÖLÇEKLEME 
Süpermen, 1938'de dünya çapındaki ilk çıkışından bugüne 
bilimkurgu/fantezi dünyasının en büyük ikonlarından biri olmaya 
devam ediyor. O 200 m’yi kolayca atlayabilir; yirmi katlı bir binaya 
engel olur, muazzam ağırlıklar kaldırır ve trenden daha hızlı koşar, 
aynı film tanıtımında olduğu gibi: “Hızlı bir mermiden daha hızlı. Bir 
lokomotiften daha güçlü. Tek bir sıçrayışta yüksek binalardan 
atlayabilir. Bu Süpermen..."  
Clark Kent'in muhteşem gücünün bilimsel bir açıklaması vardır ve 
‘kendi ölçeği’nde doğru kabul edilebilir. Bugün bile dünyamızda 
süper güçlü yaratıklar var! Küçük bir karınca kendi ağırlığının yüzlerce 
katı ağırlıkları kaldırabilir ve bir çekirge, insan ölçeğindeki birkaç 
kentin üstünden olacak kadar sıçrayabilir. 
Bu örnekler ne kadar ikna edici görünse de ‘doğru gerçeklerden 
çıkarılan yanlış anlaşılmış ve yanıltıcı sonuçlar’ın klasik bir örneğini 
temsil ederler. Karıncalar, en azından yüzeysel olarak, insanlardan çok 
daha güçlü görünüyor. Ancak Galileo'dan öğrendiğimiz gibi, boyut 
küçüldükçe göreli kuvvet sistematik olarak artar. Sonuç olarak, 
kuvvetin büyüklükle nasıl ölçeklendiğine dair basit kuralları izleyerek 
bir köpekten bir karıncaya ölçek küçültmek, eğer küçük bir köpek 
muhtemelen kendi boyunda iki veya üç köpeği sırtında taşıyabilirse, 
bir insan olarak ortalama bir karıncadan yaklaşık 10 milyon kat daha 
ağır olduğumuz için, aynı argüman, üzerimizde sadece bir kişiyi daha 
taşıyabileceğimizi gösterir. Dolayısıyla karıncalar aslında bizim gibi 
kendi boyutlarındaki bir canlıya uygun güce sahiptirler, dolayısıyla 
kendi ağırlıklarının yüz katını kaldırmalarında olağanüstü veya 
şaşırtıcı bir şey yoktur; ‘kendi ölçeği’nde doğrudur. 
Yanlış anlama ve yanılma, bir hayvanın boyutunu iki katına 
çıkarmanın, gücünün iki katına çıkmasına yol açtığına dair örtük 
varsayımda olduğu gibi, ‘doğrusal düşünmeye yönelik doğal 
eğilim’den kaynaklanmaktadır. Eğer öyle olsaydı, o zaman 
karıncalardan 10 milyon kat daha güçlü olurduk ve yaklaşık bir ton 
ağırlık kaldırabilirdik, bu da tıpkı Süpermen gibi ondan fazla insanı 
kaldırabilmemizi sağlardı. 
Bir başka açıdan bakıldığında, bir depremdeki etki derecesi (Richter) 
bir basamak arttıkça üstel olarak bir artış meydana gelir. Yani salınan 
enerji miktarı, ölçülen genlikteki her büyüklük derecesi için salınan 
enerjinin bir buçuk (yani 3 ⁄ 2) büyüklük derecesi kadar artarak 
doğrusal olmayan bir şekilde ölçeklenir; sadece 1.0'lık bir değişiklik 
1.000 = 31.6 karekökünün bir faktörüne eşdeğerdir. 
Bu tür bir ölçek, 1, 2, 3, 4, 5'teki gibi doğrusal olarak artmak yerine 
Richter ölçeğinde olduğu gibi logaritmik olarak 10 kat artar: 101, 102, 
103, 104, 105... Burada olduğu gibi, kendi bağlamında ele alındığında, 
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‘10 (on)’un ardışık kuvvetlerine ‘büyüklük dereceleri’ denir ve tipik 
olarak 101, 102, 103, vb. gibi ifade edilir ve üs sayıyı gösterir. Bu nedenle 
106, bir milyonun kısaltmasıdır veya 6 büyüklük derecesidir, çünkü 
1'den sonra 6 sıfır gelir: 1.000.000. Bu durum şöyle de betimlenebilir: 

• 1/100 = 1/1 
• 1/101 = 1/10 
• 1/102 = 1/100 
• 1/103 = 1/1.000 
• 1/104 = 1/10.000 
• 1/105 = 1/100.000 
• 1/106 = 1/1.000.000 
• … 

Logaritmik artış, bilimin tüm alanlarında ve her yerde 
kullanılmaktadır: Yıldızların parlaklığı, kimyasal çözeltilerin asitliği 
(pH'ları), hayvanların fizyolojik özellikleri, nüfus projeksiyonları ve 
ülkelerin GSYİH'leri gibi. Kartografyada ya da haritacılıkta, 
planlamada, tasarım disiplinlerinde, coğrafyada vb. alanlarda da bu 
üstel artış ya da logaritmik modelin çoğu kez kullanıldığı görülür. 
O zaman kartografik ölçek ile plan ölçeğinin aynı bağlamda ele alınsa 
da sadece 10’luk ve üstel bir sıralamadan çok daha fazlası olacaktır. 
Bu kullanımda ölçek, bir harita ile temsil ettiği mekân arasındaki (çoğu 
zaman) iki boyutlu bir ilişkiyi ifade etmektedir. Örneğin, 1/100.000 
ölçekli bir harita, gerçek dünyadaki 100.000 birimin harita üzerinde 1 
birimle temsil edildiğini gösterir. Bu terminolojide, küçük ölçekli harita 
daha büyük bir alanı daha az detayla; büyük ölçekli harita ise daha 
küçük bir alanı daha fazla detayla temsil eder. Bu haliyle küçük ve 
büyük ölçek ifadeleri, ölçek kavramının diğer anlamlarına göre farklı 
bir ilişkiye işaret eder. 
Varlıklar mekânsal örgüde 'ölçek' açısından düzenlendiğinde, plancı 
ya da tasarımcı onların gerçek karşılıklı ilişkileri üzerinde çok fazla kafa 
yormaz, ‘ölçekleyici (skaler)’ düşüncedeki belirli önyargılarını sürekli 
ve yeniden onaylar.  
Topolojik özellikleri, hiyerarşileri, gerçeklik iddialarını ve ölçekleyici 
çerçevelerde ima edilen ideolojileri açığa çıkararak, ölçekleyici 
düşünmenin düşünülmemiş olanı üzerinden düşünebilmektir önemli 
olan. Bu sayede mekânda ‘düşünülmeyen ölçek’le, varlıkların kendi 
bolluğuna, karmaşıklığına ve bir arada var olmasına doğru 
yaklaşılır. Dünya yakınlaştırması çağında, ölçeği olmayan bir dünya ve 
kentlerin durumu, varlıkların birbirine bağlılığını açık ve demokratik 
bir şekilde düşünmeyi zorunlu kılıyor. 
Ölçek bir karmaşıklık yuvasıdır dedik. Bunun nedeni, ölçeğin disipline 
göre değişen tanımlarının olmasıdır, farklı alanlardan ölçekleyici 
düşünceyi sentezlemeye çalışan az sayıda bilim insanı vardır. Coğrafi 



 178 

ölçek (Herod, 2011), ekolojik ölçek (Peterson & Parker, 1998), sosyolojik 
ölçek (Smith, 2008) ve politik ekonomik ölçek (Mahon & Keil, 2009) gibi 
çalışmalar bulunurken planlama ve tasarım açısından ölçeğin fazla 
tartışma konusu edilmediği görülür. 
Haritacılıkta ölçek, harita ile ölçülen kara kütlesi arasındaki oranı ifade 
ederken, ekolojide, 'ölçek’ ten ziyade 'kapsam' ve 'tane 
büyüklüğünden' bahsetmek daha mantıklıdır (Jenerette & Wu, 
2000). Coğrafyacılar ölçeği epistemolojik ve sosyal olarak inşa edilmiş 
olarak gördüklerinden, 'ölçek'in ontolojik statüsü uzun zamandır 
tartışma konusu olmuştur (Herod, 2003; 2011). 
Geleneksel açıdan ölçek, ‘zihinsel bir cihaz’ olarak ele 
alınır. 1970'lerde, Peter Haggett (1981), ölçekleyici bir model olarak 
'büyüklük dereceleri’ ni önermiştir. Birinci Büyüklük Derecesi, kabaca 
gezegenin ekvator çevresi olan 12.500 km ila 40.000 km arasında 
değişirken, Beşinci büyüklük derecesi 1,25 km ila 12,5 km arasında 
değişmektedir. Haggett'in modelinin ima ettiği şey, 'ölçek’ in 
epistemolojik bir kategori olduğudur.  
John F. Hart (1982) ölçekleri “bireysel kullanıcının eline uyacak şekilde 
şekillendirilmiş öznel sanatsal cihazlar” olarak ele alarak ifade 
eder. Başka bir deyişle ölçek, insanların dünyayı algılaması ve 
kavraması için bir yoldur ve epistemolojik bir kategori olarak öznenin 
dışında mevcut değildir. Ancak 1980'lerden bu yana yaşanan 
gelişmeler, materyalist 'ölçek' anlayışlarıyla karşılık verdi. Bu bakış 
açısından ölçek, mutlak uzay üzerine haritalanmış epistemolojik bir 
ızgaradan ziyade toplumsal inşanın bir ürünüdür.  
Peter Taylor (1982) için, ölçek dünya ekonomisi, ulusal siyaset, üretim 
modları ve emek koşullarına eşlik eder. Henri Lefebvre ve David 
Harvey’in izinde Neil Smith (1992; 2008) ölçeğin, sosyal rekabet ve iş 
birliği süreçleriyle birlikte sermaye mekanizmalarından ortaya çıktığını 
savunuyor. Örneğin ulus-devlet, çevresine sınırları çizilmiş yalnızca 
fiziksel bir bölge değildir: Hem kapitalist taleplerin (örneğin, ulus-
devlet, doğal kaynakların çıkarılmasını sağlar) hem de toplumsal 
güçlerin (örneğin, kendi kaderini tayin hakkı, din, medeni haklar) 
bölgesi. 
İster sabit ister akışkan olsun ister basit ister karmaşık olsun ölçek 
sadece epistemolojik ya da ontolojik değil belirli topolojik özellikleri de 
üstlenir. Üç temel ölçekleyici modelin genelde kullanıldığı 
görülmektedir (Şekil 1): 
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Şekil 1. Ölçekleyici Üç Model 

 
- Boyut Eksenli. En sık kullanılan ölçekleyici model 'hiyerarşik 

merdiven (hierarchical ladder) modeli’dir (Herod, 2011). Her 
ölçekleyici terim, dikey hiyerarşide bir basamak, merdivende bir 
"basamak" olarak kabul edilir.  
Küresel olan ulusalın 'üstünde', ulusal olan bölgeselin 'üstünde' ve 
bölgesel olan yerelin 'üstünde’dir.  

- Ölçü Eksenli. Başka bir model, 'bir dizi daha büyük eşmerkezli 
daire (a series of ever-larger concentric circles) modeli'dir (Herod, 
2011). Yatay olarak yönlendirilen her bir ölçekleyici terim, başka bir 
daireyi kapsayan veya başka bir daire tarafından kuşatılmış bir daire 
olarak kabul edilir.  
Dikey modelde olduğu gibi, her bir ölçekleyici terim hala diğerlerinden 
farklıdır. Bununla birlikte, her bir ölçekleyici terim bir diğerinin 
'üstünde' veya 'altında' değil, daha ziyade bir diğerinden 'daha küçük' 
veya 'daha büyük’ tür.  
Küresel olan ulusaldan 'büyük', ulusal olan bölgeselden 'büyük' ve 
bölgesel olan yerelden 'büyük'tür. Jenerette ve Wu'nun 
(2000) terminolojisinde, dikey modelin tane boyutunda bir ilerlemeyi 
(yakınlaştırma ve uzaklaştırma) varsaydığı, yatay modelin ise ölçüde 
bir ilerlemeyi (az ya da çok bölge) varsaydığı öne sürülebilir. 

- Düzen Eksenli. Dikey ve yatayın ötesinde üçüncü bir model daha 
vardır: 'İç içe hiyerarşi (nested hierarchy) modeli’ (Herod, 2011); iç içe 
Rus bebekleri (matruşka) ile örneklenmiştir. Her ölçekleyici terim, 
başka bir oyuncak bebeği içeren veya onun içerdiği bir oyuncak bebek 
gibidir.  
Bu anlamda yerel olan bölgesel olanın 'içinde', bölgesel olan ulusal 
olanın 'içinde' ve ulusal olan da küresel olanın 'içinde'dir. Bu model, 
merdiven modelinin dikeyliğini ve eşmerkezli daire modelinin 
yataylığını barındırır. Dikey ve yatay modeller doğası gereği statikken, 
iç içe model, ölçekleme terimler arasında daha dinamik bir etkileşime 
izin verir.  
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Burada oyuncak bebekleri paketinden çıkardığınızı ve yan yana 
koyduğunuzu hayal edin; yerel olan küresel olanla doğrudan 
etkileşime girebilir. Ancak buradaki sınırlama, 'daha küçük' bir 
oyuncak bebeğin 'daha büyük' bir oyuncak bebeği içerememesidir. Bu 
anlamda yerel, küreseli 'içeremez' olarak görselleştirilir ya da 
kavramsallaştırılır. Yerel ve küreselin iç içe geçmesi, yukarıdaki 
ölçekleyici modellerin sınırlarının altını çizer. 

 
3. ÖLÇEKLEMENİN ÇÖZÜLMESİ 
Mekânsal anlamda ölçeğin tam olarak anlaşılması için ontolojik olarak 
yaklaşma gereği çıkar. Burada, Nesneye Yönelik Ontoloji (OOO-Object 
Oriented Ontology), nesnelerin varlığının araştırılmasına 
yardımcıdır. Bu yaklaşımda nesneler genellikle Graham Harman'ın 
(2011) 'zayıflatma' ve 'üstelleme' olarak adlandırdığı yaklaşımla 
anlaşılabilir.  
Zayıflatma, tüm varlıkların gerçekliğinin daha temel bir maddede 
bulunabileceğini varsayar. Buna göre, “otonom bir nesne gerçekten 
sadece daha küçük parçalardan oluşan rengarenk bir yığındır” 
(Harman, 2011). Örneğin, bir elma, onu su, lif, fruktoz, malik asit, 
hücreler, moleküller, vb. gibi bileşenlerine 'indirgeyebilir’. 
Elma nihayetinde atomlara indirgenirse, gerçekliğin temelde tek bir 
maddeden oluştuğu bir dünya çizilebilir. Bu anlamda atomlar 
elmalardan daha 'gerçek'tir. Doğal olarak, atomların neyden 
oluştuğunu sorarak bunu daha da ileri götürmek de olasıdır. 
Bunun tersi de olabilir: Üstelleme; tüm varlıkların gerçekliğin temeli 
olan başka bir varlığın bileşenleri olduğu varsayılır. Bu varlık zihinsel 
veya 'daha büyük' bir şey olabilir.  “Nesneler zihinde tezahür ettikleri 
veya diğer nesneleri de etkileyen somut bir olayın parçası oldukları 
sürece önemlidir' (Harman, 2011).  
Örnek aldığımız elma kendini kırmızı, sarı, tatlı, ekşi, soğuk, sert, katı 
ve sulu gibi farklı niteliklerin bir toplamı olarak gösterebilir. Bu 
durumda da elma algısı elmanın kendisinden daha ‘gerçek’tir ve elma 
değil, temel gerçeklik akıldır. 
Bu durumda ontolojik açıdan temel ilke, tüm varlıkların temelde 
gerçek olduğudur. Nesneler atom gibi altta yatan bir töze veya zihin 
gibi bir ‘olasılık koşulu’na indirgenemez. Elma elmadır; tüm atomlara 
rağmen, zihnin tüm algılarına rağmen. 
Bryant'ın (2011) 'düz ontoloji' ifadesinde nesneler birbirine 
indirgenemez. Nesneler insan gözlemine, temsiline veya söylemine 
indirgenemeyeceğinden, insanlar her şeyden daha yüksek bir konuma 
sahip değildir. Tüm nesneleri insanların bakış açısından yargılamak 
yerine, “çeşitli farklı zamansal ve mekânsal ölçeklerde çeşitli farklı 
aktör türleri arasındaki kollektifler ve karışıklıklar açısından 
düşünmek” gerekir (Bryant, 2011). Albert Einstein'ın görelilik 
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kuramının da gösterdiği gibi, koordinatların 'altında' mutlak bir uzay 
ve arka planda mutlak bir zaman geçişi yoktur. 
Başka bir deyişle, mutlak bir ölçek yoktur. Herhangi bir ölçek kavramı, 
her gözlemci ile gözlenen arasındaki ilişkiye dayanır. Dolayısıyla ölçek 
verilmez, bunun yerine “aktörün kendi başarısı” verilir (Latour, 2005). 
Bütün nesneleri ya da varlıkları bütünsel bir bütünlük içinde kapsamak 
yerine, soyut sonsuzluğun gerisinde kalan sonlu bir büyüklük 
duygusu kalır geriye. Sahip olduğumuz şey, “totalize edilemeyen 
benzersiz varlıklar bolluğu”dur (Morton, 2012). 
 
4. MEKÂNSAL PLANLAMA ve ÖLÇEKLEME  
Mekânsal planlamanın doğasına ilişkin değişiklikler, yalnızca bu 
politika alanının mekânsal gelişmeyi şekillendirmedeki rollerinin 
giderek farklılaştığını değil, aynı zamanda kentsel ve bölgesel 
ölçeklerin sosyal, ekonomik, mekânsal ve ekolojik istikrar ve 
istikrarsızlaştırma dinamikleri arasında sürekli olarak dönüşüm 
altında olduğunu ima eder (Herod, 2011). Geleneksel planlama 
sistemlerinin ayrık, kalıcı ve sabit ölçeklerini betimleyen iç içe geçmiş 
hiyerarşiler (yani kentsel, belediye, bölgesel ve ulusal), mekânsal ve 
tarihsel dönüşümlerin devam eden süreçlerini tartışma eğilimindedir. 
Böylece mekânsal dinamikler, sabit yönetsel yetkileriyle eşleşmeyen 
mekânsal planlama uygulamaları üzerinde daha derin bir düşünmeyi 
gerektirir (Polat & Sucu Polat, 2018; 2020). 
Her disiplin için farklılaşsa da ölçek için genelde dört kabul vardır: 

• Kartografik ölçek: Bir haritadaki mesafe ile gerçek dünyadaki 
karşılık gelen mesafesi arasındaki oran. 

• Coğrafi ölçek: Bir araştırma alanının mekânsal kapsamı. 
• Operasyonel ölçek: Belirli bir sürecin üzerinde çalıştığı boyut. 
• Gözlem (veya ölçüm) ölçeği: Veri setinin çözünürlüğü veya 

boyutu. 
Bunların dışında modelleme ölçeği, politika ölçeği, gözlem ölçeği ve 
ölçüm ölçeği de en sık kullanılan ölçeklerdir. Ölçeklerin bu geniş 
kullanım yelpazesinin amaca göre farklılaştığını da belirtmek gerekir 
(Tablo 1). 



 
183 

Tablo 1. Farklı disiplinlerde kullanım
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Ülkemizde planlamanın ölçeklere göre farklılaştığı ama genelde 
kartografya temelli plan ölçekleri kullanıldığı ve buna göre de plan 
türleri elde edildiği görülmektedir: 

• Ulus-üstü ve Uluslararası Planlar 
• Ulusal Planlar 
• Bölge Planları 
• Çevre Düzeni Planları 
• İmar Planları 

 
5. ÖLÇEK, BOYUT ve ÖLÇEK KAYMASI 
Mekânsal açıdan 'kapsam (scope)'ın yatay ölçüsü olarak da 
adlandırılan ‘boyut (size)’ olarak ölçeğin anlamı ve dikey olarak hayal 
edilen 'iç içe hiyerarşik mekânsal düzeni' (Howitt vd., 2002) düzey 
olarak ölçeği çevreleyen önemli bir karışıklık vardır (Marston vd., 
2005). 
Planlamada ya da tasarımda ölçekle ne kastedildiği konusunda fikir 
birliğinin olmaması ve bu iki yönelimin (yatay ve dikey) 
birleştirilmesiyle boyut kavramı ağır basarken mekânsal ölçek, merkezi 
bir düzenleyici, analitik ve eleştirel açıdan büyüklüğün ontolojik (ve 
belki de epistemolojik) rolünü gizleyebilir. Ölçek bir hiyerarşik yapı 
iskelesi, bir dizi dikey farklılaşma, mekânsal bir düzey olarak ele 
alınabilir ama aynı zamanda var olmayan bir şeydir, ‘sezgisel bir 
kurgu’dur, ontolojik bir yapı değil, bir epistemolojik olanı bilmenin ya 
da anlamanın bir yoludur (Marston vd., 2005). 
Bu yan yana dizmeler, ölçeğin ne olabileceğine dair karışıklığı 
anlaşılabilir kılsa da aynı zamanda, ölçeğin boyuttan temelde farklı 
olarak düşünülme biçimini de temsil eder. Genellikle fiziksel 
büyüklük, kapsam, yığın veya göreceli veya orantılı boyutlar olarak 
tanımlanan boyut, öncelikle dikey farklılaşma, hiyerarşik yapı iskelesi 
veya iç içe yerleştirmeden oluşturulmaz, bunun yerine önce içsel 
niceliklerle (alan, nüfus, hacim vb.) başlar. 
Mekânsal planlamada ölçek, ilişkisel olarak ortaya çıkar; örneğin yerel 
küresel ile ilişkili olarak yereldir. Oysa boyut mutlak ölçülere, göreli 
bileşene (büyük, küçük vb.) dayalı özerk bir temele sahiptir ve yalnızca 
ikincil olarak bu birincil nicel temel tarafından tanımlanır. Kısaca 
denilebilir ki, boyut temelde içselken ölçek, esasen ilişkiseldir. 
İklim değişikliği, gıda ve biyo-enerji üretimi, yağmur suyu yönetimi, 
çöken hayvancılık, balıkçılık ve biyoçeşitliliğin azalması, ölçekler 
arasında uzanan ve geleneksel yargı yetkilerini ve bilimsel rutin ve 
modellerin kapsamlarını kesen çevresel zorluklara örnektir.  
Bu tür zorluklar, devlet, piyasa ve sivil toplumdan aktörler tarafından 
yönetişim ve karar verme bağlamında çerçevelenen, doğa ve sosyal 
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bilimlerin arayüzünde yeni disiplinler arası yaklaşımlar 
gerektirmektedir. Coğrafyada (Brenner, 2004; Zimmerer, 2006; 
Entrikin, 2008), kentsel planlama ve sosyolojide (Lefebvre, 1991; Soja, 
2010), politik ekolojide (Neumann, 2005; Paulson ve Gezon, 2005) 
birçok kapsamlı çalışmalar vardır. Yine, çevresel yönetişim (Rotmans 
& Rothman, 2003; Adger & Jordan, 2009; Winter, 2011), ekoloji (Chapin 
vd., 2009; Scheffer, 2009), mekânsal politika (Arts vd., 2009) da 
mekânsal açıdan önemli çalışma örnekleri sunar. Bu çalışmalar, farklı 
disiplinlerdeki ölçek tartışmasındaki yaklaşımların ve fikirlerin 
zenginliğini güzel bir şekilde gösterir; ancak kavramsal belirsizlik ve 
kesin olmayan ölçek tanımları böyle bir çabanın önünde durmaktadır.  
Tüm bu eserlerde genel olarak, ölçeğin iki temel tanımı kullanılır. İlk 
olarak, ölçek, fenomenlerin gerçek boyutunu veya kapsamını ifade 
eder. İkincisi, bu fenomenleri ölçmek için dereceli bir değerler aralığını 
ifade eder (yani, bir ölçüm çubuğu olarak ölçek). Büyük ölçekli 
fenomenler, küçük ölçekli fenomenlerden farklı ölçüm çubukları 
gerektirdiğinden, farklı ölçek seviyeleri ayırt edilir. Bu seviyeler bir 
ölçüm çubuğundaki nicel birimler değildir, bunun yerine nitel ölçüm 
sınıflarıdır.  
Yine, geleneksel olarak iki ölçek ayırt edilir: Mekânsal ve zamansal. 
Sosyal bilimciler için mekânsal ölçekte tipik düzeyler insan birey, hane, 
mahalle, kent, metropolitan alan, il/eyalet, ulus/devlet, kıta ve küredir 
(Sayre & Vittorio, 2009). Doğa bilimciler için mekânsal ölçekteki tipik 
seviyeler nokta, alan, peyzaj, bölge ve küredir (Veldkamp vd, 2011). 
Zamansal ölçekteki tipik seviyeler oran (örneğin bitki maddesinin 
ayrışması veya nüfus değişimi), süre (örneğin yağmur veya 24 saatlik 
haber döngüsü) veya sıklık (örneğin kasırgalar veya sosyal çatışma) ile 
ilgilidir (Cash vd, 2006).  
Mekânsal ölçeğe duyarlı bir yaklaşım için, yalnızca mekân ve zamanı 
hesaba katmak çoğu zaman yeterli değildir (Sucu Polat, 2021). Cash vd. 
(2006), belirli yönetişim ölçeklerini (yani, yetki, kurumsal, yönetim, 
bilgi ve sosyal ağ ölçekleri) belirleyerek ölçek tartışmasına önemli bir 
katkı yapmıştır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Karmaşık sosyal ve doğal süreçleri anlamada kritik  

olan farklı ölçek ve seviyelerin şematik gösterimleri  
(Cash vd., 2006’dan uyarlanmıştır) 

 
6. SİSTEMLER ve AĞLARIN BULUŞTUĞU YER: HETERARŞİLER 
Bu durumda, ölçeğin öncelikle biyofiziksel ve sosyal fenomenleri 
ölçmek için bir araç olduğu sonucu çıkar. Çoğu durumda, doğal ve 
sosyal fenomenler bir sistemin veya ağın parçası olarak açıklanamaz. 
Çoğu zaman, dikey (skaler) ve yatay (ağsal) ilişkilerin kesişimlerine 
dayalı olarak müzakere edilirler (Bulkeley, 2005; Allen ve Cochrane, 
2007; Moore, 2008). Bu, sistemler ve ağların buluştuğu yeri betimler: 
Heterarşiler (Crumley, 1995). Örneğin, bir kent, yalnızca büyüme 
stratejileri nedeniyle değil, aynı zamanda bağlı olduğu diğer kentlerin 
büyümesine ve gelişmesine, daha büyük ölçekte, bölgesel gelişme ve 
kent-bölge gibi eğilimlere yanıt olarak genişleyebilir, metropoliten 
ölçeğe taşınabilir. 
Leitner (2004), Avrupa Komisyonu'nun ölçekleyici hiyerarşilerinden 
ayrı görülemeyen Avrupa'daki kentler ve bölgeler arasındaki ulusötesi 
ağları açıklarken mekânsal planlamada bir heterarşiye iyi bir örnek 
verir. Gerçek dünyada heterarşiler, saf hiyerarşilerden veya saf 
ağlardan çok daha yaygındır. 
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Ölçeğin ikili anlamı yukarıda anlatılmıştı: Olguların gerçek boyutu için 
bir ölçü olarak ölçek (gözlemcilerden bağımsız) ve bir ölçüm çubuğu 
olarak (gözlemciler tarafından kullanılır). Sayre ve DiVittorio (2009) bu 
ikiliği ölçeğin ontolojik ve epistemolojik momentleri olarak 
adlandırmıştır. Ontolojik moment, ekolojik ve sosyal süreçlerin belirli 
bir ölçek büyüklüğüne sahip olduğunu ve aslında belirli bir düzeyde 
gerçekleştiğini açıklar. O halde ölçek, genellikle operasyonel bir ölçek 
olarak adlandırılan karmaşık doğal ve sosyal etkileşimlerin nesnel bir 
özelliğidir. Ontolojik moment, metropol alanların ve kentlerin gerçek 
ölçeğini tanımlar.  
Epistemolojik moment ise gözlemleri ve dolayısıyla sosyal ve mekânsal 
fenomenlerin tanımını yapılandıran şeyin ölçeğin kendisi olduğunu 
açıklar. Bu ölçeğe genellikle gözlem ölçeği denir. Ölçek, gerçekliğin 
gözlendiği mercek (Meadowcraft, 2002; Van Lieshout vd, 2011) veya bir 
epistemolojik düzenleme çerçevesidir (Marston vd, 2005). 
Ölçek, bilimsel, sosyal ve politik uygulamalarda aktif olarak yaratılır 
ve bu nedenle sistemlerde, ağlarda ve heterarşilerde sosyal ve doğal 
süreçleri aktif olarak yönetmek için bir “el aracı” haline gelebilir. Ölçek 
tartışmasına dahil olan birçok ölçek, epistemolojik duruş ve politika 
nedeniyle, a priori bir ölçeği veya düzeyi diğerinden üstün tutmanın 
bir anlamı yoktur. 
Gerçek dünyada, her birinin artıları ve eksileri olan farklı ölçek 
çerçeveleri bir arada bulunur ve bu konular üzerinde eleştirel bir 
şekilde düşünmek, çevrenin gerçek dünya ölçeğine duyarlı 
yönetiminde ilk önemli adımdır. 
 
7. SONUÇ 
Mekânsal planlamanın her aşamasında ortak olan nokta; 

• "Sosyo-Ekonomik Olan" la "Mekânsal Olan" ın yani 
KENTSEL ve KIRSAL ve ÇEVRESEL arasındaki ilişkiyi 
kurmaktır. 

• Sosyo-ekonomik ve kültürel konuların "MEKÂN BOYUTU" 
nu ortaya çıkarmaktır. 

Çünkü tüm insan eylemleri, belirli bir mekân kurgusu içinde belirginlik 
kazanmakta ve yaşama geçmektedir. Ülkemizdeki planlama süreçleri 
ve ölçekleri açısından bakıldığında, kalkınmanın ve gelişmenin; 

• SOSYO-EKONOMİK BOYUTU --- Beş Yıllık Kalkınma 
Planları ve Bölge Planları 

• MEKÂNSAL BOYUTU --- İmar Planları  
• ÇEVRESEL BOYUTU --- Çevre Düzeni Planları  

Aracılığı ile sağlanıyor. Ancak bütünde bakıldığında bu ölçekler ve 
plan hiyerarşileri arasında sistemik bir kopukluk olduğu da 
söylenebilir (Dericioğlu & Polat, 2020): 
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• Sosyo-ekonomik planlamayı esas alan kalkınma planlarının ve 
bölge planlarının kalkınma sürecinin fiziki (insan yapısı çevre) 
ve ekolojik (doğal çevre) boyutlarını içermemesine rağmen, bu 
konuda ilgili ve yetkili çevrelerin anılan boyutlara da 
müdahale etmekte ısrarlı olması; 

• Çevre düzeni planlarının özünde ekolojik yapıyı işlemesi 
gerekirken, bu konuda ilgili ve yetkili kesimlerin yapay çevre 
ve yerleşim konularında da hak iddia etmesi; 

• İmar planlarının sosyo-ekonomik girdilerle ve (sosyal ve 
çevresel) etki değerlendirmeleriyle bezenmesi esas iken, bu tür 
eksikliklere itibar edilmeksizin uygulamaların ilgili ve 
yetkililerce bir an önce gerçekleştirilmesi arzusu. 

Bu kopukluğun giderilmesi için “Mekânsal Politika-Strateji-Plan-
Program-Proje (PSPPP) Zinciri”nin (Dericioğlu & Polat, 2020) mutlaka 
bütünleşmesinin sağlanması elzem görünmektedir (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Mekânsal Politika-Strateji-Plan-Program-Proje (PSPPP) Zinciri 

(Dericioğlu & Polat, 2020) 
 

Bu dizgedeki ilişkisel yapılar hiyerarşik olarak gerçekleşmediği 
takdirde ölçek kullanımının ve ölçeklemenin mekânsal planlamanın 
özgünlüğünden çok kartografik ölçeklere sıkışması riski vardır. Böyle 
bir risk ise planlama ve tasarımda yapılacak plan ve proje üretimlerinin 
mekânsal-zamansallıklarının (spatio-temporality) ve buna bağlı 
zamansal-mekânsallıklarının (kronotopy) doğru temsil edilmesini 
değil sabit bir zaman-mekân anlayışını dikte edecektir.  
Oysa dünyadaki her mekân ve zaman özgündür ve buna göre mekânın 
planlanması ve tasarımı gerekir. Doğru ölçek mekânın ruhunu da 
(genius loci) zamanın ruhunu (zeitgeist) da yarına doğru ve iyi 
aktarabilecek bir görüngü olacaktır. 
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Önemli olan ölçekli bir harita üzerine çizmek değil, ölçeği zamana 
ve mekâna kazımaktır! 
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1.GİRİŞ  
Kent, bir yerleşim yerini tarif eden, kökeni Orta Asya’ya dayanan, öz 
Türkçe bir kelimedir. Antik dönemlerde cite, polis, medine ve kent 
kelimeleri birbirine yakın anlamlarda kullanılmıştır. Kent, bir yerleşim 
birimini, bir devleti veya belli bir uygarlık düzeyini ifade ederken 
aslında o toplum yapısını ve yönetim biçimini de göstermektedir. Bu 
bağlamda bir kültür yaratma alanı olarak kent, “mekan” kavramıyla 
ilişkilendirilir. Kent mekanı, sokaklar, meydanlar, yapılar, surlar vb. 
elemanların bir araya getirildiği bir tasarım ürünüdür aslında. Kent 
planlarının bir sanat formu olarak değerlendirilmesi, düşünce 
dünyasında yer bulmuş ve tartışılmış bir konudur. Hegel, kent 
ögelerinden söz ederek kent ve sanat arasındaki bağlantıyı en çok 
kuran kişi olmuştur. Eski Yunan kent dünyasını politik bir sanat ürünü 
olarak adlandırmış ve kentin kendisini “politik sanat” formu olarak 
tanımlamıştır. Kentin ve sanatın mekan olgusu çerçevesinde bir araya 
getirilmesi, mekanı temel bir öge olarak ele almayı gerekli kılar. Bu 
yaklaşımla bu metinde Aristoteles’in mekana dair düşünceleri ve 
bağlamları üzerinden yola çıkılarak mekan, kent ve sanat 
kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerine bir bakış açısı sunmaktadır. 
 
Kent Mekanının Tasarımı Üzerine  
Aristoteles, mekanı Platon’un   soyut ve matematiksel yaklaşımından 
farklı olarak doğaya ait fiziki bir şey olarak ele almaktadır. Bunun için 
mekanı tanımlarken iki kavramdan söz eder; Topos ve Khora. Topos, 
bir cismin bir yerde bulunuşunu ifade etmektedir.  Cisim ve mekan 
aynı anda bir arada vardır. Dolayısıyla, toposda boşluk söz konusu 
değildir.  Boşluk, daha çok khora ile ilgilidir.  Khora; Latince chora, 
kırsal alan, şehir dışı, sınır dışı ve boş alan gibi anlamlar taşır. Bu 
noktada topos sınırlandırılmış alan olarak “yer” kavramını, chora ise 
bu sınırların dışında kalan “boş” alanı ifade eder.  Örneğin; Kariye 
kilisesinin adı Chora’dan gelmektedir; 536 Justinyen zamanına ait bir 
Roma-Bizans yapısı olan Kariye kilisesi, sur dibinde,  kentin sınırları 
dışında inşa edildiği için bu adı almıştır. 
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Tarihteki ilk yerleşim yerleri, topos ve khora kavramları ile 
yapılandırılmış kent planları olarak karşımıza çıkar (Resim 1). İlk 
kentler belli bir plana göre biçimlendirilmiş, sınırları belirlenmiş 
yerleşim alanlarıdır. Bu kent planlarının oluşturulması öncelikle 
yerleşik hayatın önemli unsuru olan bir arada olma, dayanışma ve 
savunma ihtiyaçları gibi nedenlere dayanmaktadır.   
 

 
Resim 1. Uruk Şehri, M.Ö 3900, Sümer 

 
Henri Lefevre “ Mekanın üretimi” adlı yapıtında, soyut mekan ve 
toplumsal mekan kavramlarından söz ederek yaşamın mekanla 
ilişkisini sorgulamaktadır. O’na göre soyut mekan, tasarlanmış, 
şekillendirilmiş, planlanmış, çizgisel boyutta, grafiksel bir mekandır. 
Mekana “şeyler” ve insanlar yerleştirilir, sınıflandırılır ve kodlanır.  
Burada göstergelerden söz edilir; işaretler, grafikler ve haritalar vardır. 
Lefevre, soyut mekanı bir tasarım olarak gördüğümüzde gerçeklikle 
çelişkileri olabildiğini, Çünkü; soyut mekanın pek de gerçekçi 
olmayacağını ileri sürer. Toplumsal mekan ise, sosyal varlığın 
gerçekleşmesine imkan veren, bir buluşma, bir araya gelme ve 
kendiliğindenliği olan bir alandır. Soyut mekanın kurgusunu aşan 
gündelik yaşam pratikleriyle her an yeniden kendini üreten bir 
mekandır. Kent mekanı da bu toplumsal mekanlarla örülmüş, 
ekonomik ve sosyal ilişkilerin bir dayanağı olan ve aynı zamanda 
karmaşıklığa gömülmüş olan sosyal bir alan olarak tanımlanır.  
Kent mekanı, Lefevre’ye göre çok katmanlı bir yazı/metindir. Bu çok 
katmanlılık soyut yani kurgusal mekanın göstergeselliğinin toplumsal 
mekanın yaşamsallığı içinde okunabilir hale gelmesidir ve kentte 
yaşayan, kenti kullanan herkes kendine göre bu okumayı 
gerçekleştirmek ister. Bu açıdan bakıldığında sanatçıların kentle olan 
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ilişkisi ve kentin bir imge olarak yapıtlarda ortaya çıkışı, bu katmanlı 
okumanın görsel hafızasını oluşturmaktadır.  
 
Sanat İmgesi Olarak Kent  
Mağara, ilkel insanın sığındığı, dış dünyadan korunduğu ilk yaşam 
alanı olarak, Abraham Moles’in tanımıyla bir doğal mekandır. Moles, 
mekanı doğal ve suni mekan olarak ikiye ayırmaktadır; buna göre kent 
kurgulanmış, yapay bir mekandır. Bu noktada sanat eseri ve mekan 
arasındaki ilişkisellik; yapıt ve yapıtın ortaya çıktığı mekanın niteliği 
ile bağlantısı ve de o mekanın imgeye dönüştürülmesiyle ilgili 
belirleyici bir özellik taşır. Bu nedenle tarihsel izleğin başlangıcı olarak 
mağara resimlerinden yola çıkmak, bu ilişkiselliği açıkça ortaya 
koyması bakımından önemlidir. Nitekim, doğal bir mekanda ortaya 
çıkan sanat yapıtı, o mekanın özelliklerini taşıyarak organik ve amorf 
biçimiyle o doğallığı taşıyan bir yapıt olarak ortaya çıkmaktadır. 
Mağara duvarının dokusallığı çizgilerin karakterini belirlemekte ve 
mekanla uyumlu bir biçimsellik yaratılmaktadır (Resim 2). Mekan ve 
yapıt arasında oluşan korelasyon tarih boyunca bazen yer değiştirerek 
ama hep doğru orantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 

 
Resim 2. Mağara Resimleri, M.Ö. 40.000 Endonezya 

 
Kentlerin belirli plana göre şekillendirilmesinin tarihteki ilk 
örneklerinden biri olan Babil, Mezopotamya’nın en büyük ve önemli 
kentlerinden biridir. Tanrıların kapısı olarak kabul edilen ve Tanrıya 
ulaşmanın sembolü olan kent, yaratılış kitabında büyük tufandan 
kurtulan Nuh soyundan gelenlerin bir arada yaşadığı yer olarak 
anlatılır. Günümüzden dört bin yıl öncesine dayanan Babil kenti sanat 
eserlerine her dönemde konu edilmiş ve sembolik anlamından dolayı 
kule formunda tasvir edilmiştir. Peter Breugel de, Babil kentinin tüm 
ihtişamını özgün üslubu ve Kuzey Rönesans’ının detaycı, ince işciliği 
ile yansıtmaya çalışmıştır (Resim 3). 
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Resim 3. Pieter Breugel, 1563, Babil Kulesi 

 
Bütün eski kentler, öncelikle korunma, savaş ve ticaret, diğer yandan 
inançlar ve ritüellerle gündelik ve törensel yaşamı içine alan, hem 
kutsal ve hem dünyevi olabilen taş yapılardan oluşmaktadır. Babil ve 
Mısır’da kentler, birbiriyle dik açıyla kesişen ızgara biçimli düz 
caddeler ve benzer alanların tekrarı şeklinde düzenlenmişlerdir. Roma 
imparatorluğu da her yerde bu ızgara sisteminde yerleşim alanları 
kurmaktaydı ve yerleşime geçildiği takdirde alanın etrafı duvarlarla 
çevrilmekteydi. 
 

 
Resim 4.  Pompei şehir planı, Roma M.Ö:5000 

 
Bir Roma kenti olan Pompei, bu şekilde inşa edilmiş bir yerleşim 
yeridir.  Villa denilen evlerden oluşmuş, mozaik süslemelerle dekore 
edilmiştir (Resim 4). Bu mozaiklerde kent imgelerine, özellikle Roma 
kent mimari ögelerine yaygın olarak yer verilmiştir. Örneğin; Resim 
5’de Platon’un akademisi adlı mozaikte, Platon’nun öğrencileriyle 
toplandığı, felsefenin ve bilgeliğin yeri olan bir bahçe ve   kente dair 
olan sütunlar yer almaktadır. 
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Resim 5. Pompei Mozaik pano 

 

 
Resim 6. Ambrigio Lorenzetti, İyi ve Kötü Yönetim Alegorisi 1338. Palazza 

Publico Freskleri 
 

 
Resim 7. Ambrigio Lorenzetti, İyi ve Kötü Yönetim Alegorisi 1338. Palazza 

Publico Freskleri 
 

Roma imparatorluğunun çöküşü ile tahrip olan kentler ve kent yaşamı 
11. Yüzyılda yeniden canlanmaya başlayarak “yeni kentler” oluşmaya 
başlamıştır. Kralların ve prenslerin çevresinde eski kentlerin devamı 
olarak gelişen yeni Ortaçağ kentleri, pazar alanları, panayırları ve 
zanaatkarları ile ekonomi etkinliğinin merkezi olmuştur. Bu nedenle 
ticaret alanı olarak kentler, üretimle bağı açısından kırsalın, tarım 
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alanlarının çevresinde yapılanmış ve kırsalı da kendine çekmeye 
başlamıştır. Kırsal, kenti besleyen bir unsurdur artık. Ancak, 
Ortaçağ’da kent ve kırsal arasında oluşan tezatlık, kentin duvarlarla 
çevrilmiş olması, kuleler ve kapılarla sınırları belirlenen surlar iki 
dünyayı birbirinden ayırarak kent soylu ve burjuva gibi sınıf 
kavramlarını ortaya çıkarmıştır.  1300’lü yılarda başlayan rönesans 
gelişmeleriyle, tarih boyunca süre gelen inanç merkezli kent yapısı, 
kişisel özgürlüğün arttığı yerlere dönüşerek insan merkezli olmaya 
yönelecek ve ilk seküler kent düşüncesi gelişmeye başlayacaktır.  
Kent kavramının sorgulanarak sanat eserlerinde konu edilmesi 
bakımından bir ilk sayılan Ambrigio Lorenzo’ya ait İyi ve Kötü 
Yönetim Allegorisi adlı fresk (Resim 7-8), bu dönemdeki değişimleri 
işaret eden önemli bir yapıttır. İtalya’nın Siena kentinde belediye 
sarayının duvarlarına uygulanmış olan fresk, ilk seküler mekan 
kullanımı olarak da tarihsel bir önem taşır. Bir kent yönetiminin 
anlatıldığı freskte, adalet, barış, hayırseverlik gibi kavramlar mitolojik 
figürlerle sembolize edilerek anlatılmıştır.  Bu döneme kadar cennet, 
bir doğa olarak resmedilmişken burada bir kent olarak hayal edilmiş 
ve bir cennet olarak düşünülmüştür; eğer bir kent iyi yönetilirse 
cennete dönüşebileceği fikri öne sürülmektedir. 
 

       
Resim 8. Matrakçı Nasuh, İstanbul Minyatürü 16.yy 

 

  
 Resim 9.Matrakçı Nasuh, Detay 
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Resim 9 ve 10’da ise Matrakçı Nasuh’un topografik bir manzara olarak 
surlarla çevrili İstanbul kent minyatürünü yer almaktadır. 16.yüzyılda 
Kanuni döneminde yaşamış olan Nasuh, dönemin diğer minyatür 
üsluplarından farklı olarak, kuşbakışı yerine karşıdan bakış kullanmış 
ve minyatür resmine yeni bir soluk getirmiş önemli bir nakkaştır. Bir 
Bizans kenti olan İstanbul’un ilk surları 413-447 yıllarında şehri 
savunma amaçlı imparator II.Teodosius tarafından yaptırılmıştır. 
Minyatürde kule ve kapılarıyla şehri çevreleyen surlar ve dışında kalan 
kırsal alanlar görülmektedir.  
Giovanni Canaletto da 18. Yüzyılda Venedik’te yaşamış, kent 
görüntülerini konu aldığı resimleriyle ün kazanmış bir kent ressamıdır. 
Resimlerinin gerçekçi ve detaycı üslubu onun bir belgeselci olarak 
anılmasına neden olmuştur. Canaletto, o dönemde henüz başlamamış 
olan atölye dışına çıkarak doğadan resim yapma geleneğinin ilk 
örneğidir. 

 
Resim 10. Giovanni Canaletto , Venice 1723         

 

 
Resim 11. Claude Monet, St Lazare Tren Garı 1877                             

 
Claude Monet’nin St. Lazare Tren Garı adlı resmi (Resim 12), 18.yüzyıl 
sanayi kentlerini işaret etmektedir. Yılda 13 milyon yolcunun geçip 
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gittiği Gar, Paris kentinin dinamiğini, tüm soyutlamalara rağmen 
Empresyonizm’in duyumsallığı ile Monet tarafından izleyene 
aktarılmaktadır. J. Le Goff’un Ortaçağ’da Entellektüeller adlı yapıtında 
söz ettiği gibi “Paris, Babil mi, Kudüs mü..Bazıları için öncü bir kent, her 
türlü entellektüel tatminin kaynağı, bazıları içinse; bozulmanın, yozlaşmanın, 
kendini kumara, şaraba ve kadınlara adamış hayatların birbirine karıştığı 
şeytanın inidir, Paris modern Babil’dir.” 
Sanayi devrimiyle Avrupa’da değişen sosya-kültürel yapı sanat 
üslupları açısından da yenilikçi bir dönemdir. Yaşamın 
makineleşmesini ve hızını ortaya koyan Fütürizm’in öncüsü Robert 
Delauney, Paris’in sembolü olan Eyfel kulesi serisinde, akımın biçim 
anlayışı ile kentin hareket ve zamanla olan ilişkisini ifade etmektedir 
(Resim 13). 

 
Resim 12. Robert Delauney, Eyfel Kulesi, 1909 

 

 
Resim 13. George Gross, Metropolis, 1916 

 
20.yüzyıl başlarında kentlerin metropole dönüşmesi, kent konusunu 
ressamlar için daha ilginç hale getirmiştir. George Groz da yaşadığı 
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kent Berlin’i yansıttlığı “Metropol” resminde Ekpresyonizm’in tüm 
imkanlarını kullanarak modern bir kentin kendisinde yarattığı 
duygulanımı ifade etmektedir (Resim 14). Kırmızı rengin hakim 
kılındığı resimde devasa binalar ve caddelerle oluşturulmuş büyük bir 
kentte koşuşturan insanlar, yığınlar halinde ve garip tipler olarak 
gösterilmiştir. Dönemindeki bir çok kent resmi yanında Groz, adeta 
kendi sonunu getirmek için koşturan insanoğlunun kendine 
yabancılaşmasını vurgulayarak kente apokaliptik bir bakış 
getirmektedir.  
George Groz gibi kente eleştirel bakan ressamlardan biri de Edward 
Hoper’dır. Resimlerinde kasvetli bir atmosfer kullanarak kentin boş ve 
loş sokaklarında, bazen bir oda içi, bazen bir tren vagonu, bazen de bir 
kafeterya gibi iç mekanlarda kent insanının yalnızlığını yansıtmaya 
çalışarak gelişen yeni uygarlık içinde, gürültülü bir dünyada insanın 
maruz kaldığı sessizliği vurgulamaktadır. Corner Saloon adlı yapıtta, 
sıradan bir sokakta sıradan bir şehir barının köşesinde, siyah 
giysileriyle vakit geçirmek için toplanmış şehir insanları görmekteyiz 
(Resim 15).  
20.Yüzyıl sonlarında Fotogerçekçi şehir manzaraları ile tanınan 
Amerikalı ressam Richard Estes de gelişmiş teknolojik kent 
fotoğraflarını kullandığı resimlerinde, yeni kentlerin cephelerini, 
neonlarını, vitrinerini ve onları oluşturan cam, metal gibi parlak 
materyallerin hakim olduğu yapı formlarını kullanarak yeni bir kent 
önermesinde bulunmaktadır. Tüketim toplumuna sunulan şık ve ışıltılı 
mekânlar içinde insanlar da mekanik robotlar gibi yer almaktadır 
(Resim 16). 
 

 
Resim 14. Edward Hopper, Corner Saloon 1913        
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Resim 15. Richard Estes, Kuzeye Bakış 2009 

 
Ülkemizde ise kent temasını eserlerinde ele alan sanatçılarımız 
azımsanmayacak kadar çoktur. Politik bir sanatçı olan Yüksel Arslan, 
toplum ve iktidar ilişkilerine odaklanmış özgün bir sanatçıdır. Resim 
17’de kent üzerine uzanmış pençe şeklinde bir el yer almaktadır. Elin 
hareketi ve ceketli-gömlekli giysi, kontrolcü bir gücü ima etmektedir. 
Günümüz sanatçılarından Murat Germen, dijital resimlerinde 
günümüze ait kent fotoğraflarının dijital ortamda müdahale edilerek 
yeniden yapılandırılması ile farklı bir kent bakışı oluşturmakta ve 
kentin çarpıklığına vurgu yapmaktadır (Resim 18). Genç 
sanatçılarımızdan Setenay Alpsoy’un kentlerdeki sosyal yapıya 
gönderme yapan resimlerinde toplu konut binalarını, kenar mahalleleri 
ve oluşturdukları dokuyu kullanarak kentin yoğunluğuna ve 
kalabalığına dikkat çekmektedir (Resim 19). 
 

 
Resim 16. Yüksel Arslan, Arture Serisi, 1980 
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Resim 17. Murat Germen,Muta-Morphosis 2013 

 

 
Resim 18. Setenay Alpsoy, İETT Blokları 2015 

 
 

2.SONUÇ 
Tarihte ilk şehirlerin kurulduğu Mezopotamya’dan, ortaçağ kentlerine, 
sanayi devrinde hızla artan nüfusuyla gelişen modern kentlerden 
bugünkü metropollere kadar, kent tüm maddi ve manevi üretilen 
herşeyin, fikir sahibi insanların buluşma ve değiş tokuş yeri olarak her 
zaman bir dinamizm taşımış ve sanat üretiminin de kaynağı olmuştur. 
Ressamlar, cadde, sokak, bina gibi kent öğelerini tarih boyunca başlıca 
resimsel eleman olarak kullanmışlar ve kullanmaya devam 
etmektedirler. Çünkü kent, Lefevre’nin söz ettiği gibi okunan çok 
katmanlı bir metindir. Ancak,kenti oluşturan herşeyin metalaşması ve 
sosyal ilişki biçimlerinin meta fetişzimine dayanması bu okumayı  
kısıtlamaktadır. İşte bu metalaşmayı aşan ve çok katmanlı okumanın 
en derin örneklerini yapıtlarıyla ortaya koyanlar sanatçılardır 
diyebiliriz; kentin dinamiklerinden beslenerek yapıta dönüştürdükleri 
imgeleri, birer belge ya da eleştiri niteliği taşır. Bu bağlamda sanat ve 
kent kavramlarının birbirini üreten, çoğaltan bağlantısallığından söz 
etmek mümkündür. 
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ERZURUM 
 

Sanat en genel anlamıyla benliğin kişiliğe dönüştürülmesi eylemi olup, 

dış dünyaya duyulan ilgi ve bilinmeyenin çekiciliği üzerine kurulur. 

Bu ise, “Var Olan”’la “Var Olmayan”’ın birlikte tasarımıdır. 

Düşüncelerin pratiğe aktarılarak, onu soyut bir düzeyden, somut bir 

düzeye dönüştürmesi gibi, “Sanatsal biçim de içeriğin 

maddileştirilmesidir”.1 Sanat İnsanın yarattığı ikinci bir doğa olarak 

karşımıza çıkarken, birçok “Şey’’’i anlamaya, çözümlemeye, yeniden 

“Var-Etme”’ye ve onun dayatmalarına meydan okur. Bir başka deyişle 

sanat, insanın gerçekliği aşması ya da kendine özgü bir gerçeklik 

yaratmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca kültürel yaşamın bir parçası olan 

sanat ve bilimde sürekli bir değişim olmuş, değişmeyen hiçbir olgu 

kalmamış, yerini bir diğer yeniye bırakmak zorunda kalmıştır. Bu 

nedenle bir sanat eserini değerlendirirken, sanatçının yaşam 

karşısındaki tutumunu, onun iç dünyasını, kendi gerçekliğini, duygu 

ve düşüncelerini, yapıtlarında plastik endişelerle birlikte tanımlamak 

gerekmektedir. “Gerçek, onu yaratanın kendisi ve ve hayatıdır. Bir yapıtın 

‘Gerçeklik değeri’ o yapıtı gören, dinleyen insanların kendilerinde ve 

hayatlarında o yapıtın yapılabildiği değişiklik ile ölçülmelidir”.2 Sanat 

yapıtlarına sanatsal niteliği kazandıran temel öğelerden birisi de, 

 
1 Moissei S. Kagan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, Altın Kitaplar Yayınevi, 
Bilimsel Sorunlar Dizisi 5 İstanbul, 1982,s.15-20  
2 Cengiz Kabaoğlu, Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, Mart 3/21, Torunoğlu Matbası, 
Ankara, 1984, s. 19 



 205 

sanatçının kendine özgü biçim dilidir. “Sanatçı aslında sanatsal nitelikte 

olmayan gerçeklikleri seçerek, onları gerçekte yer aldıkları dizgeden başka 

başka bir dizge içinde yeniden konumlandırmaktadır”.3 

Sosyal bir varlık olan insan, kent yaşamı içerisinde, iç mekanda 

aradıkları estetik ve düşünsel kaygılarını ve anlayışlarını, dış mekanda 

da yaşayacaktır. Günümüz koşullarında insan ilişkilerini 

kuvvetlendirmek için kültür merkezleri gibi toplumsal mekanlar 

yaratılmasına rağmen, insan ilişkilerinde “Yabancılaşma” söz konusu 

olmaktadır. Çok katlı gökdelen gibi yapılar, büyük nüfusları 

barındırmalarına rağmen insan ilişkileri hemen hemen hiç yok gibidir. 

Böylelikle düz, keskin, katı, köşeli mekanlarda yaşayan insanlar da 

yaşadıkları mekanın özelliklerini taşır hale gelmişler, bu bağlamda 

insan ilişkilerini ve aynı zamanda insanın üç boyutlu tasarımlarla 

arasındaki sınırları kaldırıp birebir ilişkiye girerek, sosyal yeni bir 

mekan tasarlama yolu oluşturulmalıdır. 

Kentler medeniyetin; insanın üretimi olan, düşünce, kültür, sanat, 

bilim ve teknolojinin geliştiği noktalar olmuş, insanın kent yaşamını 

anlamak için kentlere oluşturan ruhu, medeniyeti tanıması gerekir. 

Kent ve medeniyet kavramları etimolojik olarak ortak bir kökene 

sahiptir. Yabancı olanla karşılaşma yeri olan kentlerde medeniyet, 

yabancı olmanın gerektirdiği mesafeyi koruyan toplumsal bir bağ 

geliştirmektedir. Bu sebeple ortak yaşam modelini temel alan kamusal 

alanlar kurumsallaştırılmış medeniyettir (Sennett, 2010, s. 340). İnsanın 

kent yaşamı, yeni dünya tasarısında hareket ve hızın giderek kontrolü 

ele geçirdiği modern ilişkiler ağı içerisinde, birbiri ardına gelen 

bağlamlar sonucu öngörülemeyen, değişen ve anlaşmalı yakınlık 

uzaklık seviyeleri içerisinde onu yönlendiren ve konumlandıran, tasarı 

mekanlarında sürdürmektedir. 

 
3 Metin Sözen&Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, İstanbul,1986, s. 208, 
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Kamusal ve özel alanların mekân temsilleri tarihsel, kültürel ve 

ekonomik kaygılarla tanımlanan nitelik ve değerleri içerdiklerinden 

mekanlar arası sabit bir ilişki söz konusu değildir. Özel alan daha 

bireysel bir söylemle ifade edilirken, insanın günlük yaşamında 

zorunlu veya isteğe bağlı olarak bulunduğu kamusal mekanlar 

herkesin erişimine açık, ortak bir sosyal hayat oluşmasını amaçlayan 

şehir mekanlarıdır. İnsanın günlük yaşamı, zamanın olağan akışında 

eylemlerin sürekli tekrarlandığı rutinlere karşılık gelmektedir. Günlük 

yaşamda kentin hareket ve hızına uyum sağlamaya çalışmak, insan ve 

yaşamını içerik ve işleyiş bakımından değiştirmektedir. (Sennett, 2010, 

s. 415). 

Günlük yaşam mekanları toplumsal norm ve geleneklerin aktarıldığı, 

mahrem ve sosyal yaşamın inşasına işaret eden anlamlar taşımaktadır. 

İnsanın kentteki varlığı ve kentin insandaki anlamı kamusal 

mekanların sunduğu kolektif etkinlik ve faaliyetler ile yakından 

ilgilidir. Gün geçtikçe daha fazla kaotikleşen, yabancı ve uyaranın güç 

kazandığı kamusal mekanlar sosyal bir hayvan olan insan için yine de 

çekicidir. İnsanları bir araya getirerek, görmek, duymak gibi çeşitli 

iletişim seviyelerini deneyimleme imkânı sağlayan kamusal alan, aynı 

zaman da özel alanla bağlantısı içinde var olmaktadır. Toplumda çok 

geniş bir kitlenin dahil olduğu kamusal alanlar, yeni dünya tasarısında 

toplumsal dengenin aile, ideoloji, davranış ve hakları içeren çok geniş 

bir bütün üzerinden yapılandığı anlamlarda taşımaktadır (Sennett, 

2010, s. 125). 

Geçmişten günümüze kadar heykel farklı amaçlar ile tasarlanıp 

üretilerek, çeşitli mekânlarda, galerilerde, kent meydanlarında, açık 

alanlarda görülmüş, gösterilmiş, sergilenmiştir.4 Geleneksel olana göre 

 
4 Özkul, D.T.-Küçükşen Öner, Erzurum Kentinde Heykel ve Çevre İlişkisi Üzerine Bir 
Deneme, Yıl-Sayı: 2021-31, Sayfa Sayısı: 119-132,Tigsat 
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algının ve yorumun farklılaştığı çağdaş sanat anlayışında da, toplumsal 

ve kültürel kimlik hakkındaki sorularla ilgilenilmekte ve sanatçılar da 

bu sorular üzerinden kendi zamanlarının koşullarıyla kültürel kodları 

kullanarak üretim yapmaktadır.5 Bu bağlamda cisimsel, hacimsel ya da 

kütlesel olarak heykel,  kurumsal olduğu kadar sanatsal anlamda da 

konumlandığı yeri dönüştürmeye ve yaşam ile ilişkilendirmeye devam 

etmektedir. Bir kamusal alan olan kentin, heykeller ile değişen 

çehresinin kent insanının da değişim ve gelişimine katkıları söz 

konusudur. XX. yüzyılın başından itibaren insanoğlunun doğayla 

ilişkisinin kopması ve bununla bağlantılı olarak, kent kültürünün öne 

çıkması, çevre kavramını ön plana çıkarmıştır. “Kent-çevre” ilişkileri 

bakımından, “İnsan-Mekan” kavramlarına sanatın yoğunlaşması, 

günümüz plastik sanatlarında bir sorunu haline gelmiştir. Yapılan 

heykeller de, “Mekan ve İnsan” kavramını kullanırken, üç boyutlu 

çalışmaların boşluk problemlerini çözümlemede önemli eleman 

“Uzam” olmuştur. İnsanoğlunun içerisinde yaşadığı dünyayı 

sorgularken kendi dünyası arasında gidip gelmesi, yeni bir yorumun 

ortaya çıkmasına neden olmuş, buradan hareketle dış dünyayı 

algılayarak, imgelerinde değiştirebildiği ölçüde yeni bir dünyayı 

bizlere anlatmış, böyle bir yapılanmaya en uygun açılımın 

yapılabileceği alan ise “Sanat” ve “Sanat Yapıtı” olmuştur. Sanatçılar, 

sanat aracılığı ile insanoğlunun kendi içerisinde bütünleştirdiği sosyal 

psikolojik etkinlikleri ile bilinmeyen, anlaşılmayan ve korkulan 

kavramları ele alıp ifade ederek imge olarak ortaya koymuş, hayatın 

içerisinde olan bu davranış biçimi ve yaşamın özünü bize yapıtlarında 

yansıtmıştır. Sanatçının dokunuşlarıyla birlikte başlayan, evrimleşerek 

değişikliğe uğrayan kavramlar ve bu kavramların kendi içerisindeki 

 
5 Halil Daşkesen, Çağdaş Heykel Sanatında Kültürel Kimliği Konumlandırmak: 
Wolfgang Laib’in Yapıtları Üzerinden Bir Değerlendirme, The Turkish Online Journal 
of Design, Art and Communication, October 2021 Volume 11 Issue 4, s.1288 
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düşünselliği maddeye yeni bir anlam yükleyerek, “Sevinçler”, 

“Coşkular”, “Sevgi”, “Nefret”, “Yüceltme” ve “Başkaldırı” gibi kavramlar 

bilgi ile tekniğin süzgecinden geçip evrilerek ve tekrar insanoğluna 

mesajla iletilen bir yapıya yani, “Sanat Yapıtı” na dönüşmüşlerdir.  Bu 

bağlamda Atatürk Üniversitesi Kampüsünde, açık alan için yapılan 

heykel tasarısında, fiziksel tasarım ilkelerini oluşturan öğeler; “Birlik, 

oran, ölçek, uyum, denge6, simetri, ritm ve zıtlık olarak sıralanabilir (Resim 

ait bu tas   1).7 Birlik, “Unity”, tasarımı oluşturan elemanların birbirleri 

ile ilişkisiz ve dağınık olmaması durumudur. Özellikle kamusal 

mekana elemanların görsel çeşitliliğinden öte, görsel bir birlik 

oluşturmaya çalışılmıştır. Lynch’e göre; “Kentin beş bileşenini oluşturan 

‘Yollar, Kenarlar, Bölgeler, Kavşaklar, Düğüm Noktaları’, kenti bir bütün 

yapmak için önemlidir”.8  

Bu bileşenlerin çevreyle uyumu ile, güçlü bir görsel etki yaratılarak 

“Heykel-Çevre” ilişkisi kurulmak suretiyle, tasarımın asıl amacına 

ulaşılmaya çalışılmıştır 

Oran, “Proportion”, tasarımı oluşturan elemanlardan birinin ölçü, 

konum ve miktarının diğer çevresel elemanlarla karşılaştırılması ile 

ortaya konulmuştur. 

 

 
6 Önder Yağmur, Toplumsal Bellek Oluşturmada Heykel Sanatı: Kar Ve Buzdan Erzurum 
Kültür Sokağı Örneği, Kalemişi Dergisi, 6/12, 2018, s.145 
7 T.C.Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration,Great 
Britain,1999, s.11 
8 K. Lynch,  The Image of the City, M.I.T. Press, U.S.A., 1959, s. 46-48 
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Şekil 1. Mustafa BULAT, “Çift Başlı Kartal III”, 24mx12m x8m, 

Polyester+Espas, 2009 
 
Bu tasarımdaki bir eleman ya da birbirleri ile ilişkili elemanlar, bütün 

kompozisyonda baskın olması için tasarlanmıştır. “Heykel Çevre” 

ilişkisi, tasarımda baskın öğe olarak ele alınan “Çift Başlı Kartal” figürü, 

etrafında kamusal yapıların yer aldığı bir kampüs yerleşkesi alanı 

içerisinde, anıtsallık bağlamında çevre ile birlikte ele alınarak 

sorgulanmıştır. Bu kompozisyonu ortaya koyarken, uzayın başlıca 

sorunlar olan, “Boşluk-Mekan” özellikle ön planda ele alınmaya 

çalışılmış, mekanın özel atmosferi, ışık durumu, o uzamda “Var-Olan” 

“Çift Başlı Kartal” anıtının o mekanla olan alışverişi, boşluğun 

kompozisyona etkisi ve katkısı göz önünde bulundurularak yapıt 

yaratılmaya çalışılmıştır. Kompozisyonda bulunan gereksiz öğeler, 

görsel açıdan sadeleştirilerek aza indirilip, formlar yalınlaştırılarak 

ortaya çıkan kompozisyonla birlikte, plastik biçimin genelinde, 

mekanda anıtsal bir etki yaratılmaya çalışılmıştır. Plastik öğelerle 

oluşturulan heykelsi biçimin, “Işık ve Mekan” ile ilişkisi güçlendirilmiş, 

ölçek, “Scale” ise, kamusal tasarımda insan ölçeği olarak ve insanın 
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algılayabileceği ölçeğin yaratılmasın da, heykel önemli bir eleman 

olarak görülmüştür. Bir yapıtın algılanabilmesi için yapıtın boyunun, 

izleme mesafesinin yarısı kadar olması gerekmektedir. Böylece obje 

yatayla 27 derecelik bir açı ile izlenmiş olur. Blumenfeld’e göre, “1/2 

olan bu oran 9/22 olmalıdır. Uyum, ‘Harmony’, bir yapı, yapıt ya da mekanın 

tasarlanmasında benzer düzenlerin tekrarlanması ile bir veya birden fazla 

bileşenin baskın unsur olarak kullanılması sonucu oluşur. Örneğin, aynı 

tondaki renklerin, yatay ya da dikey biçimlerin; aynı ya da benzer ölçü, biçim 

ya da dokuların tekrarı uyum yaratır”. 9  

Buradaki, “Denge ve Simetri”’yi, “Balance and Symmetry”’i, açıklayacak 

olursak; “Denge, bir eksene göre ögelerin aynı durumda tekrar etmesi sonucu 

oluşturulur”,10 bu da kompozisyonun biçim, renk ve doku gibi 

bileşenlerinin ölçülü değişimi ile sağlanmaktadır. Heykelde her zaman 

için dengeli bir yapı, görsel olarak iyi tasarlanmış bir yapıdır. Ritm, 

“Rhthym”, “Kompozisyonda yer alan elemanların vurgu, aralık ve yönleri 

açısından sınıflandırılmaları ile oluşur”.11 Ritm duygusu, “Mekanda, 

ölçekte, dokuda ve renkte etkin olarak ifade edilebilen bir örüntüyü açıklar. 

Yaratılan ritmik hareket, devinim ve enerji duygusu verir”.12 Zıtlık, 

“Contrast” ise, “Tasarım elemanlarının birbirlerini daha vurgulu hale 

getirebilmelerine olanak vererek zıtlık, tasarımı monotonluktan uzaklaştıran, 

ilgi uyandıran bir ilkedir”.13 Zıtlık, “Çoğu zaman uyuşmazlık yaratırken aynı 

zamanda kompozisyona canlılık kazandırmasıyla birlikte, ilgi çektiği ve 

heyecan yarattığı için önemli bir ilkedir”.14Ayrıca, “Zıtlıkların dengelenmesi 

 
9 T.C.Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration, Britain,1999, 
s. 103-114 
10 S.Aydınlı, Mimarlıkta Görsel Analiz, İstanbul, 1992, s. 41  
11 T.C.Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration, Britain,1999, 
s. 117 
12 S. Aydınlı,  Mimarlıkta Görsel Analiz, İstanbul, 1992, s. 44 
13 T. C. Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration, 
Britain,1999, s.119  
14 S. Aydınlı, Mimarlıkta Görsel Analiz,İstanbul, 1992,s. 48  
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kompozisyonda uyum oluşturmaktadır”.15 Çalışmayla, mekan ve mekansal 

yapı içerisinde, çevreyi oluşturan nesnelerin biçimiyle, rengiyle o 

çevrede bulunan insanlara uyarıcı, düşündürücü, yaşama ritmini 

belirleyici nitelikleri kazandırması amaçlanmıştır.  

Çalışmayı mimari strüktür içinde ele alarak, kompozisyonu açığa 

çıkartıcı ve etkileyici bir biçim16 araştırmalarına gidilmiştir. “Çift Başlı 

Kartal” adlı çalışmada, figürlerin başlarının birisinin yukarıya, 

diğerinin ise aşağıya dönmüş olması, kanatlardaki konumu ve bu 

önemli uzuvların boşluğu zorlayan, onu ifadeci etkilerine katan formda 

ele alınarak, boşluk burada yeniden yaratılıp yorumlanmış ve 

tasarlanmıştır.  

Yine bu bağlamda, Erzurum ili özelinde 2005-2010 yılları arasında 

düzenlenen taş heykel ve 1993-2021 yılları arasında düzenlenen, kar-

buz heykel etkinlikleri kentin dokusuna, plastiğine, sembolüne 

dönüşen taş-kar-buz heykellerin kente ve sanata dair katkı ve önemi 

söz konusu olmuş ve olmaya da devam etmektedir.  

Heykel, geçmişte mezar taşlarından bir mimari yapının üzerinde yer 

alan süslemelere; ilahi güçlerle bağlantı kurabilen tılsımlardan 

iktidarın gücünü sembolik anlamda ifade eden bir araca dönüşmesine 

kadar insanlık için önemli inanç ve değer dinamiklerinin temsilini 

üstlenmiştir ve bu çerçevede kabul görmüştür.  Türklerin İslamiyet’i 

kabulü ile beraber heykel kendi gerçeklik alanını -Türk kültürüne göre- 

yeniden şekillendirerek küçük el sanatlarından, koyun-koç 

heykellerine, balballardan Selçukluların kale duvarlarında yer alan 

süslemelere ya da medrese girişleri ve duvarlarında yer alan 

bezemelere kadar daralan bir çerçevede varlığını devam ettirmiştir. 

 
15 E. Kortan,“Heykel mi Mimari mi?”,Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi,Cilt.1, S. 
5,Ankara,1982, s.16  
16 Önder Yağmur, Serap Bulat, Barış Aydın, Güncellenen Bellek ve Çocukluk Düşleri 
Heykel Yapıt Okuması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Cilt 1, 2014, s.260 
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Daralan bu çerçeve, Cumhuriyetin ilk yıllarında milli birlik ve 

beraberliğin sembolik bir göstergesi olarak toplum bilincini 

yükseltmek adına genişletilmeye ve derinleştirilmeye başlamıştır. Bu 

bağlamda büyük boyutlu heykeller için yabancı heykeltıraşlardan 

yararlanılarak onlara sipariş verilmiş; Cumhuriyet’in kazanılmasını 

sağlayan önemli figürlerin ve halkın yer aldığı çeşitli kompozisyonlar 

ile kurgulanan ilk anıtlar, Heinrich Krippel, Pietro Canonica, Anton 

Hanak ve Josef Thorak gibi yurt dışından gelen heykeltıraşlar 

tarafından 1926-1935 yılları arasında kurtuluş savaşının yaşandığı 

Türkiye’nin kentlerine konuşlandırılmıştr. 

Bu anıtlar, bir anlamda Cumhuriyet kentlerini Osmanlı kentlerinden 

ayırmanın göstergesi, sanatın kamusal alandaki rolü üzerinden 

toplumu biçimlendirme ve dönüştürmenin bir yolu olarak kabul 

edilmiştir. Modernleşme/Batılılaşma’nın bir gereği/göstergesi olarak 

müze, galeri gibi mekânları anıtlarla ve heykellerle çevreleme 

pratiğinin alt metninde ‘kendi sınırlarını belirlemenin, korumanın yanı 

sıra eski olana karşı yeni bir oluşum ya da direnme anlamlarını’ da 

beraberinde getirmektedir. Bu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de 

sanatın, gelenekle, geleneğin ve direnişin sembolik bir göstergesi 

olarak kentlerle, dolayısıyla kamusal alanlarla ilişkilendirilmiş bu 

bağlamda da sanatçı ve izleyici etkileşimlerini bu tarih ve mekânlara 

bağlı olarak üretmiş geliştirmiştir. Heykelin kent gibi kamusal 

mekânlarda değişimi temsil eden bir misyonla yer alması, mekânla 

toplumsal bellek arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmış; heykeller kent 

kimliğinin ve tarihinin bir parçası olarak kabul edilmiştir.  

Günümüzde kamusal alanda heykel, dünyevi (kurumsal bir sembol ya 

da siyasi ve estetik bir gösterge) olan her şey ile bağlantısını devam 

ettirirken kendi özerkliğini de ilan etmiştir. 1960-70’li yıllara kadar 

sadece müze ve galerilerde sergilenen heykel, kamusal alana inerek 

zamanla kentlerin sembolleri haline gelmiştir. Genellikle kent 
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merkezlerine yakın yerleştirilen heykeller bir işaret noktası, göstergesel 

bir durum haline gelerek kent halkı için geçmişe, bugüne ve geleceğe 

dair kolektif hafızanın bir parçasını oluşturmaktadır. Bu anlamlarla 

kamusal alana kazandırılan heykellerin kamusal alan ve toplum 

arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirdiği, kimlik ve aidiyet kavramlarının 

oluşmasında hatta kültürel yapının sürdürülebilmesinde de hayati 

önem taşıdığı görülür Böylece kamusal alanda heykelin kent ve 

kentliler üzerinde hem fiziksel ve düşünsel bir anlamın/anlatımın 

tetikleyicisi hem de kimlik ve aidiyet inşa süreçlerinde aktif rol aldığını 

söylemek mümkündür.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde kentler, ortak yaşam alanları olarak 

kolektif bilinç üzerinde temellenen, ilişkisel, etkileşimli, toplumsal 

hareketin çeşitli biçimlerinin varlık gösterdiği alanlardır. Kültürel 

etkileşimin yoğun olduğu, aidiyet duygusunun arttığı kentsel 

mekânlarda sanat uygulamaları, kentin kimliğinin görsel bir ifadesi 

olarak belirmekte ve her kesimden insanın ulaşabileceği sergi 

mekânları olarak değişen/dönüşen yeni anlamlara ulaşmaktadır. 

Değişen dünya ile birlikte sanatçı ve tasarımcıların anlatım olanakları 

da çeşitlilik kazandığı bir süreçte sanatçılar eserlerini müze, galeri gibi 

alanların dışında kamusal alanlara taşımış ve mekânla özdeşleşen, 

izleyicinin algılama biçimlerini değiştiren yeni bir yaratım süreci 

başla(t)mıştır. Kentsel kamusal alanda sanat eserinin kendini 

göstermesi birkaç farklı neden sonuç ilişkisine göre şekillenir. Kamusal 

alanların toplumsal bellek ve bilinç oluşturmadaki etkisini pekiştiren 

heykel, kent meydanını yeniden yontarak estetik katkı sağlarken 

aidiyet duygusunun oluşmasında bir araç olarak yerini almıştır.  Bu 

ilişkisellik sadece mekânın yeniden şekillendirilmesinin aksine sanat 

nesnelerinin oluşum aşamalarında yer alan tasarımcıdan alımlayıcıya 

kadar kent içerisinde varlıkları, ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişimleri gibi kapsamlı bir etkileşimin sonucudur. 
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Bu yeni dönem Cumhuriyet’in ilanı ile beraber kent meydanlarında 

ortaya çıkan, milli birlik ve beraberliğin bir sembolü haline gelen 

Atatürk ve Türk büyükleri anıt heykellerini görmeye alışkın halk için 

yeni sanatla kurduğu yeni bir ilişki modeli olarak kabul edilirken Türk 

heykeli için de büyük bir adım olarak nitelendirilebilir. Birçok ülkenin 

aksine Türkiye’de heykel sanatı, yapıldığı dönemlerde çeşitli 

manipülasyon ve tahribatlara uğrayarak sanatçılara sanat estetiğinin 

dışında sınırlar çizmiş,1990’lı yıllarla beraber heykel sanatında, 

üniversite ve yerel yönetimlerin koordinatörlüğünü üstlendiği 

uluslararası yeni bir alanın kapılarını aralamıştır. 

Sonuç olarak açık hava heykel sempozyumları ile farklı bir konumla 

yaygınlaşan heykeller, Türk heykeli için yeni keşiflerin, yeni bir 

döneme girildiğinin, kentsel dokunun bir parçası haline gelerek 

heykelin kamusal alana yayılışının bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. 

Zamanla toplumsal yaşantının bir parçası haline dönüşen ulusal ve 

uluslararası heykel sempozyumları başlangıçta akademilerin öncülük 

ettiği organizasyonlar şeklinde düzenlenirken giderek akademilerden 

bağımsızlaşmıştır. Kamusal alanlara yerleştirilen heykel, metaforik bir 

anlam içermesinin aksine gerçek bir kamusal alanı işaret etmekte, 

tanımlamakta ve bir anlamda o alanda meşruiyet kazandırmaktadır. 

Meşruiyet çerçevesinden değerlendirildiğinde, kamusal alanda 

heykelin varlığı aynı zamanda insanların bir araya gelmesinde ve 

kültürel alışverişinde etkili olmuştur. Heykelin bir işaret, bir toplanma 

yerine dönüşmesi ile bu alanda gerçekleşen etkinlik, deneyim ve son 

olarak algılarla birlikte mekâna, kente ilişkin bireysel, toplumsal ve 

kente ait imgeler oluşur. Bu imgeler kent kimliğinin bir parçasına 

dönüşür. Toplumsal mekânlar “şey”lerin arasındaki ilişkileri, 

eşzamanlılıklarını, aralarındaki düzeni ya da düzensizliği tanımlar. Bu 

ilişkiler kapsamında bir dizi işlem ve olasılıklar kümesi şekillenir. Bu 
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olası hikâyelerin kimisi üretirken kimisi tüketir. Bu anlamda toplumsal 

mekân yaşayan üreten tüketen bir bilgi kümesi haline gelir. 

Kamusal mekânın içerisinde yer alan açık hava heykelleri mekânın 

bileşenlerinden birine dönüşerek etrafındaki organik ve inorganik olan 

her şey ile temasa geçer. Heykel, kent mekânındaki düzlemleri yatay 

ve dikey olarak bölerken çevresini yeniden tanımlar. Kentin heykelleri 

Düne, bugüne, geleceğe, beklentiye dair bir yaşam barınağına dönüşür. 

Bir yol gösterici, bir imtihan yeri ya da son bir karar anının gizli 

tanığıdır aslında. Heykel-mekân-kent denkleminde yerini o anla 

havadaki nemle, rüzgârla, ağızdaki tat ile alır. Hafızalarda bir mağara, 

bir kabuk, bir şiirsel mekân ve an olarak o mekânı kolektif hafızalarda 

yeniden üretir. “Bu bağlamda mimariyle sanatın kaynaşması, 

disiplinlerarası geleneksel sınırların bulanıklaşmasını tetikler, işlev, tasarım 

ve sanatın ortak bir potada buluşmasına olanak sağlar, toplumun zihinsel 

haritası üzerinde işaret noktası oluşturur, bozulan kentsel doku üzerinde 

sanatın dönüştürücü ve çağırıcı etkisi güçlenir”17. 

Bir merkeze yerleştirilen, bir mekânı organize eden, bir kenti, kavşağı 

ya da meydanı tanımlayan heykel yoktur artık. Heykelin neyi temsil 

ettiği sanatçının anlatmak istediği ya da heykelin benzediği şey de 

önemini kaybeder. Heykel artık günlük aktivitelerin süregeldiği 

alanlarda kent insanının meşrulaştırdığı estetiğin ve zevklerinin bir 

parçasına dönüşür.  

 

 
17Caner Şengünalp, Sanayi Sonrası Kentleşme Sürecinde Heykelin Mekânsal İşlevi, 

idil, 64(2019 Aralık): s.1616. 

İnsan, duygu, düşünce varlığı olan, etten ve kemikten yaratılan özgür 

bir varlık olmasına karşın sınırları keskin hatlarla belirlenmiş modern 

yaşamın örgüsünün içerisinde yerini alır. Kent, modernleşme süreciyle 
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kimliğini kazanırken modernleşmenin görünür olduğu mekân dahası 

bir modernleşme olgusu olarak ön plana çıkmıştır.  

 “Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte baş gösteren toplumsal ve ekonomik 

sorunlar kent yaşamı üzerinde belirgin bir yük oluşturmuştur. Giderek 

yoksullaşan ve politik bir değişim sürecine giren toplumsal yapı. kendini 

mimari ve kentsel bakımdan onarmak için işlevsel yöntemlere başvurmuş, 

sanat pratikleri bu tasarım sürecinde geri plana itilmiştir” 14.  Dolayısıyla bir 

olgu ve pratik olarak değişimin yansı(tıl)dığı önemli bir unsur olarak 

değerlendirilir. Kentler kimliğini değişen toplumsal yapıyla paralel 

biçimde inşa eder. Kentler, kentli kimliği ile yaşayan bireylerin ve bu 

bireylerin oluşturduğu toplumun kamusal alanı olarak da kabul 

görmüştür. Dolayısıyla kent kimliğinin oluşmasında kamusal alanda 

icra edilen sanatın da rolü olmuştur.  

Kent Sanat ve Mekan kavramı, heykel sanatının vazgeçilemeyen bir 

değeri olduğu gibi, çalışmalarda kişisel olarak da önemli bir yere 

sahiptir. İnsanın çevresi ile kurduğu ilişki, mekan algısının 

yönlendirdiği biçim dili de, bir soyutlama yöntemidir. “Kent Çevre ve 

Doğa”’yı kapsayan doğacı eğilim, günümüzde geleneksel bir eylem gibi 

görünse de insanın varlığını hissedip, yaşayacağı ve doğrudan empati 

kuracağı kamusal mekandır.  

Bu bağlamda heykel, kentlerin belleğini, kültürünü, değişimini kayıt 

altına alan bir sanat olarak Kent meydanlarına kazandırılan taş 

heykeller ve geçici kar-buz heykeller, sosyokültürel, zaman ve mekân 

açılarından bakıldığında heykellerin şehrin diline, şehrin siluetine 

dönüşen; halkla temas ve iletişim halinde olan nesnelere 

dönüştüklerini söylemek mümkündür. Bu dönüşüm bir taraftan 

aidiyet hissini pekiştirirken diğer taraftan kentli insana birey olduğunu 

hatırlatacak estetik bir duygulanım yaratır.  

Evrende her “Var Olan” ‘Şey’, ilişkileriyle var olduğundan dolayı, bir 

varlığın evrendeki konumu ve diğerleri ile olan mesafesi bizi “İnsan-
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Kent ve Mekan” kavramına götürmektedir. “İnsan Sanat ve Çevre”’sinde 

onu sarmalayan ilişkilerin toplamından oluşan ve duyumsanan kent 

mekan algısı, sanatçının yaratım sürecinde önemli bir olgu olmuştur.  

Doğa, ölçü, renk, doku, biçim ve hareket gibi nesneden nesneye 

farklılık gösteren öğeleri geometrik yapısı içerisinde barındırmaktadır. 

Heykel sanatı da bu öğeler aracılığıyla görsel algıyı tetikler18 ve 

etrafında yükselen beton yığınlarının arasında bir farkındalık, bir 

duyarlılık oluşturur. Bunların yanı sıra geçmişten günümüze kalan ve 

bellekle aidiyet arasındaki ilişkiyi güçlendiren kültürel mirastan 

referans alarak dün ile bugünün güncelliği arasında bir köprü kurar. 

Bu köprü, kültürlerarası bir diyaloğun göstergesi olduğu gibi kente, 

bulunduğu konum ve çevresine ilişkin bireysel ve toplumsal imgelerin 

oluşmasında da önemli bir rol üstlenir. Özüne yabancılaşan, çeşitli 

sebeplerden ötürü etrafından uzaklaşan insanın içinde yaşamak 

zorunda kaldığı kent gerçeğinde yeni bir önerme, yeni bir soluklanma 

ve yeni bir etkileşim ortamı olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Şehir ve sanat denilince ilk akla plastik sanatlar ve müzik gelmektedir. 
Dünyada beğenilen şehirlere bakıldığında coğrafi ve mimari yapısının 
yanı sıra şehrin meydanlarını, sokaklarını süsleyen heykeller ve cadde 
ve sokaklardan aniden karşımıza çıkan canlı müzik performansları 
dikkati çekmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar “Şehir, bir terbiyenin ve 
zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır” der (Dalar, 2018). 
Tanpınar’ın sözlerinde vurguladığı, kentlerde ortak yaşam biçiminin 
terbiye ve zevk ekseninde oluşmasında, kültür ve sanat etkinlikleri 
öncü rol oynamaktadır.  Bu sebeple şehirlerin inşasında müşterek 
yaşama zemin hazırlayacak mekânlar planlanırken, kültür ve sanat 
etkinliklerinin yapılacağı mekânlar da tasarlanmıştır. Kent meydanları 
ve çeşitli sanatsal etkinliklerin yapıldığı kültür merkezi niteliğindeki 
açık ya da kapalı mekânlar müşterek yaşam alışkanlıklarının 
pekiştirilmesi için planlanmış mekânlardır.  Bir bakıma günümüzde 
kentin medeniyet düzeyi bu mekânlarla ve bu mekânlarda yapılan 
sanatsal etkinliklerle ölçülür hale gelmiştir. Müzik, heykel, resim, 
tiyatro, edebiyat gibi sanat dalları kent kimliğinin oluşmasına katkı 
sağlar ve kentin kültürel dokusunun vazgeçilmez bir parçasıdır.  
Kentin sanatsal dokusu içerisinde müzik sanatı kendine mahsus 
özellikleri ile farklı bir yer edinir. Çünkü müzik belki de insanla en çok 
özdeşleşmiş sanat dalıdır. Günlük yaşamın içinde istemli ya da 
istemsiz her an müzikle temasımız olmaktadır. Müzik hayatın 
içindedir. Müzik, karşımıza her nerede çıkarsa çıksın insana, yaşama 
dair duyguları yansıtarak bedenen ve ruhen etkisi altına alır.  
Atatürk’ün de dediği gibi, “müzik hayatın ta kendisidir”. Müziğin 
olmadığı bir yaşam alanı düşünülemez. Bu sebeple kentin 
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planlayıcıları, müziğin şehir yaşamında yer almasını sağlayacak 
düzenlemeler, tasarımlar yapmaktadır. 
Günümüz şehirlerinde programlanmış konser etkinliklerinin dışında, 
sokak müziği ve bu müziği yapan müzisyenlerin şehrin farklı 
yerlerinde müzik yaptıklarına sıkça rastlanmaktadır. Özden 
(2013)’göre sokak müziği “sokak şarkıcılarının yaptığı müzik; sokakta 
yapılan, kendine özgü enstrümanları olan, toplumsal bir müzik 
reaksiyon; genellikle dar bir bütçe ile açık havada yapılan müzikal 
icralar ya da amatör bir müzik uygulaması” gibi farklı tanımlarla 
karşımıza çıkmaktadır. Sokak müzisyenleri şehrin caddelerinde, 
sokaklarında bir anda insanların karşısına çıkarak, insanları 
monotonlaşmış şehir yaşantısından kısa süre de olsa uzaklaştırır ve o 
ortamı büyülü bir atmosfere dönüştürürler.  
Müzik, özel olarak tasarlanmış konser salonlarında dinleyici ile 
buluştuğu gibi şehrin caddelerinde, sokaklarında, metrolarında da 
dinleyici ile buluşabilmektedir. Her iki tür mekânda da müziğin 
türünden daha ziyade asıl obje müzisyen ve onun müziğidir. Özellikle 
metropol şehirlerde konser salonlarına alternatif olarak kamusal 
alanlarda (cadde, sokak, metro vb.) canlı müzik performansları dikkat 
çekmektedir. Hatta günümüzde sokak müzisyenliği meslek haline 
gelmiş ve sokak müzisyenleri modern şehirlerin bir parçası olarak 
şehirlerde kendilerine yer edinmişlerdir.  
Sokak müziği kamusal sanat kavramının içerisinde ele alınmaktadır. 
“Kamusal sanat, artistik ve kentsel değerin korunması, geliştirilmesi ve 
kentsel mekânda kişiler arası iletişimin ve insan çevre etkileşiminin 
olumlu hale getirilmesinde kullanılan bir araçtır. İnsanların kamusal 
mekânları kullanmalarını ve o mekânlardan zevk almalarını sağlar. 
Kamusal alanın topluma sanat yoluyla geri kazandırılmasıdır. Sanatçı 
ile sokaktaki izleyicinin etkileşmesini sağlarken, izleyicileri etrafında 
olup bitenleri farkına varmaya teşvik etmesidir. Kamusal sanat 
kamusal diyalogu, farkındalığı ve kamusal alanda yapılan sanata 
verilen değeri ileriye taşımaktır. Özellikle yaya mekânlarının sanat 
objeleriyle desteklenmesi olgusu mekân estetiğini arttırmasının 
yanında insanlarda kültürel doygunluğu, gelişimi, bilinçlendirmeyi 
veya görsel etkileşimin getirdiği psikolojik rahatlamayı sağlar. 
Kamusal sanat mekân hissi ve mekân kimliği oluşturmaya yönelik 
kentsel yenileme projelerinin bir parçası olarak planlamaya dâhil 
edilmeye başlanmıştır. Bu sayede hafızalarda kente dair daha kalıcı bir 
etki bırakıldığı gözlemlenmiştir. Hisleri uyandıran, duyguları 
canlandıran ve dikkat çeken bir unsur olan sanat eseri, kişilerin 
mekânla ilişki kurmasını ve o mekânı tanımlayabilmelerini sağlar. 
Kamusal sanat, galerilerde sergilenen sanattan farklı olarak yapıldığı 
alana özgüdür ve izleyicisi ile birlikte etkileşim içinde bir anlam 
oluşturur” (Altıntaş ve Eliri, 2012). 
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Kamusal alanda müzik yapmanın tarihsel geçmişine dair net bir bilgi 
olmasa da araştırmalarda ilk olarak kamusal alanda müziğin antik 
Yunan ve Roma’ya dayandığı belirtilmektedir (Öngen, 2020; Soydaş, 
2021).  
Sokak müzisyenliği, antik dönemlerde anglo-saxon geleneğiyle 
şiirlerini arp eşliğinde okuyan otorite sahibi olan şair ve müzisyen 
“harper” ler aracılığıyla İskoçya’dan İngiltere’ye oradan da tüm 
Avrupa’ya yayılmıştır. Harper’ler festivallerin ve eğlencelerin gözde 
müzisyenleri olmuşlardır.  Harper’ler ile başlayan bu müzik yapma 
şekli 11.yüzyıla gelindiğinde “minstrel”lerin doğmasına neden 
olmuştur. Minstrel’ler, Orta Çağ Avrupa’sında, asilzadelerinin 
düzenledikleri eğlencelerde müzik yapan, onları eğlendiren, Avrupa 
Derebeyleri’nin şato ve kalelerinde şarkı söyleyip şiir okuyan gezici 
müzisyenlerdir. 16.yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdürmüşlerdir.  
Minstrel’ler, din dışı müzik yapan ilk müzisyenler olmaları sebebiyle 
festival ve ziyafetlerdeki en önemli eğlence unsuru olarak 
görülmüşlerdir (İlyasoğlu 2003:24-25; Kabaş, 2019). Avrupa’da 
özellikle Fransa ve Almanya’daki minstrel’lerin isimleri değişime 
uğrayarak günümüze gelse de yapılan müzikler değişmemiştir. 
Fransa’da 11. ve 13. yüzyıllarda “trobar” şiirlerini besteleyen erkek şair 
ve müzisyen “troubadour” lar ortaya çıkmıştır.  Paterson (1993)’a göre, 
halktan ya da soylulardan oluşabilen “troubadour”lar gezgin 
müzisyenlerdir, yeri geldiğinde geçici olarak saraya yerleşerek sarayda 
müzik yaparlar (Akt.Günlü,2013:8; Kabaş, 2019).  Troubadour’ların ilk 
zamanlarda yaptığı müziklerin teması kahramanlık ve aile hikâyeleri 
iken daha sonra bu geleneğin yayıldığı ülkelerde tema olarak sadece 
“aşk” benimsenmiştir (Günlü,2013:9). 12.yüzyılda başlayıp 14. yüzyıla 
kadar Almanya’da devam eden “minnesang” olarak adlandırılan şarkı 
ve söz yazım geleneği, “meistersinger” adı verilen müzisyenlerce 
şövalyelerin sevgiliye duyduğu aşk anlatmaktadır. Müzik ve şiir 
konusunda usta olan “meistersinger”lar müziği yaymak amacıyla 
sürekli yarışmalar düzenlemişlerdir ve 15.yüzyıla kadar kilise ve dine 
bağlı olarak müzik yaparlarken 15.yüzyıldan itibaren dışı müzikle de 
ilgilenmişlerdir (Günlü,2013; Kabaş, 2019). 
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Şekil 1. Troubadour müzisyenleri (URL2, 2022) 

 
Sokak müziği Amerika Birleşik Devletleri’nde bir tür toplumsal 
reaksiyon olarak ortaya çıkmıştır. Blues, rock, hip hop, reggae, rap 
bunlara örnektir. 1970’li yılların sonunda Amerika’da ortaya çıkan hip 
hop, müziği kapalı odalardan sokağa taşımıştır. Hip hop bir müzik türü 
değil, bir müzik kültürüdür. İçinde toplumsal reaksiyonlar 
barındırmaktadır. Hip hop Amerika’da yaşayan Latin Amerikalı ve 
Afro-Amerikalıların bir yaşam biçimi, popüler kültürü ve bir alt 
kültürüdür. Her gün bu kadar çok insanın meydanlardan geçiş yaparak 
trafiğe kapalı caddelerde yürümesi, durması, dinlenmesi ve bahşiş 
vermesi bu kültürün özünü anlatmaktadır (Şimşek, 2019; Özden, 2013).  
New York, Amerika’daki sokak müziğinin yapıldığı önemli 
merkezlerden biridir. New York’ta en çok metrolarda, meydanlarda, 
sokakların köşe başlarında, alt geçitlerde, şehir merkezlerinde sokak 
müziği yapılmaktadır.  New York’ta sokak müzisyenleri için yer tahsis 
edilmekte böylece rahatlıkla, süre sıkıntısı olmadan sevdikleri 
müzikleri turistlere ve kendi halklarına sunabilmedirler. Müziklerin 
aktarımı sırasında dans etme, drama gösterileri gibi performanslar da 
gerçekleştirmektedirler. 
 

 
Şekil 2. ABD’de sokakta hip hop yapan bir sokak müzisyeni (URL1, 2022) 
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Şekil 3. New York City’de bir sokak müzisyeni (URL3, 2022) 

 
Türk kültüründe de sokak müziğinin ve sokak müzisyenlerinin izleri 
bulunmak mümkündür. Bir tür sokak müzisyenliği gibi düşünülen şair 
ve gezgin müzisyenlere dair ilk izler Orta Asya’da göçebe hayat 
sürülen dönemde “ozan-baksı” geleneği ile başlamıştır. Bu gelenek 
Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile birlikte değişip yayılarak “aşıklık” 
geleneğine dönüşmüştür. Daha önceleri aşıklar, doğaçlama bir şekilde 
şiirlerini saz eşliğinde okurken zamanla, önceden şiirlerini yazan 
bestelerini yapan aşıklara dönüşmeye başlamışlardır. Aşıklık ve 
ozanlık geleneğinin temsilcileri aynı zamanda gezginlerdi. Köy-köy, 
kasaba-kasaba gezerek deyişlerini, türkülerini söyler, aynı zamanda da 
gittikleri yerde olan olayları bir başka yerde anlatarak halkın 
aydınlanmasına katkıda bulunurlardı. Ozanlar ve aşıklar o dönemde 
bir nevi ulaklık görevini yapmaktaydılar.    
Bugün bakıldığında aşıklık geleneği sokak müzisyenliği anlayışına 
uymamaktadır. Fakat, Çokamay (2014)’ın da belirttiği gibi Türk 
kültüründe var olan ramazan aylarında sahuru haber veren 
davulcularını o zamanın sokak müzisyeni olarak kabul etmek 
mümkündür. 
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Şekil 4. Ozanlık geleneğinin önde gelen temsilcilerinden Aşık Veysel (URL4, 

2022) ve Ramazan davulcusu (URL5, 2022) 
 

Sokak müziğinin işlevleri arasında modern yaşamın içinde geleneksel 
dokuları yaşatması olduğu söylenebilir. Kırsal bölgelerden şehre göç 
etmiş kitlelerin kendi cemaat yaşamlarını şehirlerde devam etme 
isteğinin bir göstergesi olarak, kendi kültür coğrafyalarına ait müzikleri 
şehre taşıdıkları görülmektedir. Kırsalda cemaat yani ortak bir kimlik 
birliğine bağlı olarak yaşayan insanların kentlere göç ettiklerinde 
cemiyet yaşamına uyum sağlamasında müzik bir iletişim, bir paylaşma 
aracı haline gelmiştir. Bu kitleler arasında sokak müzisyenliği 
yapanların genellikle geldiği bölgenin müziklerini yaptığı 
görülmektedir. Bu durum farklı coğrafyalara ait müziklerin sokaklarda 
halkla buluşmasına ve şehirde çok kültürlüğün yaşamasına katkı 
sağlamaktadır.  Özellikle İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde yürürken 
kırsal müzik kültürünün ürünleri olan müzikleri sıkça duyarız. Kimi 
zaman yöresel müzik enstrümanları ilen yapılan icraları kimi zaman da 
modern çağın enstrümanları ile yapılan kırsal müzik icralarına 
rastlarız.  Bu bir nevi cemiyet içinde kendi kültürünü özgürce 
haykırıştır. Sokak müziği ayrıca toplumu etkileyebilme, 
örgütleyebilme, hareketlendirebilme ve böylece değiştirebilme gücüne 
sahiptir. Bu örgütleyişin ardında daha özgür ve adil bir dünya düzeni 
oluşturmak yatar. 
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Şekil 5. Karadeniz kemençesi çalan bir sokak müzisyeni (URL6, 2022) 

 
Sokak müzisyenliği ortaya çıktığı dönemlerde entelektüellik göstergesi 
olarak kabul görse de zaman geçtikçe, sokak satıcıları, dilencilerle bir 
tutulmaya başlanmıştır. Kabaş (2019)’a göre, sokak sanatçıları egemen 
değer ölçütlerinin çizdiği çerçevelere sığmadığı, potansiyel bir karşı 
söylem üreticisi oldukları ölçüde otoritenin kuşkuyla yaklaştığı bir 
zümre olarak dışlanmış, ötekileştirilmişlerdir. Bu durum günümüzde 
otoriter yönetimlerin olduğu ülkelerde de benzerlik göstermektedir.  
Sokak müzisyenlerinin amacı, müziği ile dinleyicinin dikkatini çekerek 
karşılığında dinleyicinin taktir ettiği parayı almak ve aynı düşüncelere 
sahip müzisyenlerle tanışmaktır. Bu sebeple sokak müzisyenleri çaldığı 
bölgedeki insan profiline göre icra edecekleri müzik türlerini 
belirlerler. Bununla birlikte kırsal bölgelerden şehre göç etmiş kitleleri 
temsil eden müzikleri repertuvarlarına alarak o kitlelerin müziğinin 
sokaklarda temsil edilmesini sağlarlar. Sokak müziğinin güçlü 
yanlarından bir tanesi müziğin canlı olarak icra edilmesi ve 
dinleyiciden aldığı reaksiyona göre yapılanabilmesidir. Bununla 
birlikte sokak müziği dış mekânda yapıldığı için bazı zorlukları 
beraberinde getirmektedir. Örneğin hava koşulları, yasalarca 
belirlenen ses yüksekliğinde müzik yapılması, yasal izinlerin alınması 
ve güvenlik.  
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Özellikle Avrupa da sokak müzisyenliği kent yaşamının önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Sokak müzisyenliği Türkiye’de İstanbul, 
Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa gibi şehirlerimizde giderek 
yaygınlaşmıştır. İstanbul zaman zaman dünya çapında ünlü gezgin 
sokak müzisyenlerini caddelerinde ağırlamaktadır. Dünya’da ve 
Türkiye’de   kamusal alanda müzik yapmak için yerel yönetimlerden 
izin alınması gerekmektedir. Örneğin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne sokak müzisyenliği için başvuranlar bir komisyon 
tarafından dinlenir ve beğenilirse müzik yapmaları için izin belgesi 
verilir. İstiklal Caddesi, Metro ve Vapurda müzik yapmak için de aynı 
uygulama yapılmaktadır (URL7, 2022). İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İstanbul bir sahne projesi ile pandemiden dolayı işsiz kalmış 
müzisyenler için parklarda konserler düzenleyerek müzisyenlere 
destek olmaya çalışmaktadır (URL8, 2022). Bu uygulama diğer illerde 
de vardır. Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı sokak 
müzisyenleri için vergi muafiyeti getirmiştir (URL9, 2022). Bu da 
geçimlerini zor sağlayan sokak müzisyenleri için olumlu bir haberdir. 
 
Sonuç 
Şehir yaşamı, göçlerin ve nüfus artışının etkisiyle yeniden 
yapılanmakta ve değişmektedir.  Gelişen şehirlerde yaratıcı kültür 
endüstrisi içerisinde yer alan müzik, insanları sosyalleştirmek yoluyla 
bir araya getirir, eğlendirir, kültürel ve sanatsal değişime katkı sağlar. 
İnsanlığın var oluşundan bugüne kadar gelen müzik, önceleri açık hava 
da seslendirilmeye başlamış daha sonra kapalı mekânlara doğru 
taşınmıştır. Bugün her yerde olan müzik, kültürel bir ihtiyaç olup 
kültürün yaşatıldığı her ülkede, her şehirde kendini var etmeye devam 
etmiştir. 
Şehir yaşamının insanlar üzerindeki olumlu yönde etkilerinin yanı sıra 
stres yapıcı, yalnızlaştırıcı, yabancılaştırıcı etkileri de mevcuttur. 
Zamanla şehirlerde, iş yaşamının yoğunluğu ve sosyal ilişkilerin 
yıpranmış olması nedeniyle oluşan gerginlikleri azaltmak ve ruhen 
enerji depolamak amacıyla müzik ön plana çıkmıştır. Bugün hangi 
türde olursa olsun, hangi yerde-mekânda olursa olsun müzik, şehrin 
yer yerine yayılmış ve insanların ilgi odağı olmuştur.  Özellikle sokak 
müzisyenliği olarak tabir edilen ve sokakta yapılan müzik, kentlerde 
kabul görmüş ve insanlar tarafından ilgi odağı olmuştur. Sokak 
müzisyenlerinin canlı müzik yaparken kullandıkları çalgılar, 
söyledikleri şarkılar, giyim stilleri ve seyircilerle kurmuş olduğu 
iletişim dinleyicinin ilgisini çekmektedir.   
İlk olarak Avrupa’da ortaya çıkan sokak müzisyenliği, günümüzde 
7’den 70’e çalgı çalabilen, şarkı söyleyebilen herkesin özellikle maddi 
ihtiyacını karşılamak amacıyla sürdürdüğü bir müzik yapma şekli 
olmuştur. Günün her saatinde bulundukları coğrafyanın ya da dünya 
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müziklerinden oluşan repertuvarlarla her türde müziğin yapıldığı 
sokaklarda, parklarda, köşe başlarında çok sayıda müzisyenle 
karşılaşmak mümkündür.  
Müzik şehirlerde sokak müzisyenleri aracılığıyla, kapalı mekânlardan 
meydan, cadde, sokak, park, metro vb. kamusal alanlara taşınmış ve 
her yerde her an icra edilebilir bir hal almıştır. Müziğin iç mekânlardan 
dış mekânlara taşınması ile sokak müzisyenliği bir mesleğe dönüşmüş 
ve müzisyenler için yeni bir geçim kaynağı olmuştur. Sokak 
müzisyenliği yapmanın birtakım zorlukları olmasına rağmen 
müzisyenler için alternatif bir geçim kaynağı olması, bu zorluklara 
katlanmaya değer kılmaktadır. 
Sonuç olarak, kent sokaklarından seslerini duyurmaya çalışan sokak 
müzisyenlerinin kent kimliğine önemli katkıları bulunmaktadır. Sokak 
müziğinin, müziğin birleştirici ve geleceğe taşıyıcı toplumsal etkisinin 
yanı sıra kentlilik bilinci sağlama, kültür alışverişi sağlama ve turizme 
katkıları açısından kent yaşamına önemli katkıları bulunmaktadır. 
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KENT ve FOTOĞRAF 
 

Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN 
 
Kent ve fotoğraf başlığında kent mekanlarının ve kentsel yaşantının, 
fotoğraf tekniğiyle görüntülenmesi ve yorumlanması konularında bilgi 
sunulacaktır. 
Öncelikle bu kapsamda, kentsel bir yerleşimin oluşmasında gerekli 
planlama ve uygulama tekniklerini içeren bilim dalları ile sanatsal 
ilişkiler konusunda ön bilgilerimizi kısaca tazeleyelim: 
 
1. Sanat 
Sanat, duygu ve düşünceleri hoşa giden uyumlar, oranlar, bağlantılarla 
anlatabilme yaratıcılığı ve eylemi olarak tanıtılır. Estetik ise, insandaki 
hoşlanma duygusunun sanat eseri üzerinde yoğunlaşma durumunu 
inceleyen bir bilim dalıdır. Estetik açıdan güzellik, doğada var olan 
değil insan tarafından oluşturulan sanat eserindeki güzelliği ifade eder. 
Kent deyince; sanata olan ilgi, sanatsal uğraşılar ve etkinliklerin ön 
plana çıktığını algılarız. Bunun sebebini kent ortamında yoğun sosyal 
ve kültürel ilişkilerin varlığıyla, sanatla ilgilenecek zamanın, eğitimin, 
altyapının bulunabilmesiyle ilişkilendirebiliriz. Ve son olarak, kent 
yaşantısının oluşturduğu duygusal yoğunluğu da buna ekleyebiliriz.  
Bir kentin karmaşık yapısı ve tarihsel geçmişi düşünüldüğünde, bu 
varlığın insanda oluşturduğu duyguların da geniş bir yelpaze içerdiği 
kesindir. Bu duyguların oluşumunda, kent toplumunu meydana 
getiren insanların farklı kültürlerden gelerek o kentte buluşmasının da 
önemli bir etkisi vardır.  
Kentsel ortam yıllar, yüzyıllar boyunca karmaşık toplumsal ilişkilere 
altyapı oluşturmuş ve orada çok farklı olaylar yaşanmış olabilir. Bir 
kent, böylesi birikimlerinden esinlenilmiş yaklaşımlarla şiir, roman gibi 
yazınsal eserlere konu oluşturup, temalar sunabilir.  
Kentlerin büyümesi, çoğalması ve nüfuslarının artması; insanların 
çoğunluğunda kentsel varlık imajını pekiştirmiştir. Bu sebeple, eski 
yüzyıllarda çokça gördüğümüz insan, doğa ve manzara konularını 
kapsayan resim sanatı, kentsel konulara da ağırlık vermiş; önemli 
mimari eserlerin iç ve dış görünümleri ile açık alanlar tablolara 
aktarılmıştır.   
Müzik sanatı açısından da kent ortamlarında algılanan yapay ve 
karmaşık seslerin ve yine kentlerdeki toplumsal ilişkilerin bestecilere 
de ilham verdiğini düşünebiliriz. 
Kent ortamı ve mekanları tiyatro, sinema sanatlarına da konular, 
temalar oluşturmaktadır. Tiyatro gösterilerinde kentsel mekanların 
dekorlarla taklit edilmesi çok yaygın bir uygulamadır. Sinema 
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sanatında çekimler bazen, senaryoda belirtilen kent içi mekanlarında 
doğrudan gerçekleştirilebilmektedir. 
 
2. Mimarlık 
Ünlü Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe; "Mimarlık donmuş 
müziktir" cümlesiyle mimarlık sanatının ilginç bir tanımını yapmıştır.  
Bir mimar; mekanları, tarih ve çevre ilişkileriyle birlikte düşünüp; 
ekonomik, işlevsel, estetik bir şekilde tasarlayan bir sanatçı ve bilim 
insanıdır. 
 
3. Mimari Fotoğraf Konuları 
Mimari konu başlıklarında çekilen bazı fotoğrafların önde gelen 
özelliklerinden biri, mesleki alanda belge niteliği de taşımasıdır. Birçok 
mimari uygulama ve araştırma çalışmalarında; yazı, çizim, teknik ve 
tarihsel bilgiler yanında fotoğraflar da dosya içinde o belgelerle birlikte 
yer alır. Bu açıdan bir yaklaşımla, mimari fotoğraf konuları arasında 
şunları sıralayabiliriz: 

- Bina formları / kütlesel özellikler.  
- Bina ya da binaların yakın çevreleriyle olan uyum ya da 

zıtlıkları, ilişkileri. 
- Bir binanın yapım aşamaları. 
- Farklı ya da yanlış uygulanmış detaylar. 
- İç mekan düzenleri. 
- Proje çizim öncesinde, binanın kurulacağı arsa ile ilgili 

görüntüler.  
- Planlama alanındaki yerleşim dokusunu saptamak. Kentsel 

karakteri görüntülemek. 
- Tarihi ve arkeolojik eserleri belgelemek. 
- Yıkılması planlanan binaları önceden kayıt altına almak. 

Kentsel alanlarda çekilen mimari fotoğraflar tek bir bina kütlesinden 
başlayarak dizili binaların oluşturduğu cephe görünümlerini de 
kaydeder. Buna ek olarak binaların sınırladığı sokaklar, caddeler, 
meydanlar da saptanır. Yine fotoğraflarda zemin malzeme ve dokuları, 
otsu ve odunsu bitkilerin oluşturduğu yeşil alanlar çerçeveye girer. 
Fotoğrafçı bu çekimlerde renksel ilişkileri, doğal-yapay ışık etkilerini, 
ışığın yönü ve açısını dikkate alır.  
 
4. Peyzaj Mimarlığı 
KTÜ Peyzaj Mimarlığı internet sitesinde Bölüm misyonu şöyle ifade 
edilmektedir:  
"Peyzaj Mimarlığı, başta insan olmak üzere canlı yaşam kaynağına ait 
çevrenin, doğanın korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara 
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aktarımını hedefleyen; belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanması 
veya planlanmasını da sağlayan bir bilim dalıdır".  
Daha özet bir anlatımla peyzaj tasarımları, mimari ürün olarak 
adlandırdığımız binalar dışındaki tüm alanları kapsayan çalışmalardır. 
Ve kuşkusuz peyzaj çalışmalarının sanatsal yanı da ön plandadır. 
Fotoğraf çekimlerinde peyzaj eserleri asıl çekim konusu olabilir. O 
halde kent içinde doğrudan fotoğraflanabilecek peyzaj tasarımı 
örnekleri olarak şunlar sayılabilir: 

- Kamusal veya özel alanlarda parklar, bahçeler, oyun alanları. 
- Kültürel etkinliklerin yapılabildiği sosyal alanlar. 
- Meydan alanları, marinalar, deniz ve orman tesislerinin alan 

düzenlemeleri. 
- Oto ve yaya yolları, refüjler, ağaçlandırılmış alanlar. 
- Tarihi ve turistik alan düzenlemeleri ve koruyucu önlemler. 

 
5. Şehir ve Bölge Planlama / Kentbilim 
Şehir ve Bölge Planlama, bir şehrin ve insanların ihtiyaçlarını 
karşılayan alt alanlarının gelecekte arzu edilen koşullarda geliştirilmesi 
ve bu istikamette uygulanmasıyla ilgilenen bilimsel disiplindir. Basit 
de olsa planlanmış kentsel düzenleme ve uygulamaların tarihi 
nerdeyse günümüzden 2000 yıl öncelere kadar varmaktadır. 19. yy. 
başlangıcından itibaren de bilimsel planlamalar başlatılmıştır.  
Artan nüfus ve teknik gelişmelerin etkisiyle bazı kentler, eski 
konumuna göre oldukça farklılaşmış olabilir. Dolayısıyla bu değişimler 
fotoğraflara da yansıyacaktır. 
 
6. Fotoğraf sanatı 
Fotoğraf, sanatsal anlatım kapsamında kabul gören ve görsel anlatım 
alanında sınıflamaya dahil edilen son sanat dallarından biridir.  İlk 
görüntü, 1826 yılında Fransız Joseph Nicephore Niepce tarafından 
bulunan bir teknikle metal bir yüzeye kalıcı olarak sabitlenmiştir.  
Sonraki yıllarda hızlı bir gelişme gösteren fotoğrafın görsel sanatlar 
alanındaki sınıflamaya dahil edilişi neredeyse yüz yıl sonra, 1930'larda 
gerçekleşebilmiştir. Bu durumun gerekçesi, o dönemde bir sanat 
eserinin, yalnızca ve doğrudan insan yaratıcılığının ve el emeğinin 
ürünü olması ilkesiydi.  Çeşitli araç ve gereçler yardımıyla bir sanat 
eseri oluşturulması, kabul görmeyen bir yaklaşımdı. Bu sebeple 
fotoğraf ve sinema, yalnızca mercekler ve mekanik parçaların 
oluşturduğu bir düzenek tarafından kayda geçirilen görüntü kopyası 
sayılmaktaydı. Fotoğraf günümüzde sanatsal yaklaşım dışında da çok 
çeşitli amaçlar için yoğun kullanılan bir teknik haline gelmiştir.  
Fotoğraf makinesi, ışığı yansıtarak varlığını belirgin kılan tüm 
nesnelerin görüntülerini kopyalayan bir araçtır. Fotoğraf makinesinin 
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bu niteliği, onun bir kopyalama / belgeleme aracı oluşunu da icat 
edildiği tarihten başlayarak tanımlamıştır. O halde her fotoğraf, bir 
nesnenin kağıt üzerinde sabitlenmiş görsel belgesidir. 
Fotoğraf makinesi duygusal görüntüleri de kaydeden bir araçtır. 
Fotoğrafçının seçtiği çekim konuları belgesellik kavramına ek olarak 
farklı duygular taşır ve taşımalıdır da. Bu duygular, o fotoğrafı çeken 
insana ait duygularla örtüşür. İzleyici de, görüntünün taşıdığı 
duyguları bir bakıma fotoğrafçının gözüyle algılar. John Berger'in 
söylediği gibi, "konu seçimi fotoğrafçının görme biçimini ortaya koyar".  
Genel fotoğraf konuları çok geniş bir yelpaze içerir. Yasal engellemeler 
dışında objektifin yönlenmediği konu yoktur. İnsan gözünün algıladığı 
her şey fotoğraflanır. Ancak işin sanat yönüyle uygulanışı bu konuda 
teknik ve sanatsal eğitim ile deneyim gerektirir. Fotoğraf çekimleri için 
çok geniş konu listeleri hazırlanabilir. Her konu içinde de alt başlıklar 
vardır. Kaliteli fotoğraflama için bilgi, deneyim, buluş, farklı yaklaşım, 
duygusallık gibi özellikler fotoğrafçıyı ve de eserini ön plana çıkarır. 
Kent ortamındaki fotoğraf çekimlerinde farklı teknikler, 
kompozisyonlar, yaklaşımlar, ışık ve zaman seçimi bu sanatın bilinen 
kuralları arasındadır. Aslında kentsel ortamlardaki fotoğrafik çekim 
konuları daha çok sosyal yapıyı oluşturan insanları, olayları 
kaydetmeyi amaçlar. Mimari doku, yalnızca arka planda bir fon 
örüntüsü oluşturmaktadır. Fotoğrafta arka planı ya da fon'u oluşturan 
dokunun niteliği ile ön planda yer alan insan objesi arasındaki anlamsal 
ilişkiler, bize o insan figürünün kentle ilişki düzeyini de sorgulatır. 
Kent dokusunu oluşturan fon, bazı durumlarda arkada yalnızca renkli 
bir yüzeydir. Bu ilişkiler her türlü uyum ya da çelişkilerin görsel yanını 
da ifade eder. 
Fotoğrafik açıdan, kentsel ortamlarda algılanan konu yaklaşımlarını 
genel olarak şöyle sıralayabiliriz (sunulan örnekler Trabzon'da çekilmiş 
fotoğraflardan oluşmaktadır): 
 

 
Şekil 1. Belge niteliğinde çekimler 

1A

1B

1C

1D

1C
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Şekil 2. Sosyal etkinlik görüntüleri (miting, yürüyüş, festival, konser vb.) 

 
 

 
Şekil 3. Kent dokusunda (zemin, duvar vb. yüzey dokuları) insan 

2A

2B

3A

3C

3B

3D
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Şekil 4. Mimari (her tür işlev ve konum kapsamında). 

 

4A

4B

4C
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Şekil 5. Olay (kavga, baskın, kaza, yangın vb.) 

 

 
Şekil 6. Kent yaşantısında insan 

5A

6A

6C

6E

6B

6D
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Şekil 7. Kent ve hayvanlar.   

 

 
Şekil 8. Mekansal olarak sokak ve meydanlar.   

 

7A

7C

7B

8A 8C

8E

8B

8D
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Şekil 9. Kent içi ya da sahil alanlarında var olan doğal akarsu, göl, deniz 

görüntüleri.   
 

 
Şekil 10. Spor etkinlikleri.   

9A

9B

10A
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Şekil 11. Kent bütününü anlatan görüntüler.   

 

 
Şekil 12. Tarihsel görüntüler.   

11A

11B

12A

12B
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Şekil 13. Geçmiş ile günümüz farkları, çelişkiler.   

 

 
Şekil 14. Kent içi peyzaj görüntüleri.   

 

13A 13B

13C

14A

14C

14E

14B

14D
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Görüldüğü gibi, her bir konu başlığı kent ve insan ilişkilerini yoğun 
şekilde içermektedir. Kent içinde yapılan her çekimin ön ya da arka 
planı, oradaki kent varlığını etkili şekilde yansıtmaktadır. Bu algıdan 
kaçınmak oldukça zordur. O halde Fotoğrafların çekiminde görsel 
düzenleme ve duygusal yaklaşımlarda bu gerçeği de unutmamak 
gerekir. 
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KENT VE EKOLOJİ TEMELLİ RESİM SERGİSİ 
 

Kadir ŞİŞGİNOĞLU 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Galata Kulesinin Ebab",  TÜAB 

Alt: " İstanbul'un Ebabilleri",40*40, TÜAB 
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Alev ÖZAS 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Galata Haliç",100*150, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2021 

Alt: " Tarihi Yarımada", 100*200, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 2020 
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Ali Osman ÇOŞKUN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz", 80*120, Tuval Üzerine Akrilik 

Alt: "İsimsiz", 80*120, Tuval Üzerine Yağlı Boya 
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Ayhan ÇETİN 
Bulgaristan 

 

 

 
Üst: "Köprü", 35*50, Tuval Üzerine Akrilik 

Alt: "İsimsiz", 29*32, Duralit Üzerine Akrilik Boya 



 246 

Aynur MAHMUDOVA KAPLAN 
Bulgaristan 

 

 

 
  Üst: "İsimsiz" 

Alt: "İsimsiz"  
 

 



 247 

Birsen ÇEKEN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz", 60*60, Tuval Üzerine Yağlı Boya 
Alt: "İsimsiz",60*60, Tuval Üzerine Yağlı Boya 

 
 



 248 

Ersan ÇETİN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Bird House", 40*40, UV Printing, 2019 

Alt: "Mardin",66*86, UV Printing, 2018 
 
 



 249 

Feridun IŞIMAN 
KKTC 

 

 

 
Üst: "Blue Park", 150*100, Oil on Canvas, 1996 

Alt: "Human and Angel", 150*93,7, Oil on Canvas, 2005 
 



 250 

İbrahim ÇOBAN  
Türkiye  

 

 

 
Üst: "İsimsiz", 80*100, Duralit Üzerinde Akrilik Boya,2011 

Alt: "İsimsiz", 160*180, Tuval Üzerine Yağlı Boya , 2010 
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İlham ENVEROĞLU 
Azerbaycan 

 

 

 
Üst: "Semerkant", 90*90, Tuval Üzerine Yağlı Boya,2008 

Alt: "Kızıl Şehir", 60*120, Tuval Üzerine Yağlı Boya , 2008 
 

 



 252 

Kadir ABLAK 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Bir Metropol'ün Anatomisi", 130*100, Tuval Üzerine Yağlı Boya 
Alt: " Bir Metropol'ün Anatomisi", 80*145, Tuval Üzerine Yağlı Boya  

 
 



 253 

Marjana GOXHABELLIU(ANABELLA) 
Arnavutluk 

 

 

 
  Üst: "İsimsiz" 

Alt: "İsimsiz"  



 254 

Mehmet Ali DOĞAN  
Türkiye 

 
 

 
Üst: "Sınırlanmış Alanlar Serisi", 100*120, Tuval Üzerine Akrilik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 255 

Mehmet BABAT 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Yemek Vakti", 25*25, Tuval Üzerine Akrilik Boya,2021 

Alt: "Komşu",25*25, Tuval Üzerine Akrilik Boya,2021 
 
 



 256 

Orhan ZAFER 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz", 50*50, Akrilik  
Alt: "Komşu",50*50, Akrilik 

 
 



 257 

Önder AYDIN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Karadeniz'den 1", 80*100, Tuval Üzerine Yağlı Boya ve Akrilik 
Alt: " Karadeniz'den 2", 80*100, Tuval Üzerine Yağlı Boya ve Akrilik 
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Şenol ÖZDEVRİM 
  KKTC 

 

 

 
Üst: "Beton Deniz", 90*80, Tuval Üzerine Karışık Teknik 

Alt: " Bir Tutam Yeşil", 100*70, Tuval Üzerine Özel Teknik 



 259 

Svetlana INAC 
Rusya 

 

 
Üst: "Sabah Rüyası", 70*50, Tuval Üzerine Yağlı Boya 

 
 
 
 



 260 

Teymur AĞALIOĞLU 
Gürcistan 

 

 

 
Üst: "İstanbul Manzarası", Tuval Üzerine Yağlı Boya,2019 
Alt: "İstanbul Manzarası", Tuval Üzerine Yağlı Boya,2019 

 
 
 
 

 



 261 

Zeynep Neris KAPLAN 
Türkiye 

 

 
Üst: "Kırılma", 63*48,  Kağıt Üzerine Sulu Boya,2019 

 
 
 
 
 

 



 262 

Ziver KAPLAN  
Türkiye  

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 





 263 

"CITY" and "ECOLOGY" PAINTING EXHIBITION 
 

İsa ELİRİ 
Türkiye 

 

 
Üst: "İsimsiz" 

 



 264 

Afet AYLA 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 



 265 

Ali Ertuğrul KÜPELİ 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Mavi Resital-I", 60*60, Mdf Üzerine Akrilik Boya,2021 
Alt: "Kentin Işıkları", 60*60, Mdf Üzerine Akrilik Boya,2021 

 
 



 266 

Ayla GEDİK 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 



 267 

Aynur FİDAN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 



 268 

Aysu GÜNAY  
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 



 269 

Ceyda KİRAZ 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 



 270 

Elvan DOK 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 



 271 

Firdes ARKAN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 



 272 

Funda ALKAN CUMBUL 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 



 273 

Hülya KULOĞLU 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 274 

İbrahim DEMİR 
Türkiye 

 

 
Üst: "İsimsiz" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 275 

Mohammad Hosein SALABIFARD 
İran 

 

 

 
Üst: "Safe Zone", 15*21, Acrylic on Cardboard, 2021 
Alt: "Safe Zone", 30*21, Acrylic on Cardboard, 2021 

 



 276 

Nuray İPEK 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 277 

Nurhan ÇAMÖZ AÇIKBAŞ 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Uyku", 35*50, T.Ü.Y.B 

Alt: "Sis", 35*50, T.Ü.Y.B 
 
 



 278 

Rahime YALNIZ 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz", 100*100, Yağlıboya 

Alt: "İsimsiz" 
 
 



 279 

Resa IRMAK 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 280 

Seba UĞURTAN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 281 

Serkan İLDEN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "Ayıp",110*80, TÜAB,2018 

Alt: "Sohbet",150*120,TÜAB, 2019 



 282 

Sevil ÇAYLAK 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 283 

Yasemin DİREN 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 284 

Yavuz BOZKURT 
Türkiye 

 

 

 
Üst: "İsimsiz" 
Alt: "İsimsiz" 

 
 



 285 

Zümrüt ÖZMEN 
Türkiye 

 

 
Üst: "Bir Ağaç Gibi Tek ve Hür ve Bir Orman" 

Alt: "Suya Dikkat" 
 
 





 286 

KENT ve EKOLOJİ TEMELLİ HEYKEL SERGİSİ 
(CITY and ECOLOGY themed SCULPTURE 

EXHIBITION) 
 

Mustafa BULAT 
Türkiye 

 

  
Sol: "Yüzleşme", 45x15x30, Mermer, 2007 

Sağ: "Aspatlı Kız", 350x150x150, Mermer, 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 287 

Caner ŞENGÜLALP 
Türkiye 

 

 

 
Üst: “Değerlerin Başkalaşımı”, 50*57*79, Şeffaf Blok Buz + Kompozit 

Malzeme, 2021 
Alt: “Yenileyici Öz Yıkım”, Şeffaf Blok Buz + Kompozit Malzeme, 50*50*50, 

2021 
 
 
 



 288 

Esra TAŞAR 
Türkiye 

 

 
Üst: "Bizden Geriye Kalanlar-2021", 215*90*90, Atık teneke içecek kutuları 
Alt: "Bizden Geriye Kalanlar-2021", 215*90*90, Atık teneke içecek kutuları 



 289 

Fuat KAPLAN 
Türkiye 

 

 
Üst: "Tohum", 40*140*25, 2021 
Alt: "Kamer", 40*30*25, 2021 



 290 

Halil DAŞKESEN 
Türkiye 

 

 
Üst: "Müşterek Mekân", 55*58*8, Ahşap, Metal, 2018 

Alt: "Hafıza Mekânları", 45*45*3, Ahşap, 2020 
 
 
 
 
 



 291 

İlhan KAYA 
Türkiye 

 

 
Üst: "Bilinç ve İçgörü", 90*120*215, Metal, 2021 

Alt: "Duruş", 50*50*70, Bluz, 2020 



 292 

Muhammet Hanifi ZENGİN 
Türkiye 

 

 
Üst: "Göç", 50*100*120, Atık Malzeme, 2021 

Alt: "Yamalı Bohça", 150*100*100, Atık Metal 
 
 
 



 293 

Meryem UGUZ KAPLAN 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 

 
 



 294 

Nihat KAPLAN 
Türkiye 

 

 
Üst: "Suretler", 30*25*20 ,2021 
Alt: "Suretler", 30*25*20 ,2021 



 295 

Önder YAĞMUR 
Türkiye 

 

 
Üst: "Ötekiler", 100*25*25, Mermer+Metal, 2021 

Alt: "Zaman + Mekân 1", 65*25*25, Mermer + Bazalt, 2016 



 296 

Özkan KAPLAN 
Türkiye 

 

 
Sol: "At Arabası", 66*85*50, Metal, 2017 
Sağ: "Tekerlek", 40*50*30, Metal, 2017 

 



 297 

Serap BULAT 
Türkiye 

 

 
Üst: "Devinim -I", 122*35*35, Bazalt, 2013 
Alt: "Devinim", 200*120*25, Metal, 2013 



 298 

Raşide ZENGİN 
Türkiye 

 

 
"Dilek Ağacı", 40*40*70, 2021 

 
 
 
 
 
 





 299 

KENT ve EKOLOJİ TEMELLİ FOTOĞRAF SERGİSİ 
(CITY and ECOLOGY themed PHOTOGRAPH 

EXHIBITION) 
 

Murat Han ER 
Türkiye 

 

 
Üst: Valideicedid 

Alt: Uskudar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 300 

Basri GENÇCELEP 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 301 

Bora ŞENÇALAR 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 



 302 

Derya KILIÇ 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 



 303 

Galip OLCAYTO 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 

 
 
 
 
 



 304 

Gülay DOĞAN 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 

 
 
 
 



 305 

Mert Çağıl TÜRKAY 
Türkiye 

 

 
“Ardında”, 70x100, Renkli Dijital Fotoğraf, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 306 

Osman DEMİR 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 307 

Özgür AKPINAR 
Türkiye 

 

 
Üst: "Doğru-Yanlış 1", 60*90, Beton çerçeve içinde Lentiküler UV Baskı 
Alt: "Doğru-Yanlış 2", 60*90, Beton çerçeve içinde Lentiküler UV Baskı 





 308 

LIFE WITHOUT NATURE: CITIES 
 

Cemile Didem ÖZIŞIK 
Türkiye 

 

  
Sol: "İsimsiz", 50*70, Dijital Baskı 
Sağ: "İsimsiz", 50*70, Dijital Baskı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 309 

Ahmet DEMİR 
Türkiye 

 

 
Üst: "Kentsizleşme I", 120 x 150 cm, Kot kumaşı üzerine ip, boya, 2019 
Alt: "Kentsizleşme II", 55 x 90 cm, Kot kumaşı üzerine ip, boya, 2019 

 
 
 
 
 



 310 

Ayça Alper AKÇAY 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz 
Alt: İsimsiz 

 
 
 
 
 



 311 

Ayfer KEÇECİ 
Türkiye 

 

 
Üst: "VARLIK ALANI I", 20X14 CM., K.Ü.K., 2019 
Alt: "VARLIIK ALANI", 20X14 CM., K.Ü.K., 2019 

 
 



 312 

Evren KAVUKCU 
Türkiye 

 

 
Üst: “Günlükler” “Diaries”, 2020, 33 cm x 45 cm, (10 cm x 10 cm +10 adet) 

Dijital Baskı 
Alt: “Kadın”,2021, 40x40 cm, Dijital Baskı 

 



 313 

Hatice DOĞAN 
Türkiye 

 

 
Üst: Geçiş 1, fotokolaj, 30x30 cm 
Alt: Geçiş 2, fotokolaj, 30x23 cm 



 314 

Mehmet KAVUKÇU 
Türkiye 

 

 
Üst: Şiddeti Düşünmek VI: Ormanlar 
Alt: Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü 

 
 
 



 315 

Sibel AKTOPRAK 
Türkiye 

 

 
Üst: İsimsiz, 50*70, Tuval Üzerine Akrilik 
Alt: İsimsiz, 60*60, Tuval Üzerine Akrilik 




