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I

ÖN SÖZ

Değerli Hocalarım, Meslektaşlarım

Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ’le birlikte editörlüğünü üstlendiğimiz Landscape 
Research-II (İngilizce) ve Peyzaj Araştırmaları-II (Türkçe) kitaplarını, sizlerin 
akademik anlamdaki katkı ve desteklerinizle hayata geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Peyzaj mimarlığının akademik portföyüne kazandırdığımız ve 5 yıldır 
devam etmekte olan Türkiye  Peyzaj Araştırmaları Dergisi (PEYAD)’ın 
kazanımları, 2021 yılında bize “Landscape Research-I” ve Peyzaj Araştırmaları-I 
adını verdiğimiz editörlü bir kitabı hazırlamamız noktasında itici ve teşvik 
edici bir güç oluşturdu. Bu yıl da her iki kitabın ikincisini hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.

2022 yılında, İngilizce olarak hazırlanmış “Landscape Research-II” ve 
Türkçe olarak hazırlanmış “Peyzaj Araştırmaları-II” kitapları hem e-book, hem 
de basılı olacak şekilde  (ücret karşılığında-renkli/renksiz) hazırlanmış olup 
basılı kitabı talep edenlere ulaştırılacaktır. Kitap bölümü olarak her iki kitaba da 
akademik çalışmalarını/kitap bölümlerini gönderen hocalarımız kendi istekleri 
doğrultusunda İngilizce olarak Landscape Research-II ya da Türkçe olarak 
Peyzaj Araştırmaları-II’yi tercih ederek kitap bölümlerini gönderdiler. Her 
iki kitap “Livre de Lyon” Fransız yayınevi tarafından basılmış olup yayınevi 
tarafından bizlere iletilen bilgileri (tarandığı indeksler, akademik anlamdaki 
başvuruları kapsayan içeriklere ve yetkinliklere sahip olması/Doçentlik Başvuru 
Kriterleri ve Akademik Teşvik Başvurularına uygunluk) sizlerle paylaştık.  

Landscape Research-II kitabı 15 bölümlü, Peyzaj Araştırmaları-II kitabı 
ise 24 bölümlü olarak basımı gerçekleştirilmiştir. Sizlerden gelen katkı ve 
desteklerle bu sayılara ulaşmış olmanın kıvancı içindeyiz. 
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Önümüzdeki yıllarda da başladığımız bu süreci devem ettirmek 
arzusundayız. Böylece Landscape Research (İngilizce) ve Peyzaj Araştırmaları 
(Türkçe) kitaplarının devamlılığını birbirini takip eden sayılarla sağlamış 
olacağız. 

Her iki kitabın da yayınlanmasında büyük emeği geçen öncelikle editoryal 
süreçte katkı sağlayan yayın kuruluna, SEKİZGEN Akademik Platforma ve 
süreci başarıyla takip eden Livre de Lyon Yayınevi ve sorumlularına öncelikle 
teşekkür etmek isteriz. En büyük teşekkürü ise hazırladığınız nitelikli ve 
birbirinden değerli eserleri bizlerle paylaştığınız için siz değerli kitap bölümü 
yazarları hak etmektedir.

Eylül 2022 Editörler
Prof. Dr. Öner DEMİREL

Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ
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·	 Çevre ve Doğa koruma örgütleri yanında sivil toplum kuruluşlarında da 
gönüllü olarak hizmet vermis ve kuruluşlarını gerçekleştirdiği sivil toplum 
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1. GİRİŞ

Mekânsal algısı yetişkinlerden farklı olan çocuklar doğdukları andan 
itibaren mekân ile etkileşim halindedirler ve çevresini sürekli olarak 
mekânsal anlamla kavramaya çalışırlar. Çocukların mekanla olan 

ilk etkileşimi ve deneyimi evlerinde gerçekleşir. Daha sonra onlara en yakın 
mekân olan ‘sokak’ gündelik ilişki ve aktivitelerini sürdürdükleri sosyal bir alan 
olarak karşımıza çıkar. Çocuğun fiziksel ve sosyal gelişimi için sokaklar çok 
önemli alanlardır. Çocukların kentle ilk etkileşiminin gerçekleştiği bu mekanlar 
çocuklar için bir oyun alanı ve sosyal bir mekandır. Sokaklarda oyun oynamak 
çocukların özgür bir birey olarak yetişmesini sağlar. Dolayısıyla sokaklar 
çocuklar için bir haktır. Günümüzde hızla artan kentleşme, trafik yoğunluğu, 
teknolojik gelişmeler ve nüfus hareketleri nedeniyle sokaklar kullanışsız 
mekanlar haline gelmiştir. Çocukların sosyal ve fiziksel gelişimi için önemli 
olan sokaklar, çocuklar tarafından kullanılamaz veya son derece kısıtlı olarak 
kullanılabilen mekanlara dönüşmüştür. 

Bu araştırmanın öncelikli amacı çocukların çok sık etkileşim halinde 
bulundukları sokak mekanlarına dair algılarını belirlemek, sokakların mevcut 
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ve hayal edilen halleri arasındaki algı ve beklenti farkını belirleyebilmektir. Bu 
doğrultuda çalışma üçe ayrılmaktadır;

1. Çocuğun mevcut mekân deneyiminin analiz edilmesi (kısıtlılıklar,
imkanlar, oyun ve etkinlikler)

2. Mevcut mekân deneyimlerini nasıl değiştirmek istediklerine dair hayal
ettikleri mekân deneyimlerinin analizi,

3. İki deneyimin karşılaştırılması.

Çalışmada öncelikli olarak çocuk ve mekân konularını içeren literatür 
araştırması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra alan çalışmasının yapılacağı alan 
belirlenerek çocukların mekânı nasıl deneyimlediğinin anlaşılması için mevcut 
mekân gözlemleri yapılmıştır. Ardından çocukların mekânı nasıl yaşamak ve 
hayal etmek istediklerine dair çizimler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın materyal 
ve yöntem bölümünde yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Alan çalışmasından elde edilen veriler ve analizlere bağlı çıkarımlar 
bulgular ve tartışma bölümünde literatüre bağlı olarak yorumlanmıştır. 

1.1. Çocuk ve Mekân

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesine göre çocuk kavramı: ‘’Bu 
sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken 
yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk 
sayılır’’ şeklinde tanımlanmıştır (URL-1).

Çocuklar bireydir; insanlığın bir parçası olarak yetişkinlerle eşit statüye 
sahiptirler. Ebeveynlerin ve devletin mülkü değildirler.  Çocukların sağlıklı 
gelişimi ve aktif katılımı, bütün şehir veya toplumların geleceği için çok 
önemlidir. Çocuklar hayata tamamen bağımlı olarak başlayıp ancak yetişkinlerin 
yardımıyla bağımsızlıklarını kazanmak üzere büyüyüp gelişirler.  Bağımlı oluşları 
ve gelişim durumları çocukları özellikle daha hassas kılar, dolayısıyla yaşadıkları 
koşullardan, yoksulluktan, yetersiz barınmadan, çevre kirliliğinden ve diğer 
olumsuz koşullardan yetişkinlere nazaran daha fazla etkilenirler (UNICEF).

Çocuklar doğumdan ergenliğe kadar olan gelişim süreçlerinde her gün 
yeni şeyler öğrenerek bir adım ileriye giderler. Piaget’e göre çocuklardaki bu 
zihinsel gelişim 4 ana dönemden oluşur (Akarsu, 1984).

· 0-2 yaş: duyusal-devinimsel dönem
· 2-6 yaş: işlem öncesi dönem
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· 6-12 yaş: somut işlemler dönemler
· 12+ yaş: biçimsel işlemler.

Duygusal-devinimsel ve işlem öncesi dönem çocuklarda algının ve sezginin ön 
planda olduğu dönemlerdir. Somut işlemler ve biçimsel işlemler dönemi ise 
çocuğun düşünebilme yeteneği kazandığı uyarıcılarla etkileşim halinde olduğu 
dönemlerdir (Akarsu, 1984).  Ayrıca çocuklar doğdukları andan itibaren 
mekân ile etkileşim halindedirler ve çevresini sürekli olarak mekânsal anlamla 
kavramaya çalışırlar.

Piaget ve Inhelder’e göre çocukta mekân kavramı topolojik ilişkiler 
temelinde kurulur. Daha sonra projektif mekân ve son olarak metrik mekân 
olarak ortaya çıkmaktadır. Topolojik mekân çocuklarda ilk algının ve 
çocukların nesnelerle etkileşim halinde olduğu dönemdir. Bu dönemlerde 
çocuğun çevresinde olan şeyleri algılama, etkileşim içinde olup ilişki kurma 
durumu değişkenlik gösterebilir (Piaget ve Inhelder, 1967).

1.2. Oyun, Sokak ve Çocuk

Oyun farklı araştırmacılar tarafından pek çok şekilde tanımlanmıştır. Aaton 
ve Winawer (1965) oyunu sürekli yaratıcı bir süreç, Eibl-Eibesfeldt (1970) 
çocuklar tarafından yürütülen bilimsel bir araştırma, Moyles (1989) bir faaliyet 
biçimi değil eyleme bir yaklaşım, Noschis (1992) çocukları yetişkin dünyasına 
yaklaştıran yetişkinlerin eylemlerini taklit etme ve Prout ve James (1997) 
çocukluğun doğası olarak tanımlamıştır (Woolley, 2008). 

Oyun çocuklar için belirli bir zaman içerisinde kendine özgü kurallar 
çerçevesinde yapılan, eğlenme aracılığıyla dinlenmelerini sağlayan, sosyalleşme, 
zekâ ve becerilerini geliştiren bir etkinliktir (Özer ve diğerleri, 2006).

Oyunun çocuklar için birçok faydası vardır. Çocukların sosyal 
becerilerinin gelişiminin yanı sıra dil ve anlama becerisi, fiziksel aktivite, 
hareketlilik ve zihinsel gelişim, sosyal ve çevresel öğrenme, sanat ve kültür, 
vatandaşlık gibi hem birey hem de toplum için faydalıdır. Oyun eksikliğinin 
çocukların gelişimi açısından olumsuz bir etkiye sahip olabileceği ve 
topluluklar için potansiyel sosyal sorunlar yaratabileceği ileri sürülmektedir 
(Woolley, 2008).

Çocuğun eeğitiminde ve kişisel gelişiminde önemli bir yer tutan çocuk 
oyunları, çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyerek onların duygusal 
ve zekâ kabiliyetlerini geliştirir. Çocuklar deneyimlerini istedikleri gibi 
yansıttıkları için oyun onlar için zevkli bir araçtır (Özer ve diğerleri, 2006). 
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Çocuklar için oyun dünya ile bütünleşme tekniğidir. Yeni tecrübeler elde 
etme imkanına sahip olan çocukların yaratıcılık gücü artar. Çocuklar düşünmek, 
davranış şekli sergilemek için oyun mekanına ihtiyaç duyar. Çocuk mümkün 
olduğu kadar açık havada, kendi çevresindeki günlük mekanlar ve objelerle 
karşılıklı bir ilişki kurarak oyun oynar. Bu çevrelerden biri de konut 
yakınlarındaki sokak mekanlarıdır. Sokak mekânında oynamak, çocuklar için, 
yetişkinler dünyasından önemli tecrübeler elde edebilmeleri için, çok kere tek 
fırsattır (Çelikhan, 1990). Bu nedenle sokak çocuklar için en önemli ve etkin 
sosyal alanlardan biridir. İnsan-mekân ilişkisi düşünülerek sokak mekânı 
yetişkinler için sosyal bir mekân, araç kullanıcıları için trafik arteri, çocuklar için 
bir oyun alanı şeklinde yorumlanabilir (Gough ve Franch, 2005).

Çocuğun yaşadığı fiziksel çevre, çocuğun toplumun bir bireyi olmasında, 
sosyalleşmesinde ve gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Çocuğun etkileşim 
halinde olduğu fiziksel çevresi, çocuğun fiziksel, sosyal, algısal, toplumsal ve 
duygusal gelişimine paralel olarak konut, konut çevresi, okul, oyun alanları gibi 
mekanlar olarak çeşitlilik gösterir. Fakat hızlı kentleşmenin beraberinde getirdiği 
yoğun ve düzensiz yapılaşma nedeniyle kentsel mekanlarda açık alanların hızla 
azalması, artan trafik yoğunluğu kentsel alanları çocuklar için tehlikeli mekanlar 
haline getirmektedir. Kentsel mekanlar çocukların gereksinim, beklenti ve 
isteklerine cevap veremeyen güvensiz mekanlar haline gelmiştir (Tandoğan, 
2014). 

Günümüz çocukları konut yakın çevresinin ve sokakların kendisine 
tanıdığı olanaklardan yoksun bir şekilde yetişerek sosyal, kültürel ve zihinsel 
gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenmektedir. Kentsel mekanlarda tasarlanan 
çocuk oyun alanları ve okul bahçeleri çocukların gereksinimlerine cevap 
veremeyecek niteliktedir. Kent mekanına yansıyan hızlı kentleşmenin 
sonuçlarından olumsuz olarak en fazla etkilenen gruplardan biri olan çocukların 
yaşam kalitesini iyileştirmek toplumun geleceği açısından önem taşımaktadır 
(Tandoğan, 2014).

Çocuk, sokak ve oyun kavramlarının daha net bir şekilde 
anlaşılabilmelerinin bir yolu da çocuk resimleridir. Çocukların etkileşim halinde 
oldukları mekanları nasıl algıladıklarını göstermenin bir yolu ona resim 
çizdirmektir (Öztürk, 2015). Özellikle kent gibi büyük ölçekli mekanlarda 
kentsel mekan imgesinin yaşam alanı olan ev ve mahalle, hatta sokaklardan 
başlaması gerekirken günümüzde çocukların zihninde yeterince yer edinecek 
özelliklere sahip biçimde tasarlanmayan sokaklar kent imgesinde belirtilen 
öncelikle alanlar sıralamasında geri planda kalmaktadır (Seyhan, 2021). 
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1.3. Çocuk Resimleri 

Çocuklar için resim çizmek bir kendini ifade etme şeklidir. Yapılan birçok 
araştırmada çocukların anlatmak istedikleri şeyleri resimler aracılığıyla ifade 
ettikleri ispatlanmıştır. Çocuk resimleri her yaş grubuna göre farklılık gösterir. 
Geçmişten günümüze en çok kabul gören ve en sistematik yaklaşıma sahip 
Lowenfeld’in çocuk resimlerinin gelişim evreleri şöyledir (Yavuzer, 1990);

1. Karalama evresi (2 ile 4 yaş arası),
2. Geometrik kavrama (Şema) öncesi evre (4 ile 7 yaş arası),
3. Geometrik kavrama (Şematik) evresi (7 ile 9 yaş arası),
4. Ergenlik öncesi evre (Gerçekçilik Dönemi) (9 ile 12 yaş arası):
5. Mantık çağı (1 ile 14 yaş arası)

Karalama evresi (2 ile 4 yaş arası): Duygularını ifade etmek soyut bir kavramdır 
ve resimlerinin anlamlandırılması zordur. 

Geometrik kavrama (Şema) öncesi evre (4 ile 7 yaş arası): Sembolleri 
gelişmeye devam eder ve çizgiler aracılığıyla insanların temsil edildiği biçimler 
kullanılır. 

Geometrik kavrama (Şematik) evresi (7 ile 9 yaş arası): Duygularını daha net 
aktaran imgeler kullanırlar. Belirli bir kavram gelişimi görülür (Malchioda,2013). 

Ergenlik öncesi evre (Gerçekçilik Dönemi) (9 ile 12 yaş arası): Çocuklar 
toplumun parçası olduğunun farkındadır ve bunu çizgilerine yansıtır. Çizgileri 
daha ayrıntılı ve gerçekçidir.  

Mantık çağı (1 ile 14 yaş arası): Çevrenin farkındadırlar ve resimlerine gördüğü 
objelerin orantılarını, boyutlarını yansıtırlar. İnsan figürlerinde ayrıntıya yer 
verdiği ve renk farklılıklarını kullandığı görülür. 

Araştırmada çocuk resimlerinde en sık kullanılan ve en yaygın olan figürlerin 
literatürdeki karşılıkları tespit edilmiştir. Bunlar; ağaç, ev, güneş, bulut ve taşıt 
figürleridir (Paktuna, 2007): 

Güneş-Dağ-Bulut: Güneş figürü çocuğun resmettiği ikinci önemli figürdür. 
Üçüncü yaşının ortalarında başlayan düz ve az çok kontrollü çizgiler giderek 
kapalı eğriler haline gelir. Bu ilk güneştir. Daha sonra güneşin etrafını ışınlar 
sarar ve bu ışınlar zamanla daha kontrollü bir hal alır. Güneş-bulut ve dağ 
kompozisyonları ilk ortaya çıkan kompozisyondur. Güneş ve beraberinde çizdiği 
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bulut ve dağ her zaman neşe, mutluluk ve bütünlük sembolü olarak resimlerde 
yer alır. 

Ev Figürü: Çocuk resimlerinde ev figürü insan ve güneşten sonra üçüncü sırada 
yer alır. Vücut ısısını korumak öğrenmeyi gerektirmeyen içgüdüsel bir ihtiyaçtır. 
İnsanoğlu, vücut ısısını giyecek ve bir sığınağa sığınarak korur. Ev; insanın 
doğanın değişken şartlarına karşı bir sığınak, sevdikleri ile birlikte kendini güçlü 
hissettiği bir mekandır. Mutlu evlerin çevresinde güneş ve çiçekler mutlaka yer 
alır.

Mahalledeki Binalar: Çocuklarda yaş ilerledikçe evler komşu evlerle sokaktaki 
birlikte sokaktaki yerini alırlar. Yedinci yaştan itibaren yapıcılık döneminin 
özelliklerini gösteren çocuk, grup oyunlarında kuralla oynayarak sırasını bekler 
ve oyun kurma konusunda yaratıcıdır. Çocuk resimlerinde artık sosyal çevrenin 
farkındadır.

Ağaç: Çocuk resimlerinde ağaç figürü çiçeklerle birlikte ortaya çıkmaya başlar. 
Çocuklar çevresini ve doğayı fark etmeye başlar. Ağaç; bolluk, bereket ve 
sevincin sembolüdür.

Kara Taşıtları: Erkek çocuklarının çizgilerinde kızlarınkine nazaran daha erken 
yaklaşık dört-dört buçuk yaşlarında ortaya çıkar. Bu yaşlarda karşı cins ile 
kendisi arasındaki karşılaşmalar yapılarak cinse özgü oyuncak tercihleri ortaya 
çıkar ve resme taşınır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma literatür taramasından elde edilen bulgular doğrultusunda sokaktaki 
oyunu ve çocukların bu mekânlara karşı davranış biçimlerini Trabzon kentinde 
yer alan Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi Şahinler Sokağının oyun 
sokağı olabilme potansiyelini irdelemek amacıyla çocuk resimlerinin analizi 
yapılarak sürdürülmüştür. Öncelikli olarak Konaklar Mahallesine bağlı 
rastgele seçilen 10 sokak gözlemlenerek çocukların oyun oynadığı sokakların 
belirlenmesi sağlanmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda çocukların sıklıkla 
topluluk halinde oyun oynadıkları sokak olması nedeniyle çalışma alanı olarak 
Şahinler Sokak seçilmiştir. Çocukların aktif olarak yaz ve kış aylarında 
mahalle ya da okul arkadaşlarıyla oynadıkları ortak alan olan Şahinler Sokağın 
mevcut konumu Şekil 1'de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Çalışma Alanının Konumu

Çalışma dört aşamadan oluşmaktadır;

1. Oyun Sokaklarının Belirlenmesi: Mahallede yer alan sokakların incelenip
çalışılacak sokağın seçilmesi,

2. Davranış Gözlemi: Seçilen sokakta çocukların davranışlarının gözlenmesi
amacıyla davranış gözlem kartı oluşturulması,

3. Mental Map Çizimi: Çocukların mevcut mekân algısı ve hayal edilen
mekan algısı resimlerini çizmesi,

4. Analiz, karşılaştırma ve yorumlama.

Çalışma sürecinde Şahinler Sokağın fiziksel analizi yapılarak çocukların oyun 
sırasındaki davranışlarının gözlemlenmesi, fotoğraflanması ve sokağı kullanan 
çocuklarla çocuklar için bir ifade biçimi olan resim yapma yöntemleri 
izlenmiştir. 

Gözlemler farklı zaman diliminde yapılarak çocukların kaç kişilik 
gruplarla ve ne türde oyunlar oynadıkları tespit edilmiştir. Sokaktaki çocuk 
davranışlarını tespit etmek için davranış gözlem çizelgesi oluşturulmuştur  
(Tablo 1.)
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Tablo 1: Davranış Gözlem Çizelgesi

Tarih

Dav. 
Başladı

Dav.   
Bitti

 Davranışın 
Numarası

Zaman
Katılan 
Sayısı

Yaş Cinsiyet
Davranışın Genel 

Tanımı

1

2

3

Davranış Gözlem Çizelgesi  Örneği

Kullanılan Mekanın 
Özellikleri

Davranış 
Kategorisi

Gözlemcinin Adı Soyadı : …...................................... Gözlenen Yer:  …........................................

Sokakta oyun oynayan çocuklara resim kâğıdı ve kalem verilmiştir. Öncelikle 
sokağın mevcut halinin çizilmesi istenmiştir. Resimler toplandıktan sonra tekrar 
boş resim kâğıdı dağıtılmış ve bu kez hayallerinde yani olmasını istedikleri 
sokağı çizmeleri istenmiştir. Elde edilen bulgular tablolar haline getirilerek 
tartışılmıştır.

Resimlerin değerlendirme kriterleri, sokaklarla ilgili yapılan bir 
araştırmanın kriterlerinden uyarlanmıştır (Özservet, 2019):

·	 Doğa unsurlarının varlığı (Ağaç, çiçek, bulut, kuş, güneş vb.)
·	 Binaların yoğunluğu/azaltılması
·	 Arabaların varlığı/İnsanların varlığı
·	 Oyun alanı ve oyun yerleri
·	 Resmin odağında belirtilen elemanlar

Bu bağlamda resimlerde binaların yoğunluğunun azaltılıp yerine insan 
unsurunun sayısının artması ve resme doğa unsurlarının eklenmesi, çocukların 
oyun sokağı olarak arabaların değil insanların hakim olduğu daha insani 
bir çevre olarak algıladıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilecektir. 
Çocuklara oyun sokağı olarak kendi hayal sokaklarının çizimleri sorulduğu için 
mevcut oyun yerlerinin yanı sıra oyun olanağı gördükleri yerlerin de çizimleri 
yapılmıştır. Bu durum sokağın mekânsal potansiyeli bakımından hangi 
noktaların dönüştürülebileceğini gösterecektir. Değerlendirme kriterlerinden 
son nokta olan resmin merkezinde ya da koyu renkle belirtilen elemanlar 
çocuğun önemsediği ve hayal sokağının konseptini belirleyen elemanlar olarak 
değerlendirilecektir.
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3. Bulgular ve Tartışma

Gözlem çalışmasına başlamadan önce sokağın fiziksel durumu incelenmiştir. 
Şahinler Sokak 62 metre uzunluğuna sahip olup genişliği 5 metre olarak 
ölçülmüştür. Sokağa sınırı olan toplam 5 adet yapı bulunmaktadır. Bu 
yapıların 1 tanesi 5 katlı olmak üzere kalan 4 yapı 3 katlıdır. Mevcutta var 
olan 5 yapının 2’si konut altı ticaret alanı olarak kullanılmaktadır. Yapıların 
bazılarında yoldan çekme mesafesi olmamakla birlikte konut bahçeleri 
bulunmaktadır.

Sokağın mevcut durumu incelendiğinde çocukların oyun elemanı olarak 
belirleyebileceği alanlar tespit edilmiş ve doluluk boşluk ilişkisi çerçevesinde 
sokağın analizi yapılmıştır. Sokağın sınırında yaşayan mülk sahipleri tarafından 
sokak bir geçiş alanı, ulaşım aracı ve park alanı olarak kullanılmaktadır. 
Kaldırımlar dar, bakımsız ve yayalar için elverişsizdir. Araç trafiği yoğunluğunun 
çok az olduğu gözlemlenmiştir. Sokak çocuk çerçevesinde incelendiğinde ise 
imkânları sınırlı ama yaşayan bir obje olarak görülmektedir.

Mevcut plan üzerine alanın bütününü daha iyi anlamak için noktalama ve 
fotoğraflama yöntemi kullanılmıştır. Planda işaretlenen her noktadan fotoğraflar 
çekilmiştir. Bu yolla yapılan eylemlerin sokaktaki noktasal yansıması 
gözlemlenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2: Sokak Görüntüleri ve Çocuk 
Eylemlerinin Sokaktaki Noktasal Yansıması
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3.1. Davranış Gözlem Bulguları

Çalışma için hazırlanan davranış gözlem çizelgesinde yer alan davranış 
numarası, davranışın gerçekleştiği tarih ve zaman, davranışın bitiş zamanı, 
katılan sayısı, yaş, cinsiyet, davranışın temel tanımı, kullanılan mekânın 
özellikleri ve davranış kategorisi başlıkları doğrultusunda gözlemler yapılarak 
tabloya işlenmiştir. Ardından davranışlar için ayrıntılı notlar alınarak çalışma 
içerisinde detaylandırılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2: Davranış Gözlem Tablosu

Birinci gözlem hafta içi 16.30-18.00 saatleri arasında yapılmıştır. Çocukların 
okuldan çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra sokağa indikleri gözlemlenmiştir. 
9-12 yaşlarından oluşan 5 kişilik bir grup çocuk oyun oynamaya başlamışlardır.
İlk gözlem grubunda çocuklar sokağı bir oyun aracı olarak kullanmış ve futbol,
yakalamaca ve sek sek gibi oyunlar oynamışlardır (Şekil 3). Saat 18.00’den sonra
ise ailelerinin istekleri üzerine oyunlarını tamamlayıp evlerine dönmüşlerdir.

Şekil 3: Sokaktaki Çocuk Oyunları
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İkinci gözlem 09.12.2018 tarihinde hafta sonu 15.00-18.00 saatleri arasında 
yapılmış ve oyun çeşitliliğinin arttığı gözlenmiştir. İkinci gözlem grubundaki 
çocukların sayısının ise 3’e düştüğü gözlemlenmiştir. Sokakta oynayan diğer 
çocukların hafta sonu nedeniyle aileleriyle zaman geçirmeyi tercih ettiği 
saptanmıştır. Gruptaki çocuklar sokak objelerini oyuna dönüştürerek yerden 
yüksek, futbol, saklambaç, yakan top ve yakalamacılık oynamışlardır (Şekil 4). 
Kaldırımı veya yoldan yüksekte bulunan bir çıkıntıyı yükseklik objesi olarak 
düşünüp, kaldırımın aşağısında kalan kısmını zemin olarak var saymışlardır. Bu 
şekilde zemin öğesine temasta bulunan arkadaşlarını yakalamaya çalışmışlardır.

Şekil 4: Yerden Yüksek, Futbol, Yakalamacılık ve Saklambaç Oyunları

En yaygın olarak oynadıkları oyun olan futbolda ise yol öğesini kullanarak 
kale oluşturmuşlardır. Kale oluştururken kenarlarına sokak köşelerinden 
edindikleri çeşitli objelerle sınır belirlemişlerdir. Sokağın uzunluğundan, dolu 
ve boş mekânlardan faydalanarak yakalamacılık oynamışlardır. Bir kişi diğerini 
yakalayana kadar devam eden sürekliliği olan bir oyundur. Çocuklar sıkıldığı 
anda bu oyunu bitirip başka oyunlar oynamaya yönelmiştir. Hava kararmaya 
başlayınca ise çocuklar sokakta yer alan boşluklardan, açık ve kapalı alanlardan 
yararlanarak saklambaç oynamışlardır. Yapılar arasında bulunan konut bahçeleri, 
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apartman girişleri ve park halinde bulunan arabaların arkalarını saklanma yeri 
olarak değerlendirmişlerdir.

Hava iyice karardığında ikinci gözlem grubunda olduğu gibi ailelerinin 
isteği üzerine oyunlarını tamamlayıp evlerine geri dönmüşlerdir. Sokak 
canlılığını yitirip eski işlevine geri dönmüştür.

3.2. Mental Map Bulguları

Farklı zaman dilimlerinde yapılan gözlemler sonunda çocuklarla tekrar iletişime 
geçilip sokakta en aktif oldukları gün olan cumartesi günü resim çizme çalışması 
yapılmıştır. 

Üçüncü gözlem olan bu çalışma 30.12.2018 tarihinde, 14.00-17.00 saatleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe 5 çocuk katılmış ve oynadıkları sokağın 
kendi bakış açılarıyla önce mevcut halini daha sonra ise olmasını istedikleri 
halini yani hayallerindeki sokağı çizmeleri istenmiştir (Şekil 5).

Şekil 5: Resim Çizim Çalışmaları

Şahinler Sokak’ta çizimler yapılmaya başlanmıştır. Öncelikle çocuklardan 
çevrelerinde algıladıkları ve en çok dikkat ettikleri şeyleri düşünüp sokağı 
incelemeleri istenmiştir. Yaptıkları inceleme ve kısa yürüyüş sonrası kâğıtlara 
sokakları kendi bakış açılarından resmetmişlerdir (Resim 1, 3, 5, 7, 9). 

Mevcut sokak resimlerini çizdikten sonra çocuklara; “Bu sokak sizin 
sokağınız olsaydı nasıl tasarlardınız?’’ diye sorulmuştur. Alınan dönüşlerden 
ve kısa bir sohbetten sonra çocukların ortak isteğinin ‘’oyun’’ kavramı olduğu 
anlaşılmıştır. Bunun üzerine hayallerinde yer alan Şahinler Sokağı resmetmeleri 
istenmiştir (Resim 2, 4, 6, 8, 10).

Çizilen resimler çocukların isimleri verilmeden fakat aynı çocuk tarafından 
çizilen mevcut ve hayal resim şeklinde ayrılmıştır. Resimler detaylı olarak 
incelenerek yorumlanmıştır.
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Resim 1’de çocuğun algısına göre ilk olarak sokaktaki binalar, park 
halindeki araçlar, elektrik direkleri, bina boşluklarında yer alan yeşil alanlar ve 
bunlarla bütünleşik olan ağaçlar göze çarpmaktadır. Bununla beraber sokağın 
başındaki boş alandan doğan güneşi resmederek sokakta hala renk olduğuna 
inandığını anlamaktayız (Şekil 6).

Resim 2’de çocuğun hayalinde ilk dikkat çeken şey binaların sayısının 
azaldığı ve gün ışığının sokağa yansımasının daha belirgin olduğudur. Sokağın 
çocuğun isteği doğrultusunda trafiğe kapatıldığı ve bina yanlarındaki nişlerin 
otopark görevini üstlenmiş olduğu görülmektedir. Trafiğe kapatılan sokakta 
çocuk kendi hayal dünyasındaki oyun sokağını yaratmıştır. Bir basketbol sahası 
ile başlayan sokak ortasında yüzme havuzu, başında ve sonunda olmak üzere iki 
kale içeren bir futbol sahası şeklini almıştır. Son olarak yol kenarındaki çiçekler 
çocuğun doğaya olan ilgisini göstermektedir (Şekil 6).

Birinci Çocuk Mevcut Sokak Algısı (1) Birinci Çocuk Hayal Sokak Algısı (2)

● Binalar, 
● Park halindeki araçlar, 
● Elektrik direkleri, 
● Bina boşluklarında yer alan yeşil 

alanlar, 
● Bunlarla bütünleşik olan ağaçlar,
● Sosyal çevrenin farkında.

● Binaların sayısının azalmış, 
● Gün ışığının sokağa yansımasının 

daha belirgin,
● Trafiğe kapalı,
● Bina yanlarındaki nişler otopark,
● Oyun sokağı düzenlemesi,
● Basketbol sahası,
● Yüzme havuzu, 
● Başında ve sonunda olmak üzere 

iki kale içeren bir futbol sahası, 
● Yol kenarındaki çiçekler, 
● Oyun,
● Mutluluk, sevinç,
● Sosyal çevrenin farkında.

Şekil 6: Birinci Çocuğun Mevcut ve Hayal Sokağı Resimleri
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Resim 3’de çocuğun algısına göre ilk olarak sokaktaki binalar, park halinde 
olan araçlar ve bina arası boşluklar göze çarpmaktadır. Binaların arasındaki 
boşlukların birinde yer alan demir kapı objesini resmederek ilgisini buna 
yönlendirdiği gözlemlenmiştir (Şekil 7).

 Resim 4’de çocuğun hayalinde ilk dikkat çeken şeyin bulutlar ve güneş ile 
gökyüzü olduğu gözlenmiştir. Sokakta yer alan binaları azaltarak ferah bir oyun 
ortamı yaratmaya çalışmıştır. Çizdiği bina aralarındaki nişleri oyun alanı olarak 
değerlendirip tahterevalli, salıncak ve voleybol filesi ögelerini kullanarak oyun 
alanı yaratmıştır. Sokağı trafikten arındırarak bir futbol sahasına dönüştürmüş 
sokak sonunda ise sek sek oyununu vurgulamıştır (Şekil 7).

İkinci Çocuk Mevcut Sokak Algısı (3) İkinci Çocuk Hayal Sokak Algısı (4)

● Binalar, 
● Park halindeki araçlar, 
● Bina boşlukları, 
● Bahçe kapısı,
● Sosyal çevrenin farkında.

● Binaların sayısının azalmış, 
● Gün ışığının sokağa yansımasının 

daha belirgin,
● Trafiğe kapalı,
● Oyun sokağı düzenlemesi,
● Sek sek alanı, 
● Tahterevalli,
● Başında ve sonunda olmak üzere iki 

kale içeren bir futbol sahası, 
● Bulutlar ve güneş,
● Oyun,
● Mutluluk ve sevinç,
● Sosyal çevrenin farkında.

Şekil 7: İkinci Çocuğun Mevcut ve Hayal Sokağı Resimleri

Resim 5’te çocuğun algısı doğal ögeler üzerine yoğunlaşmıştır. Bina aralarındaki 
boşluklar, yeşil alanlar ve ağaçlar ile bu ögelere vurgu yapılmıştır. Bununla 
beraber sokaktaki binalar ve park halinde olan araçlar algısında yer almıştır 
(Şekil 8). 
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Resim 6’da çocuğun hayalinde ilk dikkat çeken şey araçların tamamen 
ortadan kaldırılması olmuştur. Sokağı etrafı ile bir oyun alanına dönüştürüp oyun 
dünyası kurgulamıştır. Bina boşluklarından yararlanarak tahterevalli ve basketbol 
potasını konumlandırmıştır. Sokağı trafik akışına kapatarak futbol sahası, salıncak 
ve sek sek oynanan bir oyun sokağına dönüştürmeyi hayal etmiştir (Şekil 8).

Üçüncü Çocuk Mevcut Sokak Algısı (5) Üçüncü Çocuk Hayal Sokak Algısı (6)

● Binalar, 
● Park halindeki araçlar, 
● Elektrik direkleri, 
● Bina boşluklarında yer alan yeşil 

alanlar,
● Bunlarla bütünleşik olan ağaçlar,
● Sosyal çevrenin farkında.

● Binaların sayısının azalmış, 
● Gün ışığının sokağa yansımasının 

daha belirgin,
● Trafiğe kapalı,
● Güneş,
● Bina yanlarındaki nişler otopark,
● Oyun sokağı düzenlemesi,
● Basketbol sahası,
● Yüzme havuzu, 
● Salıncak,
● Sek sek alanı,
● Tahterevalli,
● Başında ve sonunda olmak üzere 

iki kale içeren bir futbol sahası, 
● Yol kenarındaki çiçekler, 
● Mutluluk ve sevinç,
·	 Oyun,
·	 Sosyal çevrenin farkında.

Şekil 8: Üçüncü Çocuğun Mevcut ve Hayal Sokağı Resimleri

Resim 7’de çocuğun algısının elektrik direklerinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. 
Bina boşluklarındaki ağaçları göz ardı edip elektrik direklerini ön plana çıkardığı 
gözükmektedir. Bununla beraber binalar ve park halindeki araçlar algısında yer 
almıştır (Şekil 9).
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Resim 8’de çocuğun hayal dünyasından dikkat çeken ilk şey doğal yaşam ve 
gökyüzü olmuştur. Ağaçlarla kullandığı hamak objesi ile kendisine bir dinlenme 
alanı yaratmıştır. Sokağı binaların büyük kısmından arındırarak daha fazla ışık 
alan ve gökyüzü ile daha fazla temas halinde olduğu bir açıklık yaratmıştır. 
Sokak ögesini oturma eylemi için ayrılmış banklarla donatarak etrafındaki 
boşluklarda oyun alanı yaratmaya çalışmıştır. Futbol sahası, basketbol sahası ve 
sek sek oyunları ile sokağı canlı tutmuştur (Şekil 9). 

Dördüncü Çocuk Mevcut Sokak Algısı (7) Dördüncü Çocuk Hayal Sokak Algısı (8)

·	 Binalar, 
·	 Park Halindeki Araçlar, 
·	 Elektrik Direkleri, 
· Bina Boşluklarında Yer Alan Yeşil 

Alanlar,
·	 Bunlarla Bütünleşik Olan Ağaçlar,
·	 Sosyal Çevrenin Farkında.

·	 Binaların sayısının azalmış 
·	 Gün ışığının sokağa yansımasının 

daha belirgin
·	 Trafiğe kapalı
·	 Güneş ve bulutlar
·	 Oyun sokağı düzenlemesi
·	 Sek sek alanı,
·	 Yüzme havuzu, 
·	 İki ağaç arası hamak
·	 Başında ve sonunda olmak üzere iki 

kale içeren bir futbol sahası 
·	 Oyun
·	 Mutluluk ve sevinç
·	 Sosyal çevrenin farkında

Şekil 9: Dördüncü Çocuğun Mevcut ve Hayal Sokağı Resimleri

Resim 9’da çocuğun ilk algıladığı şeyin sokağa vuran güneş ışığı ve elektrik 
lambalarından yansıyan ışıklar olduğu görülmektedir. Bununla beraber binalar, 
park halinde olan araçlar, bina boşlukları ve boşluklarda yer alan ağaçlar 
algısında yer almıştır (Şekil 10).
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Resim 10’da çocuğun hayal dünyasında ilk göze çarpan doğal oluşumları 
kullanarak kendisine hamak ögesiyle birlikte dinlenecek alan oluşturması 
olmuştur. Bina yoğunluğunu azaltarak, sokağı trafikten arındırmış ve çevresi ile 
ilişkini kurarak bir oyun alanı yaratmıştır. Sokağın tamamını bir futbol sahasına 
dönüştürerek etrafında bir voleybol sahası ve sek sek oyun alanı tasarlamıştır 
(Şekil 10).

Beşinci Çocuk Mevcut Sokak Algısı (9) Beşinci Çocuk Hayal Sokak Algısı (10)

·	 Binalar, 
·	 Park halindeki araçlar, 
·	 Elektrik direği,
·	 Güneş,
·	 Bina boşluklarında yer alan yeşil 

alanlar,
·	 Bunlarla bütünleşik olan ağaçlar,
·	 Mutluluk,
·	 Sosyal çevrenin farkında.

·	 Ağaç,
·	 Trafiğe kapalı,
·	 Oyun sokağı düzenlemesi,
·	 Voleybol sahası,
·	 Seksek alanı,
·	 Başında ve sonunda olmak üzere iki 

kale içeren bir futbol sahası, 
·	 Hamak.

Şekil 10: Beşinci Çocuğun Mevcut ve Hayal Sokağı Resimleri

4. Sonuç 

Yaşam alanları olan kente çocukların ne kadar katıldığı, kentle nasıl bir ilişki 
kurduğu, yaşadığı yeri ne kadar benimseyip oraya kendini ne kadar ait hissettiğini 
ve kentle ilişkisinde ne tür kopukluklar olduğunu, bilmek önemlidir (Özservet, 
2019). Çünkü kent yaşamında yeterince temsil edilemeyen çocukların yaşam 
alanı olarak kaliteli çevrelerde mutlu bir çocukluk sürmeleri onların kişisel 
gelişiminin temel taşı olacaktır. Böylece bugünün mutlu çocukları yarının 
mutlu yetişkinleri olarak yaşam kalitesi yüksek ve her bireyin kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda kaliteli mekanlara sahip olacağı sağlıklı kentler kuracaktır. Bu 
nedenle çocukların kentteki mekânsal algı ve ihtiyaçlarını belirlemeyi ve elde 
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edilen bilgileri kentsel mekan kalitesini arttıran tasarımlara veri kaynağı olarak 
önerecek benzer araştırmaların arttırılması gerekmektedir.

Yapılan çalışma, çocuğun kentsel mekan olarak yakın çevresindeki 
sokaklarla ilgili algı, hayal ve öngörülerine ışık tutmaktadır. Bu kapsamda 
çocukların çizdiği bütün resimler incelenmiş ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. 
Genel olarak sokağa çocukların gözünden bakıldığında park halindeki araçlardan 
ve elektrik direklerinden rahatsızlık duydukları anlaşılmaktadır. Bunun yanı 
sıra bina aralarındaki nişlerin ilgilerini çektiği ve bu nişlerde mevcutta bulunan 
ağaçların varlıklarını vurgulamaları doğayla aralarındaki ilişkinin olumlu yönde 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca sokağın güneş ışığı alması çocuklarda pozitif 
bir algı yaratmıştır. 

Resimlerden ve yapılan gözlemlerden de anlaşıldığı gibi çocukların bakış 
açısı ve yaşadığı mekânları tanımlaması yetişkinlerden çok farklıdır. Çocuklar 
sokağı bir geçiş alanı değil bir yaşam alanı olarak tanımlamaktadır. 

Mevcut sokağın aksine çocuklar hayal ettikleri sokağı genel olarak araçsız, 
az binaları olan ve oyun ögesinin ön plana çıktığı sokaklar olarak tasarlamıştır. 
Ayrıca çocukların sokakları aydınlık, gün ışığı alan ve gökyüzünü görebilen 
sokaklar olarak hayal ettikleri gözlemlenmiştir.

Bütün bu araştırmalar ve gözlemler sonucunda elde edilen veriler 
doğrultusunda mevcut sokağın fiziksel özelliklerindeki yetersizlikler ortaya 
çıkmıştır. Özellikle yoğun yapılaşma, yapılar arası dar sokaklar ve sokaklar 
üzerindeki yoğun park alanları adeta sokakları çocuklar için üzerinde hareket 
etme olanağı sıfır olan alanlara dönüştürmüştür. Bütün bu olumsuzluklara 
rağmen çocuklar sokağa dair en ufak olanağı değerlendirmek konusunda son 
derece yaratıcı çözümler bulmakta ve sokağı bu kısıtlı imkanlarına rağmen 
inatla bir oyun alanı olarak kullanmaya devam etmektedir. Her ne kadar 
günümüz çocuklarının teknoloji bağımlılığı onları sokaklardan alıkoyar gibi 
görünse bile sokak hala bir araya gelme mekanı ve hala oyun alanı olarak 
çocukların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda araştırma bulgularında sokak, 
oyun oynamak için elverişsiz olmasına rağmen barındırdığı nişler ve doğal 
ögeler sayesinde çocukların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Sokağın oyun sokağı 
olabilme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, gerekli eksikliklerin 
giderilerek çocukların da katıldığı bir planlama sistemi ile Şahinler Sokağı oyun 
sokağına dönüştürülüp çocukların hayal ettiği bir sokak olabilecek niteliğe 
sahiptir.

Çocukların yaşam alanı olarak kullandıkları sokaklara dair mevcut algıları 
ve hayal ettikleri oyun sokakları algıları tasarımcılar için önemli ipuçları 
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içermektedir. Yapı yoğunluğu belki hayallerdeki kadar azaltılamayacak olsa bile 
sokağın potansiyel imkanları gelecek tasarımlar için dikkate alınmalıdır.
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1. Giriş

Bellek; öğrenilen, yaşanılan ve deneyimlenen konuları geçmişle bağlantı 
kurarak zihinde veya hafızada saklama gücü olarak tanımlanmaktadır. 
Kişinin yaşadığı bugünden, geçmişe bakabilmesi ve geçmişle gelecek 

arasında bir bağ kurarak bu bağı yorumlaması bellek kavramı ile ele alınır 
(Huyssen, 1995). Araştırmacılar açısından belleğin odak noktası farklılık gösterse 
de temelinde bireysel bellek, toplumsal bellekle şekillenmektedir (Savaş, 2019). 
Bellek, sadece geçmişle alakalı olarak ele alınmaz. Oluşum süreci ve türleri 
olarak farklı şekillerde de ifade edilir. Kentsel bellek de bu tanımlamanın bir 
parçasıdır. Kenti tanımlayan her parça, her süreç kentsel belleği oluşturur. 
Her kentin ve toplumun kendine özgü bir belleği vardır. Bu bellek sosyal, 
kültürel, tarihsel, siyasal değerlerle farklılık gösterir (Tefek, 2020). Bireyin 
duyuları da kentsel belleğin oluşmasında etkilidir. Özellikle görsel, işitsel ve 
kokusal bellek toplumun algısına bağlı olarak gelişmekte ve kentlerin kimliğini 
oluşturmaktadır. Bu sebeple bir kentin kimliğini tanımlayan etkenlerden biri 
olan “koku peyzajı (smellscape)” yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Kokunun hafıza 
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(bellek) ile olan ilişkisi birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır (Goubet 
ve diğerleri, 2018; Jacquot ve diğerleri, 2016; Kaepller, 2018; Lewicka, 2005; 
Sayar, 2011; Schacter ve Tulving, 1994). 

Peyzajın estetik kalitesinde görsel etkinin yanı sıra diğer duyularda önemli bir 
rol üstlenmektedir. Algılamada bu duyular %60 görsel, %20 işitsel, %20 kokusal 
ve %10 dokunarak algılama olarak dağılım göstermektedir (Hall, 1966). Günlük 
yaşamda, kokular çoğu zaman görsel işaretler eşliğinde algılanmaktadır ve görme 
duyusu, koku duyusu üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir (Faydalı, 2010). Koku 
çevre ile insan beyni arasındaki ilişkinin dolaylı olmadan aktarılmasıdır (Öz, 2012; 
Khıdırov, 2016) ve mekânı ile çevreyi algılamamızda en önemli duyulardan biri 
olma özelliği göstermektedir. Bireyin herhangi bir kokuya vermiş olduğu tepki 
tamamen özneldir. Farklı bireyler farklı kokuları değişik yoğunlukta ve değişik 
hoşnutlukta hissedebilmektedir (Stuetz ve diğerleri, 2001). Bireyler 1 trilyona yakın 
kokuyu anlamlandırıp tanımlayabilmektedir (Bushdid ve diğerleri, 2014). Koku; bir 
durumu, yeri veya şehri bir imajdan daha iyi hatırlatabilir. İnsan ruhu ve davranışı 
için çok önemlidir ve kentin planlanması ve gelişimi üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Kokuların kültürel çeşitliliği, yerler arasındaki farkın çevresel bir bileşeni 
haline gelmektedir (Sepe, 2013). Herhangi bir mekânın en kalıcı hafızası genellikle 
kokusudur (Pallasmaa, 2012).  Mekanı ve mimariyi ilişkilendirip deneyimler 
yaşatmada koku duyusu ön plana çıkmaktadır (Gough, 2010; Özgür, 2021).

Koku, sözcük anlamı olarak; maddelerden yayılan küçük zerrelerin burun zarı 
üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı işaret olarak tanımlanır (TDK, 2021). Koku 
peyzajı ise (smellscape) peyzajın olfaktör bileşeni olarak tanımlanmıştır (Poertus, 
1985).  Koku peyzajı aynı zamanda bireyin geçmiş tecrübelerinden de yararlanarak 
algı doğrultusunda öne çıkan kavram olarak da nitelendirilmektedir (Xioa, 2018).

Sağlığımızı, davranışlarımızı ve deneyimlerimizi etkileyen koku, yoğun 
nüfus artışı ve bu artışa bağlı olarak gerçekleşen yapılaşma da beraberinde birçok 
çevre sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların başında gelen koku kirliliği 
de kent yaşamını ve kentte yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir. Kokudan 
olumsuz anlamda etkilenmede kokunun süresi, hedonik tonu, yoğunluğu gibi 
faktörler etkili olmakta sıcaklık, nem, rüzgâr gibi çevresel koşullar da kokunun 
yayılmasında etkili olmaktadır (Topal ve diğerleri, 2013). İnsanlarda kötü 
kokulara maruz kalmanın neden olduğu semptomlar arasında baş ağrısı, bulantı, 
yorgunluk, göz ve boğaz tahrişi, nefes darlığı, burun akıntısı, uyku bozukluğu, 
dikkatsizlik ve stres gibi etkenler sayılmaktadır (Wilson ve diğerleri, 1980).

Kokuların çevresel kirletici madde arasında olduğu birçok araştırmacı 
tarafından kabul edilmektedir (Badach ve diğerleri, 2018). Çoğu ülke kokuların 
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yarattığı çevre sorunlarına karşı önlemler almaktadır. Bir mekânda veya 
alanda istenmeyen kokuların önlenmesi veya maskelenmesi, istenen kokuların 
vurgulanması peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında ele alınması gereken bir 
konudur (Çeven, 2020).  Koku peyzajı bireyin tecrübelerine dayanan, kokuyu sadece 
bir algı olarak değil aynı zamanda madde olarak da kabul ederek bu doğrultuda 
oluşan çevre olarak tanımlamaktadır (Henshaw, 2014). Koku peyzajı gerek 
peyzaj planlama alanında gerekse peyzaj tasarım alanında bir kenti algılamada, 
tanıtmada, kimliğinin ve çevre sorunlarının ortaya çıkarılmasına kadar pek çok 
farklı şekilde peyzaj mimarlığı meslek disiplinine kazandırılmalıdır. Kent kimliği 
ve koku peyzajı arasındaki ilişki kokunun hafıza ile olan ilişkisi doğrultusunda 
çevresel kokuların kentsel kimlikle bir ilişkisi olduğunu göstermektedir (Truong 
ve diğerleri, 2020). Bir kente ait yemek kokusu, deniz kokusu veya bir bitki kokusu 
kent kimliğinde görünür olmayan ama önemli bir niteliğe sahiptir (Çeven, 2020).

Bu çalışmanın amacı Ordu ili Ünye ilçesinde yoğun kullanılan 
güzergâhlarda; kentsel koku peyzajını belirlemek, kokunun mekânın karakterini 
tanımlayan elemanlardan birisi olarak nasıl değerlendirildiğine yönelik örnek bir 
çalışma ortaya koymak, literatürde kısıtlı araştırmaya konu olan koku peyzajları 
(smellscapes) kavramının fiziksel planlama ve tasarım disiplinleri tarafından 
fark edilmesini sağlamaktır. 

2. Materyal

Çalışma alanını Ordu ili Ünye ilçesinde merkez mahalleler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın materyalini ise belirlenen güzergahları her gün çeşitli nedenlerle 
kullanan kişilere yönelik hazırlanan 120 soruluk anketten elde edilen veriler ile 
tespit edilen kokunun özelliklerinin not edilmesine yarayacak koku gözlem formları 
oluşturmaktadır. Güzergahların belirlenmesinde alanın farklı ve çok sayıda koku 
kaynaklarına sahip olması, kullanıcılara yönelik farklı aktivitelere olanak sağlaması 
ve yoğun kullanım alanları bulundurması gibi özellikler etkili olmuştur. 

Ünye, Orta Karadeniz Bölgesinde 41° kuzey paralel ve 37° doğu 
meridyenleri arasında yer almaktadır (Şekil 1). Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda 
Fatsa, güneyinde Akkuş ve Kumru, batısında ise Terme, İkizce ve Çaybaşı ilçeleri 
yer almaktadır (Anonim, 2021). Ordu ilinin en büyük ilçesi olan Ünye, Samsun 
İline 87 km, Altınordu ilçesine ise 63 km uzaklıkta yer almaktadır. Ünye nüfusu 
2020 yılı verilerine göre 130.464 kişidir (TUİK, 2020). Genel olarak ilçede tipik 
Karadeniz iklimi hâkimdir. 

İlçede yer alan mahalleler kullanım amacına ve kullanım yoğunluğuna 
göre mesafe ve durak noktaları da dikkate alınarak aynı zamanda farklı koku 
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kategorilerinin tercih edilebilirliği için bölümlere ayrılmıştır. Başlangıç noktası 
Nuriye Mahallesi (Çimento Fabrikası), Fevzi Çakmak Mahallesi, Liseler Mahallesi 
ve bitiş noktası Kaledere Mahallesi (Cumhuriyet Meydanı) olarak belirlenmiştir. 

Başlangıç noktası olarak belirtilen Nuriye Mahallesi 2020 yılı nüfus 
verilerine göre 1.356 kişilik bir nüfusa sahiptir (TUİK, 2020). Çimento fabrikasını 
içine alan ve aynı zamanda trafik hareketliliği yönünden yoğun kullanıma sahip 
bu alan sahil bandının da başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2020 yılı nüfus verilerine göre 7.264 kişilik 
bir nüfusa sahiptir (TUİK, 2020). Dinlenme alanlarının yoğun olduğu, aynı 
zamanda sahil bandının devamı niteliğinde olan bölge, Ünye ilçe sınırları 
içerisinde denize dökülen Tabakhane deresini de içine almaktadır.

Liseler Mahallesi 2020 yılı nüfus verilerine göre 7.186 kişilik bir nüfusa sahiptir 
(TUİK, 2020). Akkuş ilçesi ve Tokat iline bağlantı noktası olan mahalle, yoğun bir 
trafik yüküne sahiptir. Alan, yaya-alışveriş mekânları, ticaret aksları, rekreasyonel 
faaliyetler ve farklı kültürel özelliklerin gerçekleştirildiği alanları barındırmaktadır.

Bitiş noktası olarak belirlenen Kaledere Mahallesi 2020 yılı nüfus 
verilerine göre 7.558 kişilik bir nüfusa sahiptir (TUİK, 2020). Cumhuriyet 
Meydanını da içine alan mahalle aynı zamanda Ünye ilçesinin tarihi kimliğini 
yansıtan pek çok değerin yer aldığı bir alan konumundadır. Ayrıca çok sayıda 
alışveriş imkânı sunan ticaret alanları ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeyde faaliyet alanları barındırması sebebiyle önemli bir konumdadır.

Şekil 1. Çalışma alanının konumu
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3. Yöntem

Araştırmanın yöntemi literatür taraması-veri toplama, gözlem ve koku 
yürüyüşleri ile kullanıcı anketleri olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Araştırmanın birinci aşamasında öncelikle konu ile ilgili yerli ve 
yabancı kaynaklar incelenmiştir. İkinci aşamada; gözlem ve koku yürüyüşleri 
yapılmıştır. Koku yürüyüşü bireyin çevresel deneyimleri sonucu oluşan 
duyusal izlenimlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Koku 
yürüyüş güzergâhının ve koku kaynaklarının belirlenmesi için gözlemler hafta 
içi ve hafta sonu farklı zaman dilimlerinde (Sabah 09.00, Öğle 12.00, Akşam 
17.00) gerçekleştirilmiştir. Kullanım amacı, kent kimliği, kullanım yoğunluğu 
ve farklı koku kaynakları kategorileri dikkate alınarak bir yürüyüş güzergâhı 
oluşturulmuştur Henshaw (2012) ve Çeven’in (2020) öngördükleri uzaklık ve 
durak noktaları dikkate alınarak oluşturulan güzergâh rotası; park, kıyı şeridi, 
ticaret ve alışveriş alanları, dinlenme alanları gibi farklı mekânsal özellikler 
içeren çimento fabrikasından başlayıp kentin ana merkezi olan Cumhuriyet 
meydanında bitecek şekilde oluşturulmuştur (Şekil 2). 

Şekil 2. Koku yürüyüş güzergâhı

Uzaklık ise koku yürüyüşü yapan bireylerin fiziksel özellikleri ve yaşları dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Alan için belirlenen toplam mesafe 4,5 km’dir. Bu 
araştırma için dört adet durak noktası belirlenmiştir. Durak noktalarının yerleri 
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kokunun yoğunluğuna ve farklı koku kaynaklarına geçişin olduğu noktalar temel 
alınarak oluşturulmuştur. Koku yürüyüşlerinde katılımcıların her durak noktası 
için algılanan kokuların süresi, beğenisi, yoğunluğu, istenilen koku ve alanın 
gösterge kokusu (alana ait sembol koku) 7’li likert ölçeğinde değerlendirilmiştir. 
Koku yürüyüşlerinde farklı yaştan gruplar tercih edilmiştir (1. grup 18-25 yaş 
aralığı, 2. grup 30-45 yaş aralığı ve 3. grup 45 yaş ve üzeri). Grupların her biri 
2 kadın ve 2 erkek bireyden oluşturulmuş, toplamda 3 grup şeklinde 12 kişi 
ile yürüyüş gerçekleştirilmiştir. Koku yürüyüşü yapan katılımcılara ait bilgiler 
Tablo 1’de ifade edildiği gibidir. Yürüyüşler havanın açık ve güneşli olduğu 
günlerde yapılmıştır. 

Tablo 1. Koku yürüyüşü gerçekleştiren gruplara ait bilgiler

Denekler Yaş Yürüyüş Dönemi
1.grup 18-25 Kasım 2021
2.grup 30-45 Aralık 2021
3.grup 45-60 Kasım 2021

Son aşamada ise; 120 kişiye yönelik yüz yüze anketler yapılmıştır. Anket iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri, 
ikinci bölümde ise koku algıları ve koku tercihleri sorgulanmıştır. İkinci bölümde 
yer alan sorular genel olarak koku hassasiyeti, alana ait koku memnuniyeti, 
koku kimliği ve kentsel bellek ile koku ilişkisinin ortaya konulduğu sorulardan 
oluşmaktadır. Son olarak koku yürüyüşlerinden ve kullanıcı anketlerinden 
elde edilen bulgular değerlendirilerek Ünye kent merkezinin koku haritası 
oluşturulmuştur.

4. Bulgular

4.1. Anket sonuçlarına ilişkin bulgular

4.1.1 Katılımcıların bazı sosyo-demografik özellikleri

Çalışma kapsamında yapılan anket katılımcılarının %59,2’si kadın %40,8’u 
erkektir. Araştırmada dört farklı yaş grubu oluşturulmuştur. Bu gruplar 
değerlendirildiğinde katılımcıların %26,7’si 18-25 yaş aralığında, %25’i 26-35 
yaş aralığında, %18,3’ü 36-45 yaş aralığında ve %30’u ise 45 ve üzeri yaş 
grubundadır. 

Araştırma kapsamında eğitim durumu için dört farklı kategori 
belirlenmiştir. Eğitim seviyesi yüksek bir katılımcı daha dikkatli ve hassas 



KOKU PEYZAJININ KENTSEL BELLEK OLUŞUMUNA ETKISI. ORDU-ÜNYE. . .    27

tercihler yapmaktadır. Bu durumda da eğitim özelliği önemli bir konu olmaktadır 
(Sung, 2004). Araştırma bulgularına göre katılımcıların %22,5’i ilkokul-ortaokul 
mezunu, %40,8’i lise mezunu, %34,2’i üniversite mezunu ve %2,5’i lisansüstü 
eğitime sahiptir.

Katılımcıların meslek gruplarına göre beş düzey belirlenmiş olup 
katılımcıların %25’i özel sektör çalışanı, %20,8’i kamu çalışanı, %14,2’si ev 
hanımı, %18,3’ü emeklidir. Kullanıcıların %21,7’si ise öğrenci olarak eğitimine 
devam etmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri

Cinsiyet N %

Kadın 71 59,2

Erkek 49 40,8
Toplam 120 100
Yaş

18-25 32 26,7

26-35 30 25,0

36-45 22 18,3

45 ve fazlası 36 30,0
Toplam 120 100
Eğitim durumu

İlkokul-ortaokul 27 22,5

Lise 49 40,8

Üniversite 41 34,2

Lisansüstü 3 2,5
Toplam 120 100
Meslek

Özel sektör 30 25

Kamu 25 20,8

Ev Hanımı 17 14,2

Emekli 22 18,3

Öğrenci 26 21,7
Toplam 120 100

Katılımcıların belirlenen alanda zaman geçirme sıklığına göre dört grup ortaya 
çıkmıştır. Katılımcıların %61,7’si haftada birkaç kez, %24,1’i ayda bir kez, 
%12,5’i her gün ve %1,7’si üç ayda bir kez alanda vakit geçirmektedir (Tablo 3).
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Tablo 3. Katılımcıların alanda vakit geçirme sıklıkları

Alanda vakit geçirme sıklığı N %
Haftada birkaç kez 74 61,7

Ayda bir kez 29 24,1
Her gün 15 12,5

Üç ayda bir kez 2 1,7

Katılımcıların; %26,7’si 0-1 saat aralığında, %38,3’ü 2-4 saat aralığında, %22,5’i 
5-10 saat aralığında ve %12,5’i tüm gün alanda vakit geçirmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Katılımcıların alanda vakit geçirme süreleri

Alanda vakit geçirme süreleri N %
0-1 saat 32 26,7
2-4 saat 46 38,3
5-10 saat 27 22,5
Tüm gün 15 12,5

Katılımcıların alanda bulunma nedeni olarak yedi kategori belirlenmiştir. 
Bu kategorilerden; %19,2’si gezme, %28,3’ü arkadaşlarla buluşma, %17,5’i 
alışveriş, %7,5’i yeme-içme, %8,3’ü oturma-dinlenme, %5’i boş vakit 
geçirme ve %14,2’si güzergâh üzerinde bulunması olarak ifade etmişlerdir 
(Tablo 5). Kullanıcıların koku verisinin zaman anlamında değişimini 
görebilmek amacıyla katılımcılara alanı kullanım zamanları beş kategori 
altında sunulmuştur. Katılımcıların %5,8’i sabah, %30’u öğle, %36,7’si 
öğleden sonra, %15,8’i akşam ve %11,7’si ise gün boyu alanı kullandıklarını 
belirtmişlerdir (Tablo 6).

Tablo 5. Katılımcıların alanda bulunma nedenleri

Alanda bulunma nedenleri N %
Gezme 23 19,2

Arkadaşlarla buluşma 34 28,3
Alışveriş 21 17,5

Yeme-içme 9 7,5
Oturma-dinlenme 10 8,3
Boş vakit geçirme 6 5

Güzergah üzerinde bulunması 17 14,2
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Tablo 6. Katılımcıların alanı kullanım zamanı

Alanda bulunma nedenleri N %
Sabah 7 5,8
Öğle 36 30

Öğleden sonra 44 36,7
Akşam 19 15,8

Gün boyu 14 11,7

4.1.2 Katılımcıların alanla ilgili koku tercih ve algıları

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların alana ait koku tercih ve algıları 
değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelere ait frekans değerleri verilmiştir. 
Katılımcılar tarafından toplamda otuz üç adet farklı koku tespit edilmiştir. 
Belirlenen alanda kullanıcılar tarafından en fazla algılanan kokular; yemek, 
deniz, yosun, toprak, ağaç, parfüm, çim, balık, ahşap, duman ve kahve kokusudur. 
Kestane, benzin, kömür, yağmur, boya, kanalizasyon, tuvalet, simit, kuaför, 
çöp ve baharat kokuları orta derecede algılanan kokulardır. Egzoz, çiçek, nem, 
sigara, hayvan, dere, is, sprey, insan, bakır ve fındık kokuları ise az derecede 
algılanan kokulardır. Her bir kokuya ait yüzde değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 
Alana ait bazı kokuların kaynaklarının görselleri ise Şekil 3’de verilmiştir.
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Tablo 7. Katılımcılar tarafından algılanan kokular

Algılanan Kokular %
Yemek 48,3
Deniz 47,5
Yosun 19,2

Toprak 19,2
Ağaç 15,8

Parfüm 15,8
Çim 10
Balık 10
Ahşap 14
Duman 9,2
Kahve 20

Kestane 9,2
Benzin 8,3
Kömür 8,3
Yağmur 8,3

Boya 7,5
Kanalizasyon 7,5

Tuvalet 7,5
Simit 6,7

Kuaför 6,7
Çöp 5,8

Baharat 5,8
Egzoz 5,8
Çiçek 4,2
Nem 3,3

Sigara 2,5
Hayvan 2,5

Dere 2,5
İs 2,5

İnsan 2,5
Sprey 1,7
Bakır 1,7
Fındık 1,7
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Şekil 3. Güzergah üzerinde yer alan koku kaynakları 

Katılımcıların güzergah üzerinde hoşlandıkları kokular sırasıyla %59,2 oranında 
deniz kokusu, %24,2 oranında yemek kokusu ve %15,2 oranında balıkçıların 
kokusu şeklinde çıkmıştır. Güzergâh içinde kullanıcılar tarafından hoşlanılan 
diğer kokular Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Hoşlanılan kokular



32    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Katılımcıların hoşlanmadıkları kokuların oranı ise sırasıyla %44,2 çöp kokusu, 
%14,2 kanalizasyon kokusu ve %13,3 yosun kokusu olmuştur. Alan içinde 
hoşlanılmayan kokuların diğer yüzdelik değerleri ve türleri Şekil 5’de verilmiştir. 

Şekil 5. Hoşlanılmayan kokular

Katılımcıların alana eklemek istedikleri kokular sırasıyla çiçek kokusu (%44,2), 
kahve kokusu (%26,7), ağaç kokusu (%16,7), çim kokusu (%14,2) ve yeşil 
alan kokusu (%12,5) olarak (Şekil 6), katılımcıların alandan elemek istedikleri 
kokular ise sırasıyla kanalizasyon kokusu (%36,7), çöp kokusu (%32,5), tuvalet 
kokusu (%26,7), kömür kokusu (%14,2) ve duman kokusu (%10) olarak 
belirlenmiştir (Şekil 7). 

 

Şekil 6: Eklenmesi istenilen kokular     Şekil 7. Elenmesi istenilen kokular
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Yapılan değerlendirmede %56,7 oranında katılımcıların mevcut kokudan 
memnun olmadıkları, %29,2 oranında memnun oldukları, %14,2 oranında ise 
fikirlerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda genel olarak alanın 
kokusu olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Her kentin ve toplumun kendine ait bir belleği ve bilinci vardır. Anket 
sorularında yer alan “bu alanda geçmişte baskın bir koku var mıydı?” sorusu 
Ünye için belirlenen alan odağında bellek oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. Bu 
doğrultuda katılımcıların büyük çoğunluğu genel olarak geçmişte Tabakhane 
deresi kısmında yer alan lastik fabrikası olduğunu ve bu alanı kullanan bireyler 
geçmişte baskın olarak lastik kokusunu hissettiklerini belirtmişler ayrıca 
bu kokuya ek olarak geçmişte bakır ve ahşap kokularının da olduğunu ifade 
etmişlerdir. Koku yürüyüşlerinde bireylerin belleklerinde yer edinen kokular 
ve hafızalarına ilişkin hatırladıkları koku örnekleri şu şekildedir; yaşı 52 olan 
kadın katılımcı Tabakhane deresinde yer alan lastik fabrikasından gelen lastik 
kokusunun çocukluğunu anımsattığını, yaşı 58 olan erkek katılımcı bakırcılar 
arastasında eskiden daha fazla bakır kokusunu hissettiğini ancak bu kokunun 
azalmış olsa da halen devam ettiğini ifade etmiştir. Yaşı 55 olan kadın katılımcı 
bakırcılar arastasında tarihi evlerin olduğunu burada baskın bir şekilde ahşap 
kokusunu hissettiğini ve bu kokunun kendisini çocukluğuna götürdüğünü ifade 
etmiştir.

Kokunun cinsiyete ve yaşa göre değişkenlik gösterdiğini tespit etmek 
amacıyla cinsiyet ve yaş kategorileri, koku hassasiyeti ve koku algılama 
özellikleri açısından ki kare analizi gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların cinsiyeti ve koku algılama özelliğine yönelik yapılan ki 
kare testine göre istatistiksel olarak cinsiyet ve koku algılama arasında anlamlı 
bir ilişki tespit edilmiştir (*p=0,000, p≤0,05). Buna göre kadınların kokuları 
erkeklere göre daha iyi algıladıkları belirlenmiştir. 

Katılımcıların cinsiyeti ve koku hassasiyeti arasındaki ilişkiye yönelik 
yapılan ki kare testine göre istatiksel olarak cinsiyet ve koku hassasiyeti 
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p=0,02, p≤0,05). Test sonucuna 
göre kadınların kokulara karşı hassasiyeti erkeklere oranla daha yüksek 
çıkmıştır.

Katılımcıların yaş ve koku algılama arasındaki ilişkiye yönelik yapılan ki 
kare testi sonucuna göre yaş ve koku algılama arasında anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir (p=0,027, p≤0,05). Test sonucuna göre 18 ve 35 yaş aralığındaki 
bireyler kokuları daha belirgin algılarken özellikle 45 yaş üzeri olan katılımcılar 
için koku algılama yaşa bağlı olarak azalmaktadır.
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Katılımcılardan koku kategorileri ile renk eşleştirmesi yapılması istenmiş bu 
doğrultuda renkler ve koku kategorileri arasında bir ilişki kurulmuştur. Kullanıcılar 
her koku kategorisi için belleklerinde o kokuyla ilgili renkleri belirlemişlerdir 
(Tablo 8). Renk ve koku arasında kurulan bu ilişkide kanalizasyon kokusu, tuvalet, 
kestane, simit ve bakır gibi kokuların yüzdelik değerlerinin düşük olmasının 
sebebi katılımcılar arasında bu kokuların renklerinin değişkenlik göstermesidir. 
Belleklerinde bu kokular için belirledikleri renkler farklılık göstermiştir. 

Tablo 8. Koku ve renk eşleştirmesi

Koku Renk Yüzde
Deniz Mavi 92
Fındık Yeşil 72,5

Fabrika dumanı Gri 77,4
Yosun Yeşil 48

Kanalizasyon Siyah 32,5
Toprak Kahverengi 64,5

Çim Yeşil 80,9
Yemek Turuncu 52,8
Tuvalet Siyah 24,7
Kahve Kahverengi 85

Kestane Sarı 21,8
Simit Sarı 34,6
Balık Mavi 82,5
Ahşap Kahverengi 77,3
Bakır Kırmızı 32,5
Sigara Beyaz 42,7

Baharat Yeşil 51
Ağaç Yeşil 78

Kömür Gri 89,3
Egzoz Siyah 72,6
Çiçek Sarı 62,3

4.2. Katılımcıların koku yürüyüşlerine yönelik bulgular

Çimento Fabrikası-Cumhuriyet Meydanı güzergahında üç grupla gerçekleştirilen 
ve dört durak noktası belirlenen koku yürüyüşlerinin frekans analiz sonuçları 
aşağıdaki gibidir.
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1. durak noktasına (Çimento fabrikası-Tabakhane deresi arası) kadar 
olan kısımda 1. grup (18-25 yaş aralığı), katılımcıların %67,5’i deniz 
kokusunu, %15,2’si dere kokusunu, %11,3’ü egzoz kokusunu ve %6’sı 
duman kokusunu hissettiklerini, bu kokular arasında deniz kokusunu 
beğendiklerini ve diğer kokuları beğenmediklerini ifade etmişlerdir. 
Dereden kaynaklı kanalizasyon kokusunun ve deniz kokusunun sürekli ve 
yoğun, diğer kokuları ise zayıf hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu kokular 
içerisinde deniz kokusunun istenilen, diğer kokuların ise istenilmeyen 
bir koku olduğu ifade edilmiş ve katılımcıların %80’i alanın gösterge 
kokusunun dereden gelen kanalizasyon kokusu olduğunu belirtmişlerdir. 

2. durak noktasına (Tabakhane deresi-Atatürk Parkı) kadar olan kısımda 
katılımcıların %32’si balık kokusu, %13’ü deniz kokusu, %20’si ağaç ve 
çiçek kokusu, %35’i çim kokusunu hissettiklerini ve hepsinin istenilen 
kokular olduğunu bu kokular arasında balık, deniz ve çim kokusunun 
yoğun ve sürekli, diğer kokuların ise zayıf olduğunu ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların %65’i alanın gösterge kokusunun ağaç kokusu olduğunu 
belirtmişlerdir.

3. durak noktasına (Atatürk Parkı-Büyük Camii) kadar olan kısımda 
katılımcıların %85’i yemek kokusunu, %15’i baharat kokusunu 
hissettiklerini, bu kokular arasında yemek ve baharat kokusunun 
beğenildiğini ve baharat kokusunun istenilen bir koku olduğunu 
belirtmişlerdir. Katılımcıların %77,5’i alanın gösterge kokusunun yemek 
kokusu olduğunu ifade etmişlerdir.

4. durak noktası (Büyük Camii-Cumhuriyet meydanı) kısmı ise katılımcıların 
%68’i kahve kokusu, %7’si sigara kokusu, %12,5’i bakır ve balık kokusunu 
hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu alanda yemek ve kahve kokusunun 
yoğun ve sürekli, diğer kokuların zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Kahve 
ve bakır kokusunun beğenildiği ve istenilen bir koku olduğunu, alanın 
karakter kokusunun (alanın kimliğini yansıtan koku) ise ağaç ve kahve 
kokusu olduğunu ifade etmişlerdir.

2. grup ile yapılan yürüyüş sonrasında (30-45 yaş aralığı) 1. durak noktasına 
(Çimento fabrikası-Tabakhane deresi arası) kadar olan kısım arasında 
katılımcıların %80’i kanalizasyon ve egzoz, %15’i deniz ve %5’i 
fındık kokusunu hissetmişlerdir. Bu kokular arasında deniz ve fındık 
kokusunun yoğun ve sürekli diğer kokuların ise zayıf ve kesintili olduğunu 
vurgulamışlardır. Katılımcıların deniz ve fındık kokusunu beğendiklerini 
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ve bu kokuların istenilen bir koku olduğunu ve %67’si bu alan için gösterge 
kokunun deniz kokusu olduğunu belirtmişlerdir. 

2. durak noktasına (Tabakhane deresi- Atatürk Parkı) kadar olan kısımda 
katılımcıların %45’i ağaç ve deniz, %15’i hayvan kokuları ve %40’ı balık 
kokusu hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu kokular arasında ağaç kokusunun 
ve deniz kokusunun sürekli ve yoğun, diğer kokuların ise kesintili olduğu, 
balık kokusunun kesintili ama yoğun olarak hissedildiği sonuçlarına 
varılmıştır. Katılımcıların %80’i ağaç kokusunun alanın gösterge kokusu 
olduğunu belirtmişlerdir. 

3. durak noktasına (Atatürk Parkı-Büyük Camii) kadar olan kısımda 
katılımcıların %54’ü tuvalet, %46’sı yemek kokusu hissettiklerini bu 
kokuların yoğun ve sürekli ve aynı zamanda istenilmeyen kokular 
olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların %85’i tarafından yemek kokusu 
alanın gösterge kokusu olarak belirlenmiştir. 

4. durak noktasına (Büyük Camii-Cumhuriyet meydanı) kadar olan kısımda 
ise katılımcıların %50’si kahve, %15’i bakır, %12,5’i ağaç, %5’i mısır, 
%17,5’i yemek kokusunu hissettiklerini belirtmiştir. Bu kokulardan kahve 
ve yemek kokusunun yoğun, bakır kokusunun yoğun ama kesintili, diğer 
kokularında kesintili ve zayıf olduğunu ifade etmişlerdir. Bakır, ağaç ve 
kahve kokusunu beğendiklerini belirtmişler ve katılımcıların %65’i kahve 
kokusunun bu alan için gösterge koku olduğunu ifade etmiştir.

3. grup ile yapılan yürüyüş sonrasında (45 yaş ve üzeri) 1. durak noktasına 
(Çimento fabrikası-Tabakhane deresi arası) kadar olan kısım arasında 
katılımcıların %40’ı deniz kokusu ve %60’ı Tabakhane deresinden 
kanalizasyon kokusunu hissetmiştir. Bu alan için beğenilen ve istenilen 
kokuyu deniz kokusu olarak belirtmişlerdir. Her iki kokunun da yoğun 
ve sürekli olduğunu ve %70’i de gösterge kokunun kanalizasyon kokusu 
olduğunu ifade etmiştir.

2. durak noktasına (Tabakhane deresi-Atatürk Parkı) kadar olan kısımda 
katılımcıların %47,5’i toprak, %27,2’si çiçek ve %25,3’ü ağaç kokularını 
hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu alan için üç kokunun da yoğun ve sürekli 
olduğunu aynı zamanda istenilen kokular olduğunu ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların %85’i gösterge koku olarak da ağaç kokusunu belirlemiştir.

3. durak noktasına (Atatürk Parkı-Büyük Camii) kadar olan kısımda 
katılımcıların %62,5 yemek kokusunu hissettiklerini ifade etmişler, bu 
kokuyu beğenmediklerini aynı zamanda alan için bu kokunun gösterge 
koku olduğunu belirlemiştir.
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4. durak noktasına (Büyük Camii-Cumhuriyet meydanı) olan kısımda ise 
katılımcıların %40’ı ahşap kokusu %32,5’i bakır kokusu, %12,5’i kahve 
kokusu ve %15’i çiçek kokusunu hissettiklerini ifade etmiştir. Çiçek 
kokusunun yoğun ve sürekli, diğer kokuların kesintili ve zayıf olduğunu 
belirtmişlerdir. Ahşap ve çiçek kokusunu beğendiklerini ve istenilen koku 
olduğunu, aynı zamanda kullanıcıların %70’i çiçek kokusunun gösterge 
koku olduğunu ifade etmiştir.

5. Sonuç ve öneriler

Bu çalışmada kent kimliğini temsil eden alanlarda gerçekleştirilen koku 
yürüyüşleri, gözlem ve kullanıcı anketleri doğrultusunda Ünye kentine ait genel 
koku kimliği çıkarılmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen güzergahlarda 
gerçekleştirilen koku yürüyüşleri, kullanıcı anketlerinden elde edilen sonuçlarla 
ilişkilendirilerek Ünye ilçesi için bir koku haritası oluşturulmuştur (Şekil 8). 
Renkler ve koku kategorileri arasında tespit edilen ilişki doğrultusunda renklerin 
bir kentin koku haritasının ortaya çıkarılması için önemli olduğu bu şekilde 
koku ile alakalı daha fazla farkındalığın artmasına, bellek de yer etmesine ve bir 
kent için de önemli bir tanıtım şekli olacağı düşünülmektedir. 

Şekil 8. Ünye Kenti koku haritası

Ünye ilçe merkezinde gerçekleştirilen bu çalışmada alanı tanımlayan kokunun 
deniz, yosun, balık ve fındık kokusu olduğu ortaya çıkmıştır. Hoşa giden 
kokuların alana eklenmesi gereken kokularla, hoşa gitmeyen kokularında 
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alandan elenmesi gereken kokularla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda hoşlanılan ve alana eklenmesi istenilen kokuların kentin genel 
çevresine yayılması kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacaktır. Katılımcılar 
tarafından beğenilen ve alana eklenmesi istenilen ağaç kokuları alanın genel 
kısımlarına yayılabilir ve bu bitkilere ek olarak yetişme koşullarına uygun, 
kokularıyla etkin bitki türleri daha fazla alana eklenerek bu koku türleri daha 
baskın hale getirilebilir.

Kentin baskın kokusu ve kent düşünüldüğünde akla gelen ilk kokunun 
kahve (%73,4), deniz (%92) ve bakır (%61,8) kokularının olması bu kokuların 
geçmişten bugüne devamlı olduğunu aynı zamanda kentsel bellekle de ilişkili 
olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda kente ait bu kokuların korunması ve 
devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

3 farklı grupla gerçekleştirilen koku yürüyüşleri sonucunda farklı 
yaş gruplarının kokuları algılaması, koku hassasiyeti ve koku tercihleri de 
değişkenlik göstermiştir. Özellikle 45 yaş ve üzeri katılımcılarda bu özellikler ön 
plana çıkmıştır. Aynı zamanda yaş gruplarına göre beğenilen ve beğenilmeyen 
kokular farklılık göstermiştir.

Tabakhane deresinin yaydığı kanalizasyon kokusu, çimento fabrikasından 
çıkan duman, kömür ve kentin muhtelif noktalarında yer alan çöp kokularının 
bir çevresel problem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Ünye için bir sorun 
haline gelen Tabakhane deresinin kanalizasyon kokusu sorunu çözülmelidir. 
Kömür kokusu için doğalgaza geçiş tamamen sağlanmalı, çöp kokularının 
önlenebilmesi için yeraltı çöp konteyneri uygulamaları kentin tamamına 
yayılmalıdır. Tüm bunlar doğrultusunda katılımcılar tarafından hoşa gitmeyen 
kokular ve alandan elenmesi gereken kokular maskeleme, perdeleme gibi 
çalışmalarla önlenmelidir.

Bu çalışmada kokunun yaşa, cinsiyete, vakit geçirme süresi ve vakit 
geçirme sıklığına göre değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Kadınların 
erkeklere göre kokulara karşı daha hassasiyet gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmada egzoz kokusunun genel olarak sahil şeridinde olduğu, çim, 
çiçek ve ağaç gibi kokuların Atatürk parkı alanında algılandığı tespit edilmiştir. 
Deniz kokusunun ise sahil şeridi boyunca algılandığı ve şehrin iç kısımlarında 
da bu kokunun hissedildiği tespit edilmiştir. Yemek ve kahve kokuları gibi 
kokuların şehrin iç bölümlerinde algılandığı belirlenmiştir.

Ünye için bellek ile ilişkilendirilerek tespit edilen ahşap, bakır gibi kokuların 
kentin tarihini yansıtan bakırcılar sokağında algılandığı ve bu kokuların kentin 
kimliği için önem arz ettiği ve koruma altına alınarak devamlılığının sağlanması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Sonuç olarak soyut bir kavram olan koku, mekânı anlamlandırma, kente 
veya bir alana kimlik kazandırma, hafıza ile olan güçlü etkisi, algı gibi kavramlar 
bütününde peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında önem kazanmaktadır. 
Bireyin duyusal özelliklerinin peyzaj planlama, tasarım ve yönetim aşamalarında 
sürece dahil edilmesi gerekmektedir.
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1. Giriş

Çalışmanın konusu; Türkiye’de koruma alanlarının geçmişi ve artan 
kullanım sorunlarıdır. Özellikle kitle turizminin ve rekreasyon 
faaliyetlerinin doğal alanlara yansıyan doğal kaynak kullanımları 

üzerinde yarattığı baskılar giderek artmaktadır. Koruma alanlarına kadar baskı 
yaratan yoğun kullanımlar ve çevre kirleticiler nedeniyle koruma olanaklarından 
yoksun kalan doğa parçaları birer birer yıkıma uğramaktadır. Bu durumlar 
dikkate alınacak şekilde araştırmada genel hatlarıyla turizm ile koruma alanları 
arasındaki ilişki bulgular ve saha örnekleri üzerinden incelenmektedir. Koruma 
alanlarında kitle turizmiyle de birlikte kullanım yönünde giderek artan baskılar, 
zamanla turizmin sağladığı faydaları da önemsiz kılacak derecede artmıştır. Bu 
artan kullanım sorunlarından hareketle çalışmada özellikle aşırı doğal kaynak 
kullanımına yönelik olumsuz etkiler disiplinlerarası çözüm bekleyen sorunlu 
boyutlarıyla birlikte ele alınmaya çalışılmaktadır. 
      Konunun teorik çerçevesi örülürken öncelikle turizmdeki gelişmeler 
sonrası turizmin doğal alanlar ile olan kullanım ilişkisi ön plana alınarak doğal 
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eşikleri aşan aşırı kullanımlara odaklanılmıştır. Araştırmada koruma alanlarına 
yansıyan bu tür olumsuz etkiler nedeniyle koruma alanlarındaki statülerin yeri 
ve bu konudaki koruma çabalarının seyri de önemli tarihsel aşamalar olarak giriş 
bölümünde tablolarla birlikte görselleştirilerek özetlenmektedir. 

Son dönemlerde mevzuattaki artan değişimlerin yol açtığı belirsizliklere 
yönelik bazı çarpıcı tespitlere ise bulgular kısmında ayrıca yer verilmiştir. Bu 
amaçla yasal ve yönetsel mevzuattaki öne çıkan bu tür bazı değişimlerin 
yarattığı olumsuz etkiler de biraz daha detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 
Ülkemizde doğal kaynakların kullanım değerinin yanı sıra değişim değeri 
üzerinden alınan politik kararlar da yine bulgular kısmında 
değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın saha bölümünde ise dünyadan örneklerle de birlikte ülkemizde 
yapılan uygulamalar, ilgili resmi  kaynaklarda paylaşılan bazı bilgiler üzerinden 
irdelenmiştir.  Bu örneklerde Kırklareli-İğneada, Artvin gibi illerdeki bazı 
korunması gereken alanlar hatırlatılmıştır. Bunlar dışında Özel Çevre Koruma 
Bölgelerine yönelik yönetim planları ve projeleri de kısaca yer almaktadır. 
Doğal sit alanlarına yönelik projeler ve çevre yönetimi konuları ise diğer saha 
örnekleri arasında yer bulan araştırma konularıdır.

Çalışmada farklı statülerde anılan koruma alanlarından da öncelikle giriş 
kısmında söz edilmekte ve çeşitli tarihsel örnekler de yine en baştan itibaren ele 
alınmaktadır. Koruma alanlarının sahip olduğu farklı yapısal özellikleri ve 
işlevlerine ya da yasalarda getirilen tanımlamalarına da kısaca yer verilmektedir. 
Yasal ve yönetsel mevzuattaki öne çıkan bazı değişimler de değerlendirilirken, 
özellikle yasal ve kurumsal bellekteki kırılımlar, önce teorik kısımda sonra da 
bulgular bölümünde inceleme konusu olmaktadır. Çalışmada doğal alanlarda 
artan antropojen olumsuz etkilerin, yasal ve yönetsel zeminde süregelen olumsuz 
etkilerle de birlikte giderek arttığı vurgulanmaktadır..

Çalışma konusunun teorik çerçevesi turizmdeki gelişmeler nedeniyle 
özellikle doğal alanlar ile artan kullanım ilişkileri ve değişim değeri üzerinden 
değerlendirmeler de içermektedir. Doğal alanların turizmin gelişmesiyle birlikte 
gördüğü aşırı kullanım talepleri artmış, koruma alanlarındaki tehditler de nüfus 
ve artan taleplerle birlikte yine giderek çoğalarak çeşitlenmiştir. Bu tehditler 
hakkında dünyadan ve ülkemizden özellikle milli parkların gelişimine dair 
alıntılarla bazı bilgiler de verilerek kavramsal yapı alttaki gibi genel hatlarıyla 
birlikte örülebilir.

Dünya nüfusundaki artış turizm taleplerini de hızla arttırmaktadır. En hızlı 
büyüyen turizm türü ise doğa tabanlı turizm olup, bu da doğal alanlara önem 
kazandırmıştır. O yüzden doğal alanlarda gerçekleşen turizm ve rekreasyon 
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faaliyetleri kontrollü bir şekilde gerçekleşmek zorundadır, aksi taktirde doğal 
alanların özelliklerini zamanla yitirerek yok olmalarına neden olmaktadır 
(Demir ve Çevirgen, 2006).

“Ülkemizde ekolojik faktörlerin çeşitliliğine paralel olarak zengin bitki ve 
hayvan varlığı her geçen gün artan antropojen etkiler nedeniyle büyük tehlike 
altına girmektedir” (Yücel, 2010, 359).  Başka çalışmalarda giderek artan bu 
olumsuz etkilerden hareketle turizm (ve özellikle ekoturizm) ile koruma alanları 
arasındaki ilişki de tarihsel gelişim boyutuyla birlikte incelenmiştir. Doğa tabanlı 
turizm kategorisinde yer alan turizm türlerinden sadece biri olan ekoturizmin, 
turizmin geliştirilmesine ciddi bir katkısı vardır. Turizm alanında stratejik 
yaklaşımların önemli olduğu ve diğer tüm ilgili meslek alanlarındaki uzmanlara 
da önceden danışılıp tartışılarak, uygulama kararlarının alınması gerektiği burada 
yeniden belirtilmelidir. Bu yüzden konuyla ilişkili farklı meslek alanlarındaki 
çıkarımlara, bulgular bölümünde ayrıca yer verilmiştir. İlgili meslek alanlarına 
özgü kaynak taramasından elde edilen alıntılar da baz alındığında Türkiye’de 
koruma alanlarındaki olumsuzluklara yönelik incelemeye konu olan dayanak 
bulguların daha da arttığı görülmektedir. 

1.1. Doğa Korumanın Önemi

Günümüzde dünyayı tehdit eden unsurlar sanayileşme sürecine paralel olarak 
ilerlemektedir. Örneğin; “nüfus artışı, değişik kirlilik türleri, orman yangınları, 
tarla açmalar, aşırı otlatmalar, sulak alanların kurutulması, tarımda kullanılan 
mücadele ilaçları ile oluşan kirlenmeler, kaynakların aşırı ve bilinçsiz 
kullanımı ve bunlar sonucunda fauna ve floradaki tür azalmaları doğal dengeyi 
bozmaktadır. Artan bu tehditler karşısında doğal dengeyi bozmadan korumanın 
önemi ortadadır. Bu yüzden tüm ekosistemleri anlamak ve korumak önem 
taşımaktadır. Örneğin; “tropik yağmur ormanları, bazı deniz ekosistemleri, 
adalar, yüksek dağ ekosistemleri, arktik ve subarktik yaşam ortamları, savanlar, 
stepler ve ılıman bölgelerdeki yarı çöl ortamları, büyük nehir ekosistemleri ve 
iç denizler”. Dünyada nesli azalan bazı türlerle ilgili nedenler arasında yaşam 
alanının bozulması, avcılık, mücadele, batıl inanç yatmaktadır (Yücel, 2010, 
43-52). 

Anadolu tarihinde mevcut kullanımlara yönelik bir değerlendirme, altta 
(Tablo 1) sunulduğu gibi olumsuz yönde bir gelişme göstermiştir. 
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Tablo 1. Anadolu’da mevcut kullanımların karşılaştırması (%)

Dönem Orman Bozkır Alpin 
kuşak

Sulak 
alanlar

Tarım Yerleşim 
vd

M.Ö. 10000 72 17 5 6 - -
Günümüzde 22 35 4 1 31 7

Kaynak. (Özer, Tarihsiz.

1.2. Korumada Yasal-Yönetsel Çabalar (Tarihsel Adımlar)

Dünyada ilk milli park 1872 yılında Yellow Stone Milli Parkı iken Türkiye’de 
ise 1858 yılında Arazi Kanunnamesi henüz toprak mülkiyetindeki hukuki 
karışıklıklara son verme yönündeki adımlardır. Ormanlar ise 104. md. ile 
“herkesin yararlanmasına özgü dağlar (cibal-mubaha)” yani ortak mal 
sayılmaktadır. Sonra 1870 yılında Orman Nizamnamesi ile “ormanlar koruma 
altına alınmaya çalışılmıştır” (Akıncı, 1996). 

1956 yılında 6831 sayılı Orman Kanunu 4. ve 25.md. ile “milli park” 
terimi mevzuata girmiş ve yasal bir uygulama alanı bulmasıyla ilk çalışmalar 
başlasa da ancak 1983 yılında (ABD’den 111 yıl sonra) 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu ile yasal bir statü kazanmıştır. 1986 yılında da yönetmelik devreye 
girmiştir. Bu nedenle ülkemizdeki milli parkçılık hareketi dünya standartlarının 
gerisinde sayılmaktadır. 

Amerika’da yapılan bir araştırma, hafta sonu seyahatlerinde 1986-1996 
yılları arasında %70’lik bir artış olduğunu ve gençlerin yaklaşık yarısının macera 
seyahatlerine katılarak tehlikeli ve zor aktiviteleri (rafting, scuba, dağda bisiklet, 
vb.) tercih ettiklerini göstermiştir (Nickerson, 1998). ABD ve dünyanın milli 
park vb. doğal alanlarda gerçekleştirilen turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin 
sayısında ve türünde önemli artışlar meydana gelmiştir. Örneğin; Avustralya 
(1879), Kanada (1885), Yeni Zelanda (1894), Arjantin (1914), İsveç ve 
İsviçre’de milli parklar oluşturulmuştur (Holdagate, 1995).
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Tablo 2. Milli Parkların gelişme sürecinin 
dönemler ve kuruluşlarla beraber incelenmesi. 

No Dönem Tarih/Sayı Mevzuat, 
kurum ve 
plan etkisi

Belge/Plan, 
Kurum

Dönemsel gelişmeler ve 
kurulan MP

1 1958-
1976

(a. 
dönem)

1956/6831 Orman 
Kanunu, MP 

ve Avcılık 
Gn. Md.-1976

Selahattin 
İnan, 1948. 

Orman Gn. 
Md. 6. Şube 

(MP: Yozgat Çamlığı-1958, 
Karatepe-Aslantaş-1958, 

Soğuksu-1959, Manyas Kuş 
Cenneti-1959, Uludağ-1961, 

Yedi Göller-1965, Dilek 
Yarımadası -1966, Spil Dağı-

1968, Kızıldağ--1969)
1 1958-

1976

(b. 
dönem)

MP Planlama 
Heyetince 

mastır plana 
bağlanması

1967 DPT, 
MP Uzun 
Devreli 
Gelişme 
Planları 
(UDGP) 

(MP: Termossos-1969, 
Kovada Gölü-1970, 

Munzur Vadisi-1971, 
Sahil Beydağları-1972, 

Gelibolu Yarımadası-1973, 
Köprülü Kanyon-1973) 
(Bergama-1970 MP ilan 
edilememiştir.) (Troya 

MP-1970, Olympos 
Beydağları-1971 ilan için 

hazırlanmıştır.)
2 1976-

1980
/1595 Orman 

Bakanlığı 
Kuruluş 
Kanunu

MP ve 
Avcılık 
Gn. Md. 
Kuruluşu

MP envanteri, tefrik, teknik 
planlama, uygulama, işletme, 
tanıtım, denetim, iş birliği ve 
koordinasyon; izin ve irtifak 

tesis talep sonuçlandırma 
işleri; plan-proje tesisi, 

işletme, denetleme; avlak 
planlaması, kurulması, 

işletilmesi;

(Ilgaz MP-1976) 
3 1980-

1983
Orman 

Bakanlığı 
kaldırılır.

Orman Gn. 
Md. - MP 
Dai. Bşk. 
Yürütür.

(Başkomutanlık MP-1981)

Selahattin İnan’ın 1948 yılında “Tabiatı Koruma Karşısında Biz ve 
Ormancılığımız” adlı eseri ile “milli park” deyimi güncellik kazanmıştır. Orman 
Gn. Md. 6. Şube (Neşriat) milli park tesis görevi üstlenmiş ve alttaki tablodaki 
(Tablo 2) gibi (1a. dönemi) milli park ilanları başlamıştır. 1967 yılında Devlet 
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Planlama Teşkilatı (DPT) kurulunca DPT müsteşarlığı koordinatörlüğünde Milli 
Park Dairesi Başkanlığınca planlanan ve bakanlıklar arasında kurulan parklar 
dönemi başlamıştır (1b. dönemi).  Orman Bakanlığı Kuruluş Kanunu (No 
2. dönem) ile Milli Park  ve Avcılık Gn. Md. kurulmuştur. 

Tablo 2.devam

No Dönem Tarih/Sayı Mevzuat, 
kurum ve 
plan etkisi

Belge/

Plan, 
Kurum

Dönemsel gelişmeler ve kurulan 
MP

4 1983-
1991

1983/2873 MP Kanunu, 
MP ve 

Av-Yaban 
Hayatı Gn. 

Md.

1990 
UDGP 33 
alan için 
ihale*

ÖÇKB

(MP: Göreme-1986, Maçka 
Altındere Vadisi-1987, Boğazköy 
Alacahöyük-1988, Nemrut Dağı-

1988)

5 1991- 1991/ Orman 
Bakanlığı 
yeniden 
kurulur.

MP Av 
ve Yaban 
Hayatı 

Gn. Md. 
Kuruluş

(MP: Beyşehir Gölü-1993, 
Kazdağı-1994, Kaçkar 

Dağları-1994, Hatila Vadisi-1994, 
Altınbeşik Mağarası-1994, 

Karagöl Sahara-1994, Honoz 
Dağı-1995, Aladağlar-1995, 

Marmaris-1996, Saklıkent-1996, 
Troya-1996, Küre Dağları-2000, 
Sarıkamış A. Dağları-2004, Ağrı 

Dağı-2004, *UDGP’ler…
6

a

2000+ 2003 önce Çevre 
Bakanlığı

*UDGP’ler…

6b 2000+ 2003 sonra Çevre ve 
Orman 

Bakanlığı 
olur.

Doğa Koruma ve MP Gn. Md.

6c 2000+ 2011 sonra Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı 

(ÇŞB) 
kurulur.

ÇŞB- Tabiat Varlıklarını 
Koruma Gn. Md.

Tarım ve Orman Bakanlığı-
Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Gn. Md.
Kaynak: Tablonun 1-5 arasındaki dönemleri (Bayer, 1992) ile (Yücel, 2010) 
baz alınarak hazırlanmıştır. 6.dönem ise son güncellemeleri de içerecek şekilde 
yazar tarafından eklenmiştir.



TÜRKIYE’DE DOĞAL ÇEVRE KORUMA ALANLARININ TARIHÇESI VE ARTAN. . .    49

1980 ile süreç 3 yıl kadar kesintiye uğramıştır (No 3. dönemi).  Milli Park  
Kanunu çıkarılmıştır (No 4. dönemi). Son dönemin başında ise  Orman Bakanlığı 
kurulmuştur (No 5. dönemi).  

Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB): 1988-2003 yılları arasında Çevre 
Bakanlığı’na bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı sorumluluğu 
altındadır. 2003 ile Çevre ve Orman Bakanlığı kuruluşu ile ilgili kanunun 31.md. 
gereği korunmuş olur. Son değişiklikle birlikte artık Çevre-Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB)- bünyesinde Tabiat Varlıklarını Koruma Gn. Md. 
altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yücel, 2010 yılında belirttiği gibi Uzun Devreli Gelişme Planları (UDGP*) 
ise şöyledir: 

Sultan Sazlığı-Tabiat Koruma Alanı- UDGP-1993, 
Kazdağı MP-UDGP-1995, 
Dilek Yarımadası Menderes Deltası- UDGP-1997, 
Nemrut Dağı MP-UDGP-2000, 
Aladağlar MP-UDGP-2001, 
Karatepe-Aslantaş MP-UDGP-2001.
2004 yılı Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre 18 adet MP, 1 

doğa koruma alanı, 4 adet doğa parkının UDGP çalışmaları tamamlanmış ve 
onaylanmıştır. 2 adet Milli Parkın ise UDGP çalışmaları tamamlanmış ve ancak 
onaylanma aşamasındadır. Başka UDGP çalışmaları ve ihaleleri de ayrıca 
sürmektedir. 

Özetle; Yozgat Çamlığı MP ilanı sonrasından 2010 yılına kadar 35 adet 
Milli Park (MP), 35 adet Doğa Koruma Alanı (DKA), 17 adet Doğa Parkı 
(DP), 101 adet Doğa Anıtı (DA), 14 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) 
tespit edilerek ilan edilmiştir. Böylece toplam korunan alan sayısı 202 olmuştur 
(Yücel, 2010). 

1.3. Koruma Alanlarının Özellikleri

Ülkemizde farklı statülerde ele alınması, izlenip, denetlenmesi gereken koruma 
alanları bulunmaktadır. Türkiye’deki koruma alanlarının yasal statüleri şöyledir: 
Milli Park (MP), Doğa Parkı (DP), Doğa Anıtı (DA), Doğa Koruma Alanı 
(DKA), Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB), Yaban Hayatı Koruma Sahası 
(YHKS), Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS), Doğal Sitler (DS)   (Yücel, 
2010, 83). 

Koruma alanlarına yönelik özellikler ise şöyle özetlenebilir: Alanın 
yeri (büyüklük, konum, ulaşım); Alanın yapısı (ekolojik kriterler: doğallık, 
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tehlike altında olma, yenilenemezlik, azlık/çokluk/çeşitlilik, azlık/enderlik, 
bütünlük, temsil etme, vd); Alanın gelişimi (idari, teknik, bakım); 
Organizasyon ve yasalar (yasal durum, organizasyon yapısı, maddi durum) 
(Yücel, 2010, 86).

Yasal açıdan incelendiğinde ise bu özellikler şu yasalarda geçmektedir 
(1983/2873, 1989/383 KHK, 2003/4915+2004 Yön., 1983/2863+1987 değ.)  
(Yücel, 2010, 101). Diğer konuyla ilgili tüm mevzuat (Yücel, 2010, 164-168) 
incelenerek, bulgular kısmında sadece oluşan olumsuz etkiler öne çıkarılarak 
bunların giderilmesi yönünde eleştiriler ve öneriler ele alınmıştır.

1.4. Korunan Alanların Türkiye’deki Yönetimi (Kurumsal Yapı)

Yasal olarak korunan alanların yönetimi 2003 yılına kadar Orman Bakanlığı 
yetkisinde olmuştur. Ancak kurumsal yapıdaki değişimler sık ve karmaşıktır 
(Tablo 2). Bu yüzden de kurumların hafızası sürekli kaybolacak derecede 
karmaşık bir hale bürünmektedir. 

2003 yılında korunan alanlar (MP, DKA, DP ve DA) Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve MP Gn. Md. sorumluluğu altına 
geçmiştir. 

2011 yılında birbirine zıt amaçları olan Çevre ve Orman Bakanlıkları, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çatısı altında birleştirildiğinden kurumsal yapı ve 
hafıza iyice çelişkileri barındırır hale gelmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
dışında Tarım ve Orman Bakanlığı şeklinde artık yeni bir ayrım ve birleşim 
daha söz konusudur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn. Md. ise bu kez Tarım 
ve Orman Bakanlığı bünyesine alınmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) son adı ise Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) olarak 2021 yılında 85 sayılı KHK ile 
yeniden değiştirilmiştir. Tabiat Varlıklarını Koruma Gn. Md. ise halen bu 
bakanlığın bünyesindedir (Tablo 3).
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Tablo 3. Türkiye’de çevre koruma ile ilgili merkezi kurum isimlerinde ve 
organizasyonel bağlantılardaki değişimler.

Yıl/ 
Kanun

Kurumun yıllara göre değişen isim ve görev tanımları

1976 Orman Bakanlığı/MP ve Avcılık Gn. Md.
1982 Orman Bakanlığı/Orman Gn. Md./Milli Parklar Dai. Bşk.
2003 

öncesi
Orman Bakanlığı/MP ve Av-Yaban Hayatı Gn. Md./Milli Parklar Dai. 
Bşk. 

(Çevre Bakanlığı 2003 öncesi ayrıdır.)
2003/ 
4856

Çevre ve Orman Bakanlığı / Doğa Koruma ve MP Gn. Md.

(Çevre Bakanlığı, Orman ile birleşmiştir.)
2011/ 
644

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Tabiat Varlıklarını Koruma Gn. Md.

(Orman Bakanlığı 2011 sonrası tekrar ayrılmıştır.)
2021 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmuştur.

Kaynak: Tablo yazar tarafından hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınan Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn. 
Md. ile korunan alanlar içerisine sitede göründüğü gibi farklı terimler (MP), 
(DKA, DP ve DA)** getirilmektedir (Örneğin, **doğa terimi yerine tabiat 
şeklinde isim değiştirilmiştir). Koruma alanlarının arasına ayrıca sulak alanlar 
ile yaban hayatını geliştirme sahaları da eklenmiştir (Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü). 

Kurumların isimleri ve hiyerarşik (alt/üst) bağlantıları zaman içinde 
sürekli olarak değişim göstermiştir. Kurum isimlerine farklı görev alanları 
da eklenip çıkarılmıştır. Tüm bu değişikler aslında kurumsal hafızanın yok 
oluşunun göstergesi olmuştur. Diğer yandan doğal haklara yönelik yasal hak 
arama olanaklarına muhatap kurumlar da sürekli değiştiğinden,  paralel 
işleyen yargı süreçleri ise kurumların bu değişen görev alanları nedeniyle yeni 
durumlardan sürekli olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. 

1.5. Uluslararası Düzeyde Bazı Etkinlikler ve Gelişmeler

Sivil toplum girişimleri de bu etkinliklere ait ilk süreçlere katkı sağlamış (Türkiye 
Tabiatını Koruma Derneği) ve World Conservation Union (IUCN), Uluslararası 
Sulak Alan Araştırma Bürosu / International Wetland Research Bureau (IWRB) / 
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(Wetlands International). ile Kuş korunmasına ilişkin uluslararası konseyin / 
International Council for Protection of Birds (ICBP) katılımıyla “Sulak Alanların 
Ekonomik Değerlendirmesi Toplantısı” (1967, Ankara) yapılmıştır. Sonrasında 
da Türkiye, 1993 tarihinde “Özellikle Sukuşları Yaşama Alanı (Habitat) Olarak 
Uluslararası Öneme Sahip Sulakalanlar Sözleşmesi”ni imzalamıştır. 1995 
yılında “Sulak Alanların Korunması Uluslararası Toplantısı” Kapadokya’da 
düzenlenmiştir. Sulak alanların koruma alanlarının arasına alınması ise ancak 
son yıllarda sağlanabilmiştir.

1997 yılında ise XI. Ormancılık Kongresi Antalya’da “21.Yüzyıla Doğru 
Sürdürülebilir Kalkınma için Ormancılık” temasıyla ve geniş bir uluslararası 
katılımla gerçekleşmiştir. Ancak yine son dönemde çıkan, hızlıca önlenemeyen 
orman yangınlarıyla da birlikte ormanlık alanlarımızın oldukça büyük bir kesimi 
yok olmuştur.

2000 yılındaki bazı uluslararası iş birliği örnekleri olarak 6 yıl süren 4 
proje alanı belirlenmesi de ayrıca önemlidir (Artvin-Camii, Kırklareli-İğneada, 
Antalya-Köprülü Kanyon MP, Kayseri-Sultan Sazlığı). İlk iki proje hakkında 
gelişmeler saha kısmında tarihsel seyri ile ele alınmıştır.

1.6. Mevzuat ve Son Dönemin Hızlı Değişimleri

Korunan alanlarla ilişkili mevzuat tablolarında (Yücel, 2010, 164-168) kanunlar, 
yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler ayrı ayrı görülebilir. 

Korunan alanlarla ilişkili diğer mevcut önemli kanunlar (1983 tarihli ve 
2872 sayılı Çevre Kanunu; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu, vd.) ana dayanak noktaları iken, süreç içinde çıkarılan daha özel 
kanunlar ve alt mevzuat ile yer yer çelişkiler ve boşluklar doğmuştur. Bu da 
yine son dönemki süreçlerde yürütmeyi olumsuz yönde etkileyen en önemli 
unsurlar olarak gözükmektedir. Bulgular kısmında bu tür çelişkiler ve boşluklar 
da incelenmiştir.

2. Bulgular

Ülkemizde yasal ve yönetsel çerçevedeki değişim bulgular kısmında ana 
hatlarıyla incelenmektedir. Böylece doğal kaynakların kullanım değerinin 
yanısıra değişim değeri üzerinden alınan politik kararların doğaya verdiği 
zararlar da eleştirel bir açıdan irdelenerek uygun öneriler geliştirilebilmesi için 
bazı tespitlerde bulunulmaktadır. 
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2.1. 2002-2019 Döneminde Korumadaki Genel Durumun Tespiti

Türkiye çevre üzerinde küresel metrikler 2016 yılı EPI endeksi raporunda 180 
ülke içinde (67.68 skorla) 99. sıradadır (Environmental Performance Index, 
2016)  (columbia.edu). 2020 (42p) (Turkey Environmental Performance Index-
yale.edu). 2022 yılında ise (26,30 skorla) 172. sırada yer almaktadır. Türkiye 
son 10 yıllık performansında ise -0,5 düzeyinde geriye gitmiş gözükmektedir. 

2.2. Yasal ve Yönetsel Çerçevedeki Bazı Çarpıcı Değişimler (1982-2020)

Dünya çapında çeşitli ülkelerin katılımıyla sağlanan Kyoto protokolu ve sonrası 
mutabakatlarla gelen çözüm arayışları da genellikle piyasa ekonomisi odaklıdır. 
Bu piyasa da söylenildiği gibi serbest değil güdümlüdür.

Ülkemizdeki yasal ve yönetsel çerçevenin genel hatları Osmanlı son 
dönemlerine kadar geriye gidilerek incelendiğinde ise özellikle 1950 ve 1980 
sonrası 2000 yıllarla da birlikte neo-liberal politikaların belirleyiciliği ve bu 
yöndeki düzenlemelerinin ağır bastığı görülmektedir. Sürekli değişen mevzuatta 
yer yer yetki karmaşaları, çelişkiler ve boşluklarla kendini göstermektedir. 
Ayrıca mevcut üretim ilişkileri, aslında doğal kaynakların sınırsız kullanımına 
da yol açmaktadır. 

1982 Anayasası 169.md.: “Orman niteliğini tam olarak kaybetmiş” yerler 
(tarla, bağ, meyvelik ve zeytinlik)  orman sayılmayabilmektedir., 

1982 Anayasası 170.md.: “… Orman niteliğini tamamen kaybetmiş 
yerler…” ile “…orman olarak muhafazasında yarar görünmeyen yerler…” 
ormancılık düzeni dışına çıkarılabilmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunu 2.md.: 
A bendi, “… orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü 

yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen 
yerler…”

B bendi, “Orman niteliğini tam olarak kaybetmiş” yerlerden (tarla, 
bağ, meyvelik ve zeytinlik, fındıklık, fıstıklık) veya otlak, kışlak, yaylak gibi 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler…” yine 
ormancılık düzeni dışına çıkarılabilmektedir.

Uzun bir dönem boyunca mevzuata getirilen bu düzenlemelere karşın, 
“nerelerin, neden, nasıl ve ne zaman” orman vasfını kaybettiği halen tartışılması 
gereken konulardır. Mevcut durumlara ise nasıl karar verildiği ve şimdilerde bu 
alanların kimlerce ve hangi amaçlarla kullanıldığına da ayrıca açıklık getirilmesi 
gerekmektedir.
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Kamu yararına yönelik kullanımlar da irdelenmelidir. Sık değişen 
mevzuatlarda söz konusu edilen ormanlık vb. yerlerdeki kullanım izinlerinde 
kamu yararının en çoklanması için hangi soruların sorulması gerektiğini Çağlar 
eserinde de yer verdiği gibi ormanlık alanlara yönelik kullanım izinlerini şu 
temel sorunlarla tartışmaya açmaktadır: 
       Kim/ler? Hangi amaçlarla? Nasıl? Ne türden koşullarda kullanabilmelidir?
40 yasa (442, 6831, 2634, 2924, 2873, 2872, 5856, 4342, 3402, 3213, 2863, 
1380, 3621, 2023, 4070, 3573, 4122, 5516, 831, 167, 3167, 743, 3083, 3194, 
1580, 1380, 1593, …) ve 100 civarı yönetmelikte yapılan birbirleriyle çelişkili 
değişiklerle kırsal çevre yönetimi de çehre değiştirmiştir. Bu gelişmeler doğal 
kaynakların ekonomik birer kaynak haline getirildiğini göstermektedir. 

Son dönemde gerçekleşen “kamu yönetimi temel kanunu, yerel yönetimler 
reformu, vb.”  gibi yasal-yönetsel düzenlemeler de kurumsal yapılarda pek çok 
değişikliği yine gündeme getirmiştir. Salt ekonomik kaygılarla anayasal 
düzenlemeler de yapılmıştır. Geniş ölçeklerdeki planlama faaliyetleri giderek 
azaltılmış, kurumsal hafızadaki uygulama tarzları da büyük ve ciddi bir şekilde 
değiştirilmiştir. Tüm bu değişim, çevre yönetimi anlayışının da piyasaya teslim 
edilmesinin farklı basamaklarıdır (Çağlar, 2011, 320).

2.3. Çevresel Tehditler (Sorunlar ve Çözüm Önerileri):

Çevresel tehditler de ayrıca sorun alanları yaratmıştır. Bu sorunlara çözüm 
önerileri de alttaki gibi belirtilen maddeler üzerinden çalışılarak yeniden ele 
alınabilmeyi beklemektedir:

- Ekoturizmdeki gibi diğer turizm türlerinde de çevresel duyarlılık etkili 
kılınabildiği ölçüde toplumda doğa koruma bilinci yaygınlık derecesi 
yavaşta olsa bir miktar daha arttırabilecektir. Okullarda uygulamalı olarak 
yapılan doğa koruma gezilerine yönelik projeler ancak sınırlı sayıda 
öğrencileri kapsayabilmektedir. Yine de gelecek nesillerin bu duyarlılıkları 
kazanması açısından önem teşkil eden atılabilmiş ilk adımlardır.

- Kurumsal hafıza ise oldukça önem taşıdığı halde bürokraside sürekli 
yapılan yeniden değişikliklerdeki hız ve karşıtlıkların bir arada yönetimi 
sorunlu yanlar da (ÇŞB, 2011) barındırmaktadır. 2011 yılından itibaren bu 
durumda kendini ayrıca göstermiştir. Kurumsal değişimlerin hızı ve 
niteliği de yer yer kurumsal hafızayı yok edici nitelikler taşımaktadır.

- Yasal boşluklar denetim eksiklikleriyle buluşunca uygulama da doğal 
alanlarda da talan eğilimi  kendini göstermiştir (Örneğin; İmar Barışı).
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- Aflar son 50 yıldaki geçmiş dönemlerin yine en adaletsiz uygulamaları
olarak göze çarpmaktadır.

- Kurumsal veri toplama ve paylaşarak yayma eksikliği de açıktır.
- Arazi kullanım haritaları hazırlanmadığından farklı ölçeklerdeki planlama

da yetersiz kalmaktadır.
- Doğal alanlara yönelik baskılar arttıkça koruma alanları ve özellikle

korunan alanlarla ilgili tehditler de artmaktadır.

2.4. Türkiye’de Korunan Alanların Sayısal Mevcut Durumu

Türkiye’de korunan alanların (MP, DKA, DP, DA ve ÖÇKB) yakın geçmişteki 
sayısı 202 olup, Türkiye yüzölçümüne oranı %2,46685 kadardır (Yücel, 2010, 
202-203). Koruma alanları içinde olan “Yaban Hayatı Koruma Sahası (YHKS), 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS), Doğal Sitler (DS)” ise ayrı tutulmuştur.

Sahip olduğu yapısal özellikleri (ender bulunma, geleceğinin tehlikede 
olması, biyolojik çeşitlilik düzeyinin yüksekliği) ile işlevleri farklı statülerde 
olan koruma alanları (milli park, tabiatı koruma alanı, muhafaza ormanı) ile 2873 
sayılı Milli Parklar Kanunu’nda diğer farklı tanımlarıyla (tabiat parkı, tabiat 
anıtı) koruma alanları da vardır. Ancak ülkemizde “bu farklı statülerde koruma 
altına alınması beklenen ve istenen bir alan koruma altına alınmayabilmekte ve/
veya alınmış bir yerin de statüsü kaldırılabilmektedir” (Çağlar, 2011, 469). 

2.5. Milli Parklar ve Turizm

MP ilan edildikleri geçmişe dönük dönemlerin kurumsal yapı ile yasal-yönetsel 
detaylı özellikleri de dikkate alınarak (Tablo 1) verilmiştir. 35 adet MP ile 
Türkiye yüzölçümünün oranı %0,9777 kadardır (Yücel, 2010, 202-203).

MP vb. koruma alanlarına olan talep arttıkça ilgili bölge ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktadır.  Türkiye’de MP gelirleri ilgili MP %70, Yerel 
Halk %15, Diğer Koruma Alanları %15 temsili oran yoluyla paylaşılmaktadır.  

MP turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin sosyoekonomik bakımdan yarattığı 
sonuçlar şöyle sıralanabilir: Döviz kazancı sağlar, istihdam yaratır ve yerel 
ekonomiyi tarım dışında da çeşitlendirir, yerel endüstrileri teşvik eder, ulaştırma 
ve haberleşme altyapısını geliştirir, doğal mirasın korunması için bir araç teşkil 
eder, küresel iletişimi ve kültürel anlamayı geliştirir, bölgesel model olursa çevre 
illeri de kapsayan kaynak yaratımını kolaylaştırır, tarımsal marjinal alanları 
verimli işletmeyi teşvik eder, tesislerin yaratılmasını sağlar, yetkilileri bu alanlar 
hakkında bilinçlendirir ve korumayı sağlar (WTO/UNEP, 1992). 
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Görüldüğü gibi milli parklar metalaştırılarak fetişleştirilen melez mekanlar 
olma yolunda yeniden biçimlendirilmektedir.

2.6. Turizmin ve Ekoturizmin Kullanım Baskısındaki Yeri

Koruma alanlarına yansıyan kullanım verilerinin ağırlıkları öncelikle topluca 
değerlendirilmiştir. İçlerinde turizmin yeri de ağır basmaktadır. Özellikle kitle 
turizmi ve rekreasyon (%38+) faaliyetleri, altta da belirtildiği gibi deniz ve kıyı 
biyotoplarının tehlike altında olma nedenleri içinde görülmektedir. 

Kara, deniz ve kıyı biyotoplarının tehlike altında olma nedenleri içinde 
hatalı kullanımlar da önemli bir ağırlık teşkil edebilmektedir (Yücel, 2010, 
360-361): 

Deniz ve kıyı biyotoplarında bu tehlikeli kullanımların dağılımı sırasıyla 
şöyledir: Endüstri (%65+), katı atık bertarafı (%65+), tarım (%60+), balıkçılık 
(%44+), kıyı koruma/su işleri (%44+), gemicilik (%42+), kitle turizmi ve 
rekreasyon (%38+), madencilik ve kazı (%18+), askeri (%9+), avcılık (%9+), 
yapılaşma (%4+).

Kara biyotoplarının tehlike altında olma nedenleri içindeki sıralama ise yine 
altta verilmiştir: Genel alan kullanımları (%22-60); yoğun kullanımlar(%35+); 
toprak ve suların besin maddelerince zenginleşmesi (%22+); tarımsal 
kullanımdan vazgeçme (%18+); mekanik etkiler(%18+); orman örtüsüne 
müdahale (%18+); tamamen yok etme (%16+); kazı (%16+); yabani hayvanların 
yemesi (%15+); bitki örtüsüne müdahale(%14+); toprak, hava ve su kirliliği 
(%10+); su yataklarının bakımı, onarımı (%6+); yeni kullanıma alma(%5+); 
bakım/onarım(%4+); bitkilerin sökülmesi, hayvanların toplanması (%4+); 
kimyasal ilaçların kullanımı (%4+); erozyon kontrolü çalışmaları (%2+).

2.7. Çevre Sorunlarına Diğer Genel Yaklaşımlar

Çevre sorunlarına genel ve mesleki yaklaşımlar üzerinden günümüzdeki iklim 
değişimi ile kritik hale gelen doğal kaynak kullanımları üzerinden mesleki 
yorumlar ise burada sırasıyla kısaca incelenmiştir. 

Çevre sorunları yaşama dair sorunlar olup, “yaşama biçimlerinden soyut 
olarak ele alınamazlar”, eğer bu şekilde ele alınırlarsa çevre sorunlarının 
nedenleri de göz ardı ediliyor demektir. Öyle ki neden-sonuç bağları böyle 
birbirinden koparılmış çözüm arayışları ile sağlıklı çözümler de üretilemez. 
Günümüzdeki çevre sorunlarına yaklaşımlar ne yazık ki, bütünselliğinden 
koparılmış, nedenselliği olmayan yaklaşımlardan ibaret kalmaktadır. Bu 
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yaklaşımlar “rastgele, geçici ve yersel olgular üzerinden algılanıp”, küçük çaplı 
proje bazlı değerlendirmeler şeklinde ele alınmaktadır. Asıl çözümler konusunda 
gecikildikçe de çevre sorunları artarak büyümektedir. Çözüm iddiası taşıyan 
mevcut yaklaşımlar gereksiz kaynak aktarımlarına da sebep olmaktadır. Bu 
yüzden “ülkemizde sağlıklı bir çevre yönetimi yaklaşımı da oluşturulamamış, 
çevre sorunlarının sahiplenilmesi de sağlanamamıştır”. Oysaki “bu sorunların 
sebepleri ekonomik ve sosyo-kültüreldir, yani siyasaldır” (Çağlar, 2011, 507). 
Gönüllü çevre koruma çabaları ise giderek artan büyüme/kalkınma vd. kentsel 
gelişmeler karşısında oldukça yetersiz bir düzeyde kılmaktadır.

2.8. Çevre Sorunlarına Bazı Mesleki Yaklaşımlar

Bu kısımda çevre, orman ve peyzaj alanlarındaki bazı mühendislik 
yaklaşımlarıyla birlikte, sosyal çözümleri de kapsayan kamu yönetimi ile şehir 
ve bölge planlama alanlarından bazı değerlendirmelere yer verilebilir. 

Çevre mühendisliği alanı sadece piyasa odaklı hazır bir takım mühendislik 
hizmetleri üzerinden teknik açıdan sorunlu konulara yaklaşmakta olup, daha 
çok mikro çapta teknolojik çözümler üretmektedir. Kaynağı göz ardı edilerek 
zamanla köklü hale gelen temel sorunlar ise gün geçtikçe içinden çıkılamaz 
derecede büyümektedir. 

Orman mühendisliğinin teknik ve teknolojik konulara odaklı kalan 
mühendislik yaklaşımlarının getireceği çözümler de etkinlik konularıyla ilintili 
olarak oldukça “teknik, teknolojik, kaynak, yer ve ölçek seçimleri” ile sınırlı 
kalmaktadır. “Uygulanan yöntemler de nesnel tüketim düzeyleri ve biçimleri”ne 
odaklı konulara öncelik vermektedir (Çağlar, 2011). 

Çevre, orman ve peyzaj gibi bazı mühendislik alanları sorunlara sadece 
teknik açıdan yaklaşmaktadırlar. Haliyle çözüm kapasiteleri de ufak ölçekli ve 
teknik düzeylerde kalmaktadır.

Halbuki özellikle çevre ve halk sağlığını tehdit eder düzeylere ulaşan çevre 
sorunlarımız, öncelikle sosyal konularla bağlantılıdır. Böyle olduğundan kamu 
yönetimi yerinde ve kalıcı tedbirleri gecikmeksizin almak zorundadır. 

Şehir ve Bölge Planlama merkezli temel konularda ise sağlıklı ve bilimsel 
yaklaşımların katkısı alınarak güncel planlar oluşturulmalıdır. 

Aksi halde sorunlar ileri de çözülecek dahi olsa, doğaya verilmiş olan zarar 
doğal kaynakların geri dönüşünü de çoktan zorlaştırmış olacaktır. Günümüzde 
gezegenin doğasında yaratılan tahribatla doğal eşikler çoktan aşılmış durumdadır. 
Doğal eşiklerdeki bu aşım iklim değişimi ile görünür bir hale gelmiştir.
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2.9. İklim Değişimi

Artan antropojen olumsuz etkilerin yanında artık iklim değişimine dair bulgular 
da düşündürücü boyutlara erişmiş ve halen de bu yolda ilerlemektedir. Aslında 
bu durum da alınan önlemlerin hatta yaklaşımların da yetersiz kaldığının birer 
göstergesidir.

Türkiye Kyoto Protokolüne taraf olmuş ve AB Yeşil Mutabakatına uyum 
sağlama yolunda çalışmalar başlatmıştır (2021). Ancak karbon azaltımı veya 
ticareti salt ekonomik yaptırımlarla piyasa ekonomisine yönelik kurgulanıp, 
yürütüldüğünden ötürü dolaylı yollardan küresel ısınmaya yönelik karbon 
salınımlarını azaltmayı sağlama yönünde sadece ekonomik yaptırımları 
devreye sokmuş gözükmektedir. Bu nedenle toplumda halk nezdinde emisyona 
karşı önlemler açısından karbon salınımına yol açan kullanım kısıtlamalarında 
küresel ısınmaya ve iklim değişimine yönelik bir bilinç halen oluşturulmuş 
sayılamaz.

3. Saha Araştırması

Bu bölümde dünyadaki örnekler üzerinden ülkemizde sahada yapılan bazı 
uygulamalar incelenecektir.

Öncelik dünya genelindeki tarımsal ve ormanlık alanlara yönelik FAO 
verileri altta (Tablo 4) görülmektedir.

Tablo 4. Türkiye verileri (FAO, 2019).

ÜLKE ALANI /

COUNTRY AREA

ARAZİ ALANI / 
LAND AREA

TARIM ALANI / 
AGRICULTURAL 

AREA

ORMAN ALANI /

FOREST AREA

ico78535 ico76963 ico37716 ico22064.36
(1000 ha) (1000 ha) (1000 ha) (1000 ha)

FAO tahmini, 2019 FAO tahmini, 2019 FAO tahmini, 2019 FAO tahmini, 2019

Türkiye’de son zamanlarda önemi biraz daha iyi anlaşılmış olan bazı alanlardan 
seçme iki tanesi genel hatlarıyla incelenmiştir.

3.1. İğneada Longoz Ormanları MP

İğneada Longoz Ormanları MP olsa da son süreçte (Tablo 5) altta belirtilen bazı 
tehditlerle de karşı karşıyadır. 
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Tablo 5. İğneada Longoz Ormanları MP süreci.

1978: ÖKA’nın büyük bir bölümünde Av ve Yaban Hayatı Koruma Sahası ilanı 
(5399 ha).

1988: ÖKA’nın güneyinde (1345 ha) bir bölüme Tabiatı Koruma Alanı statüsü. 
1990 ve 1991: Bölge tümüyle iki aşamada Sit Alanı ilanı.

2007: Tabiatı Koruma Alanı, Doğal Sit, Yaban Hayatı Koruma Sahası gibi çeşitli 
statülere sahip ve birbirinden ayrı parçalar halinde yer alan korunan alanlarında 

(3155 ha) Milli Park ilanı. 

Kaynak. (Kaya, 2015).

Tehditler: Özellikle yoğun sanayileşme, küresel ısınma, konut ve tarım arazileri 
edinme, termik ve nükleer enerji santralleri, rüzgr enerji santralleri (RES) gibi 
pek çok olumsuz çevresel etkenler bu doğal alanların yapısını olumsuz yönde 
hızla değiştirmektedir.

3.2. Camili Biyosfer Rezerv Alanı - Artvin

Günümüzde biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bu alanlar önemli bir 
katkı sağlayan  Biyosfer Rezervler, uluslararası öneme sahip ve UNESCO’nun 
İnsan ve Biyosfer Programı içerisinde yer alan karasal ve/veya kıyı 
ekosistemlerine sahip yerlerdir. Pek çok örnekteki  gibi bu alanlardaki  
ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların 
sürdürülebilir şekilde çözülmesine yönelik bir yaklaşım olarak çeşitli 
uygulamaların denenmesi, seçilip, sunulması ve geliştirilmesi açısından değerli 
alanlardır. 

Camili Biyosfer Rezerv Alanı ise “Conservation International, Dünya 
Bankası ve Küresel Çevre Fonu tarafından belirlenen biyolojik açıdan zengin ve 
tehdit altında olan dünyadaki 25 karasal ekolojik bölgeden birinde yer alır”. 
Ayrıca Camili Türkiye’de belirlenmiş 122 önemli bitki alanından birisi olan 
“Karçal Dağları Önemli Bitki Alanı”nın da bir parçasıdır. Camili havzası, 
Kafkas Ekolojik Bölgesi içerisinde WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 
tarafından uygulanan “Yüksek Koruma Değerli Ormanlar Projesi” kapsamında 
WWF tarafından izlenmektedir. “Camili, saf Kafkas arı ırkının varlığını 
sürdürdüğü bir alandır”. Saha ayrıca, “Doğu Karadeniz Dağları Önemli Kuş 
Alanı (ÖKA) ve Karçal Dağları Önemli Kuş Alanı içinde yer 
almaktadır” (Kültür Portalı, 2022). Tüm bu özelliklerine karşın henüz korunan 
alan statüsü kazanabilmiş sayılamamaktadır. 

Biyogenetik rezervler konusu bazı kaynaklardan tarandığında şu alanlara 
da işaret edildiği görülebilmektedir (Örneğin; Urfa-Birecik-Kelaynak, Kayseri-
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Hacer Ormanı, Isparta-Kasnak Ormanı, vb.) Ancak Türkiye’deki mevzuatta bu 
tür “biyogenetik rezervler” henüz anılmamıştır.

İlgili bir  bakanlığın (ÇŞİDB) sitesindeki çalışmalardan alttaki gibi bazı 
örneklere bakıldığında ise yapılan Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) yönetim 
planlarının ve doğal sit alanlarına yönelik projelerin oldukça sınırlı bir sayıda 
kaldığı görülmektedir.

3.3. Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetim Planları ve Projeleri

Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı yapılan yerler (Gökova, Pamukkale, 
Tuz Gölü, Uzungöl, Kaş-Kekova Denizel, Ihlara, Gölbaşı, Foça, Saros dışında 
Samsun Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Doğal Sit Alanları) olsa 
da bunların kiminde oldukça gecikilmiştir. Burada sayılamayanlar konusunda 
ise halen sürüncemede bırakılmışlığın devam ettiği söylenebilir. ÖÇKB 
projeleri ise sadece birkaç bölge ile (Patara, Göksu, Gölbaşı, Fethiye, Köyceğiz, 
Belek, Kaş-Kekova, Mogan Gölü, Uzungöl) sınırlı tutulmuş durumdadır. 
Proje türlerinin ise tespit, koruma ve izleme, rehabilitasyon, taşıma kapasitesi 
belirleme kapsamlı kaldığı görülmektedir (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü, 2022).

Tür izleme projeleri ise yine Anadolu ve Trakya’daki zengin flora 
fauna varlığını nicel ve nitel açıdan belirlemekten uzak bir görünümle sınırlı 
kalmaktadır (Örneğin; Akdeniz Keşiş Foku, Deniz Kaplumbağaları, Kara 
Semenderi, Kum Köpek Balığı, Kum Zambağı, Anadolu Sığla Ağacı, Su 
Samuru, Flamingo, Sevgi Çiçeği).

3.4. Doğal Sit Alanları Projeleri 

ÇŞİDB sitesindeki çalışmalardan Doğal Sit Alanları Projeleri de yine oldukça 
sınırlı sayıdadır: Frigya Vadisi Çevre ve Medeniyet Uygulama Projesi (2019), 
Konya Karapınar Doğal Sit Alanları İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi 
(2019), Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma 
Projesi (2018-2019) (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 2022). 
Coğrafyamızda henüz tescil edilmemiş pek çok sit alanı bulmak mümkündür. Bu 
tür tescilsiz alanlara da haliyle koruma amaçlı müdahaleler de sınırlı 
tutulmaktadır. Dolayısıyla kayıplar her geçen gün hatalı uygulamalarla 
artmaktadır. Mevcut korunan alanlar dahi derece ve statü değişimleriyle benzer 
tehditlere açık bir hale getirilebilmektedir.
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3.5. Çevre Yönetimi

Çevre yönetimi bileşenleri arasında sahada da gözlemlenen altta da belirtilen 
soyutlamalar ciddi bir temel sorun alanı teşkil etmektedir. İncelemelerde 
birbirinden soyutlanan alanların (Çağlar, 2011, 309) bazıları altta sıralanmıştır: 

· Ortamlar ya da ekosistemler
· Çevresel öğeler (iklim, bitki örtüsü, toprak, yeryüzü biçimi, vb.)
· Çevre sorunlarına yol açan nedenler (süreçler, etmenler, eylemler,

uluslararası ilişkiler)
· Çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yönelik iş ve işlemler,

çözümleyici kişi ve kuruluşlar.

4. Sonuç ve Öneriler

Doğal çevre korumanın önünde engel olarak artan antropojen olumsuz etkilerin 
en başında yasal sorunlar ile çevre kirliliği kaynaklı sorunlar gelmektedir. 
Bulgular ve saha araştırması da bu türden bazı çarpıcı örnekleri gözler önüne 
sermektedir.

Çalışmada sahadan elde edilen bulgularla birlikte önerileri de içeren 
diğer bazı çıkarımlar ise kısaca şöyle sıralanabilir:
· Mevzuatta temel olumsuzluklar (tanımlama, soyutlama, genelleştirme,

teknikleştirme) (Çağlar, 2011, 308-310) halen sürmektedir. Bu nedenle
mevzuat açık ve net olmalıdır.

· Mevzuattaki çelişkiler ile boşlukların da öncelikle giderilmesi
gerekmektedir. Yasal ve yönetsel mevzuatta öne çıkan bazı değişimler
çalışmada değerlendirilmiş özellikle yasal ve kurumsal bellekteki
kırılımların düşündürücü boyutta olduğu görülmüştür. Kurumsal hafıza
ortak veri tabanları ile acilen merkezi olarak koruma altına alınmalıdır.

· Türkiye’deki mevzuatta “biyogenetik rezervler” henüz anılmadığı için bu
alanlara yönelik yeterli bir önemin de verilmediği gözükmektedir. Genelde
tüm doğal alanlarda yok oluşa dair bulguların yine artarak sürmekte
olduğu görülmektedir. O yüzden bu tür mevzuat eksikliklerini  giderici
düzenlemelere acilen yer verilmeli ve önlemler de yaygın bir şekilde
yeniden ele alınmalıdır.

· Doğa ile ilişkilerde halen çok başlılık hâkimdir. Kurumsal yapılanma da
oldukça sorunludur.

· Yürütülen kırsal ve doğal koruma alanlarına yönelik politikalar da yine
sorunlu gözükmektedir. Köyler de işlevlerini yitirmektedir.
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· Ekonomik değer sürekli sosyo-kültürel yapılardan soyut bir şekilde ele
alınmaktadır. Bu yüzden koruma alanlarına verilmesi gereken önem de
hep göz ardı edilmektedir.

· Anadolu’nun doğa ve tarım hafızasındaki pek çok deneyime karşın, bunlara
değer verilmediği için zamanla bu toplumsal hafızanın da kaybedildiği
görülmektedir. Kurumsal hafıza da hiyerarşik yapıdaki sürekli ve hızlı
değişikliklerle yok olmuştur.

· İlgili konularda yayımcılık faaliyetleri de yetersiz olup, desteklenmelidir.
· Turistik alan ve ürünler içindeki tüm alternatif turizm çeşitlerinin doğru ve

uygun olan pazarlarda tanıtılarak pazarlanması yoluyla yüksek gelire sahip
turistlerin de ilgili bölgelere çekilmesini sağlayabilir.

· Ekoturizmdeki gibi diğer turizm türlerinde de çevresel duyarlılık etkili
kılınabildiği ölçüde toplumda doğa koruma bilincindeki yaygınlık derecesi
bir miktar daha arttırabilecektir.

· Toplum nezdinde karbon salınımına karşı önlemler açısından bu duruma
yol açan kullanım kısıtlamalarında küresel ısınmaya ve iklim değişimine
karşı önlem almaya yönelik yaygın bir bilinç oluşturulmalıdır.

· Günümüz Yeşil Mutabakat sürecinde veri tabanı tasarımı ve uygulamaları
da yetersiz kalmakta bu yüzden verilere güncellikte kazandırılamamaktadır.
Merkezi ortak bir veri tabanına gidilmelidir.

Tüm doğal alanların, özellikle koruma alanlarının ve son aşamada korunan 
alanların her zaman bilimsel ve uygulama açısından ön plana alınarak özenle ve 
dikkatle korunması dileğiyle…
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Giriş

Uygarlığın gelişmesine bağlı olarak, endüstrileşme, globalleşme ve nüfus 
artışı gibi çağımızı yönlendiren faktörler, yerleşik düzenin de gelişmesine 
hız vererek, kentlerin metropol ve megapol boyutlara ulaşmasında etkili 

olmaktadır. Bu arada, kırsal yaşam da giderek, yoğun olmamakla birlikte yaygın bir 
yerleşim dokusuna geçiş şeklinde bir eğilim göstermektedir. Sahil konaklamaları, 
tatil yöreleri, spor ve dinlenme köyleri vb. yerler kırsal nitelikli olmakla birlikte, 
seyrek yerleşmeler olarak gelişmektedir. Böylece, İnsanlık çevresini yalnızca 
yoğun kentler oluşturarak değil, kent dışını da tasarlayarak değişime uğratmaktadır. 
Bütün bu gelişmelere dayalı olarak; dünyada var olan doğal afetlerin, çağımızdaki 
çevreye olan olumsuz etkilerinin,  geçmişte olduğundan çok daha fazla tahribat 
getireceği açıktır. Deprem, yangın, sel vb. doğal afetlerin yanında, geçmişte de var 
olabilen ancak, çağımızda etkisi ve yayılma olanağı daha yüksek olan pandemi, 
çevre kirliliği ve iklim değişikliği de sıklaşmaktadır. 

Bu yazı kapsamında, dünya üzerindeki yerleşim alanlarında etkin rol 
oynayan doğal afetler olarak deprem, yangın, sel, heyelan, hortum ve kasırgalar, 
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tsunami ve iklim değişikliği karşısında alınması gerekli önlemlerin, kent 
planlama ve tasarım kararları ile ilişkileri kurularak öncelikleri belirlenmektedir. 

1. Doğal Afetlerin Birbirleri ile Etkileşimi ve Kentle İlişkisi

Doğal afetler karşısında alınacak önlemlerin kent tasarımı ile ilgili olarak ortaya 
konması için,  deprem, yangın, sel, toprak kayması- heyelan, , tusunami, hortum-
kasırgalar ve iklim değişikliği gibi doğal afetlerin kent ve çevresi üzerindeki 
etkilerinin ayrı ayrı belirtilmesi gerekli görülmektedir. 

Doğal afetler, oluşumları nedeniyle birbirleri ile oldukça sıkı ilişkilidir. 
Çoğu zaman birçok doğal afete yol açan büyük çaplı olaylar, başka tehlikeleri de 
tetikleyerek ikincil bir afet yaratma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel de, doğal 
afetlerin meydana geldiği mekânın teknoloji bağımlılık oranına ve yoğunluğuna 
bağlı olarak artmaktadır. Literatürde “İkincil Afetler” adı verilen bu olaylar; 
yangın, patlama, kimyasal ve gaz sızıntıları, su baskınları, salgın hastalıklar, 
çevre kirliliği, gibi başlıklar altında toplanmaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Mevzuat Bilgi Sistemi, 2018). Kent planlamasını direkt olarak etkileyen doğal 
afetlerin, çeşitli nedenlerin yanında, birbirlerinden kaynaklı da oluşabildiğinden, 
her afet türü için alınacak planlama önlemleri, oluşturdukları ikincil afetler için 
de geçerli olabilecektir.

1.1. Depremler

Depremler, bina yıkımları ile, direkt olarak can kayıplarına neden olması 
yanında, yol ve alt yapı sistemlerinin tahribatı ile kentlerin de yıkımına neden 
olmaktadır. Ayrıca, deprem etkisiyle dolaylı oluşan yangın, sel, heyelan vb. 
afetler de bir gerçektir. Özellikle, yoğun ve yüksek nüfuslu kentlerin planlanması 
için depreme karşı alınacak temel önlemlerin, bu deprem kaynaklı ortaya çıkan 
diğer afet olasılıkları da dikkate alınarak, genelde aşağıdaki başlıklar altında ele 
alınmasına gerek duyulmaktadır.

1.1.1. Jeolojik Yapı ve Zemin Emniyeti

Her şeyden önce, jeolojik yapı ve zemin emniyeti ile ilgili etütler, binaların parsel 
bazındaki inşası ile, mimari proje ve statik hesaplarının birincil dayanağıdır. Bu 
hesaplar, gerek binanın statik sağlamlığı gerekse depreme karşı dayanıklılığı 
açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, arazinin jeolojik yapısına bağlı 
olarak belirlenen zemin emniyeti, kentsel doku içindeki yapılaşma alanlarının 
belirlenmesinde deprem açısından en önemli faktördür. Yapılaşma alanlarının 
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belirlenmesine esas olmak üzere hazırlanacak jeolojik etüt raporlarında, jeolojik 
toprak yapısı ve fay hatları ile zemin emniyeti değerlendirilmesi yapılır. Böylece; 
az riskli, riskli, çok riskli ve yerleşime uygun olmayan alanlar belirlenerek, 
depreme karşı alınacak önlemlere esas teşkil eder. 

1.1.2. Deprem Yönetmeliklerine Uygunluk

Depremlere karşı geliştirilen yasal yaptırımlar olarak ortaya konmuş olan Deprem 
Yönetmelikleri en temel uyulması zorunlu mevzuattır. Deprem yönetmeliği, 
deprem bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlike bölgelerinde yapılacak bina 
türü yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap 
esasları ile yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını 
da dikkate alarak belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğin amacı; yeniden 
yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve benzer 
yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı 
ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi 
ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir (T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, 2018). Ancak deprem yönetmeliği 
gerektiğinde yeniden düzenlenir. Deprem yönetmeliği,  Türkiye’deki 1999 
depreminden sonra yenilenmiştir. Gerek yeni yapılacak, gerek mevcut, gerekse 
de yenilenecek binaların depreme dayanıklılığı ile imar planlarının depreme 
uygunluğu, deprem yönetmelikleri ve bu yönetmeliklere bağlı olarak geliştirilen 
jeoteknik etütlere dair diğer yönetmeliklere dayanarak sağlanmak durumundadır. 
Örneğin, “İmar Planlarına Esas Jeoteknik Etütlerle ilgili Yönetmelik”. 

1.1.3. İmar Planlarında Depreme Yönelik Planlama 

Yeni kentsel yerleşim alanları ile kentsel gelişme alanlarının, depremden kuvvetli 
olarak etkilenen alanlarda seçilmemesi için, kentsel alanların depremselliğine 
ait değerlerinin bilinmesi gereklidir. Bu nedenle, bölüm 1.1.1’ de belirtilen 
zemin etütlerinde ortaya konmuş olan yerleşime uygun olmayan alanların 
planlamadaki önemi ortaya çıkmaktadır.

Kentlerin planlanmasının arazi kullanım kararları; Konut, sağlık, eğitim, 
yönetim, endüstri, ticaret-hizmet, dinlenme açık ve yeşil gibi farklı fonksiyon 
alanlarının belirlenmesidir. Bu bağlamda, yapılaşmaya açılacak alanlar ile, açık ve yeşil 
alanların belirlenmesinde, depreme karşı yerleşime uygun olmayan alanların (Jeolojik 
sakıncalı alanların, fay hatlarının, dere yataklarının vb.) dikkate alınması, özellikle 
yoğun yapılaşma alanlarının yer seçiminde, zemin sağlamlığının iyi değerlendirilmesi 
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gerekir. Bu konuda, yukarıda belirtilen depremle ilgili yönetmelikler esastır. 
Kentlerin geçmiş dönem yapılaşma bölgelerindeki eski yapıların güçlendirilerek son 
yönetmeliklere uygun hale getirilmesi de önemli planlama kararlarıdır. 

1.2. Yangınlar

Gerek bina, gerek kent içi yangınları, gerekse de orman yangınlarının kentte 
oluşturacağı her türlü tahribata karşı, yangının önlenmesi ve söndürülmesi 
açısından hazırlıklı olmanın önemi büyüktür. Bu konuda kentlerin gelişme 
eğilimleri karşısında, binalar bazında etkin olan yeni kentsel tasarım 
yöntemlerinin ve teknolojik sistemlerin ele alınması, ayrıca, yasal 
düzenlemelere gidilmesi elzemdir. Bu bağlamda, kentlerin yangınlar 
karşısındaki önlemleri, aşağıdaki başlıklar altında ele alınmalıdır.

1.2.1. Orman Yangınlarının Kente Etkisi

Ateş yakma, dikkatsizlik vb. çeşitli nedenlerle oluşan orman yangınlarının, 
ormanların kentle yakın ilişkisi olması durumunda, kentleri de etkileme 
olasılığı yüksektir. Şekil 1’de görülen Muğla-Marmaris orman yangını, bu 
yangın şekli açısından yakın tarihte görülen tipik bir örnektir.  Bu konu, kent 
planlamasında dikkate alınıp, kenti orman yangınlarından koruyucu 
plan kararlarının verilmesi, gerek orman yangınlarının yayılması, gerekse 
kentin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bölüm1.2.5 İmar 
Planlarında Yangın Önlemli Tasarım Yöntemleri bölümünde bu koruyucu 
kararlar açıklanmaktadır. Kentler günümüzde, özellikle kıyı alanlarındaki 
ormanlar ile iç içe girerek orman alanlarının azalma ve parçalanmasına 
neden olabilmektedir. Bu eğilim, ormanların daha kolay yangına uğrattığı 
gibi, aralarındaki kentsel yerleşim alanlarının da yangın içinde kalma 
olasılığını artırmaktadır. 

Şekil 1: 2021 Muğla Marmaris orman yangını (Url-1).
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Prof. Dr. Ünal Akkemik, ülkemizdeki ormanların parçalanmasının artmakta 
olduğunu şöyle belirtmektedir: “Ormanlarımız küçük parçalara bölünmektedir. 
Parçalanma; 1) Yaban hayatının tahrip olmasına (kent çeperlerine yaban 
hayvanlarının gelmesine), 2) Biyolojik çeşitliliğin bozulmasına, 3) Ekosistem 
dengesinin altüst olmasına ve 4) Ormanların iklimi düzenleyiciliğini azaltmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca, parçalanma; ormanda daha fazla insanın faaliyet 
göstermesine ve daha fazla ekipmanın ormanlık alanlara girmesine, bunun 
sonucu olarak da yangınların daha da artmasına neden olmuştur” (Akkemik, 
2021). Dolayısıyla, kentin ormana doğru sokulması, ormandaki yangının kente 
de yayılmasını kolaylaştırdığı gibi, bu parçalanma yoluyla orman yangınlarının 
da daha kolay oluşmasına ve artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, 
Orman Kanunun ormandan çıkarılan alanlar ile ilgili 2B maddesinin, orman 
içi yapılaşmaya olanak veren Özel Orman Kanunu’nun, her alanda maden 
ruhsatları veren maden yasasının ve sınırsız turizm alanı kabulleri veren 
Turizm Teşvik Kanununun orman alanlarının azalarak niteliğinin bozulması 
ve yangınlarla birlikte kentlerin her yönde zarar görmesi açısından tekrar ele 
alınması önemlidir.  

1.2.2. Bina ve Çevresindeki Yangın Tehlikesi

Binaların, yangın halinde yangının giderilmesine uygun olarak inşa edilmesi 
başta olmak üzere, binaya ulaşım yollarına uygun çevre düzeni, bina taşıyıcı 
sistemi stabilizesi, yangın kompartımanları,  yangın duvarları, döşemeler, 
çatılar ve cephelerin,  kullanılan malzeme de dikkate alınarak tasarlanması 
gereklidir. Özellikle yüksek binaların yangına göre tasarımında, kaçış yolları, 
kaçış merdivenleri, duman kontrol sistemleri, çöp, haberleşme, evrak ve teknik 
donanım gibi, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına dayanıklı malzeme 
ve konstrüksiyondan oluşturulması,  bina ve çevresindeki yangın tehlikesi 
açısından en önemli önlemlerdir. Bu bağlamda bina ve çevresindeki yangınlar 
için aşağıdaki bilgiler önemlidir:

- Yangına dayanıklılık önlemleri binaların kullanım çeşitlerine
(fonksiyonlarına) göre değişir. Bu konuda yangın yönetmeliklerine göre
tasarım gerekir.

- Binalarda yer alan yanıcı-parlayıcı madde tankları ve depoların
birbirlerinden uzaklıklarının, tank hacmi büyüdükçe artması gereklidir.
Bu tankların bina dışında depolanmaları halinde; bina gurupları ile komşu
arsa sınırına ve cadde, kaldırım, okul, cami, hastane gibi kamuya açık
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diğer yerlere olan emniyet uzaklıkları, depolanan toplam madde miktarı 
arttıkça, 3 metreden 8.5 metreye doğru artmalıdır (Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik, 2007). Ayrıca, mevcut ve tarihi yapılar 
için yangına karşı alınacak önlemler de; mevcut duruma göre yapılabilecek 
acil- zorunlu ilave ve düzenlemeler içerir. Bu düzenlemeler, kullanıcı 
sayısına, farklı katlardaki farklı kullanımların kabulüne, kullanılmış olan 
malzemeye göre değişebilir. Özellikle, bina bazında yangına karşı koruma 
sistemlerinin ilgili yönetmelik koşullarına göre sağlanması, mevcut 
yapıların ve kentsel çevresinin yangın tehlikesi karşısında korunabilmesi 
açısından elzemdir.

1.2.3. Bitkilendirmenin Yangın ile İlişkisi

Bitki türlerinin yangına karşı olan dirençleri birbirinden çok farklıdır. Örneğin 
ibreliler daha fazla reçine içermesi, kurak yetiştirme bölgelerinde büyük 
meşcereler oluşturması, meşcereler altında çalı, ot, kuru ve ölü örtü ihtiva 
ettiğinden geniş yapraklı türlere oranla yangına karşı daha hassastır. İbreli 
türeler içerisinde yangınlardan en çok çam türleri daha sonra ise sedir ve ladin 
türleri zarar görmektedir. 

Yapraklı türlerden yangına karşı en hassas olanı meşe, ardından kestane 
ve kayın gelmektedir. Fitzgeral ve diğerleri (2006a ve 2006b) yanmaya 
karşı dayanıklı ve kolay yanan bitkilerin ortak özelliklerini şu şekilde 
sıralamaktadır; 

Kolay yanan bitkiler: Gövde, sürgün ve yapraklarında uçucu yağ, mum 
tabakası, reçine ve terebentin gibi maddeler içerirler. Bu bitkiler reçine 
ihtiva eden, deri gibi sert yapraklı, gövde kabuğu gevşek ve kâğıt gibi 
ince olan ve üzerinde kolay tutuşabilen ince, kuru ve ölü materyalli olup, 
yangına karşı duyarlıdır ve kolay yanmaktadır. Yanmaya karşı dayanıklı 
türler: Uçucu yağ, parafin ve reçine gibi yanıcı madde içeriği az olan, su 
içeriği fazla ve yumuşak yapraklara sahip, yüksek tuz, mineral madde ve 
kül içeriğine sahip silindirik gövdeli, ölü materyal örtüsü az veya çoğu 
kez üzerinde ölü materyal birikmeyen bitki türleri yanmaya karşı daha 
dirençlidir. 

Genç ve diğerleri (2009) tür bazında yanmaya karşı dayanıklı bitki türlerini 
şu şekilde listelenmiştir (Tablo 1); 
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Tablo 1: Tür Bazında Yanmaya Dirençli Bitkiler.

Tür Bazında Yanmaya Dirençli Bitkiler
Ağaçlar Çalılar Yer Örtücüler
Acacia cyanophylla Abelia grandiflora Ajuga reptans
Acer campestre Brachychiton populneus Artemisia caucasica
Acer negundo Calicotome villosa Carpobrotus edulis
Acer tataricum Cistus salviifolius Dactylis glomerata
Aesculus hippocastanum Colutea arborescens Duchesnea indica
Arbutus andrachne Helianthemum 

nummularium 
Festuca arundinacea 

Arbutus unedo Laurus nobilis Geranium sanguineum
Betula pendula Lavandula stoechas Hedera helix
Calocedrus decurrens Lonicera japonica Iberis sempervirens
Castanea sativa Mahonia aquifolium Papaver orientale
Ceratonia siliqua Melia azedarach Poa pratensis
Cercis siliquastrum Nerium oleander Rosmarinus officinalis
Cupressus sempervirens Parthenocissus 

quinquefolia 
Sedum acre

Elaeagnus angustifolia Pittosporum tobira Sedum album
Eriobotrya japonica Potentilla fruticosa Spartium junceum
Fagus sylvatica Rhamnus alaternus Thymus praecox 
Fraxinus ornus Rhamnus frangula Trifolium fragiferum
Ginkgo biloba Rhododendron 

caucasicum
Vinca major

Gleditsia triacanthos Rhododendron ponticum Vinca minor
Juniperus communis Rhododendron smirnovi
Juniperus excelsa Rhododendron urgeni
Lagerstroemia indica Ribes alpinum
Larix occidentalis Santolina 

chamaecyparissus
Magnolia grandiflora Strelitzia reginae 
Olea europaea Styrax officinalis
Pinus nigra Symphoricarpos albus
Pinus ponderosa Syringa vulgaris
Pistacia vera
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Platanus orientalis
Populus alba
Punica granatum
Quercus cerris
Quercus suber
Robinia pseudoacacia
Salix babylonica
Schinus molle
Sorbus aucuparia
Thuja plicata

Bitkiler konusunda; ekolojik ve sürdürülebilir bina ve kent tasarımları için etkin 
olan bitkilendirilmiş bina uygulamalarındaki bitki donanımının da yangınla 
etkileşimi önemlidir. Çatı bahçelerinin, yangın söndürme suyunun bitki toprağı 
tarafından emilmesi nedeniyle, söndürme işleminin gecikmesi gibi olumsuz bir 
etkisi olabilmektedir (Özgünler ve diğ., 2016). Çatı bahçesi tasarımının bina 
ve kente olan yararları açısından düşünüldüğünde, çözümün çatı bahçelerinden 
vazgeçmek yerine, en uygun yangın söndürme yöntemi seçimine gitmek 
olmalıdır.

1.2.4. Yangına Dayanıklı Malzeme Kullanımı

Yapılarda kullanılan malzemelerin yangına dayanıklılığı, yapılar kadar 
yapılarla oluşan kentin de yangının tehlikesini ve yangından oluşabilecek 
zararların minimizasyonunda son derece etkindir. Yangına dayanıklı malzeme 
kullanımı, malzemelerin yanıcılıklarına ve yangına dayanım sürelerine 
göre belirlenmektedir.  Genelde yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları, hiç 
yanmaz ve zor yanıcı alt başlıkları ile yanmaz nitelikte, zor alevlenici, normal 
alevlenici ve kolay alevlenici alt başlıkları ile de yanıcı yapı malzemeleri olarak 
sınıflandırılır. Bu sınıflandırma içinde yapılarda yangın tehlikesine karşı, kolay 
alevlenici malzemeler, dönüştürülüp kompozit içine alınmadıkça, kullanılamaz. 
Yönetmeliklerde yangına karşı kullanılması konusunda yapı malzemelerinin, 
yanıcılık sınıfları, dayanım süreleri ve kombine olduğu yapı bileşenlerine ait 
detaylı olarak standart değerleri açıklanmaktadır. Kesin olarak bilinmelidir ki; 
Duvar, döşeme, çatı, merdiven kulesi gibi yapı elemanlarında, yangına dayanımı 
yüksek yapı malzemelerinin kullanımı gereklidir. Ayrıca; Bina yüksekliği 
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arttıkça, yapı malzemesinin en az alevlenenden hiç alevlenmeyen-yanmaz 
türlere doğru kullanılması yönetmelik gereğidir. 

1.2.5. İmar Planlarında Yangın Önlemli Tasarım Kararları

Kentlerin gerek orman yangınlarından etkilenmelerinin azaltılması, gerekse 
kent içinde oluşan yangınlar karşısında, imar planları yapımında yangın önlemli 
tasarım kararlarının alınması gerek şarttır. İmar Planı yapımında ana kararlar 
olan bu tasarım önlemlerinin başlıcaları aşağıdaki gibi belirtilebilir.

- Ormana dayalı kentsel alanın orman ile arasında tampon bölge 
oluşturulması: Yapılaşmaya kapalı olan bu alanlar, aynı zamanda yangının 
kent yerleşimine ya da kentten ormana yayılmasını önlemek amacıyla 
ağaçlandırmaya da kapalı olup, açık ve yeşil bir zemine sahip, sık olmayan 
rekreasyon amaçlı kullanım kararları içerebilen alanlar olabilir.

- Kent yerleşik alanından ormana yaklaştıkça yapı yoğunluğunun azaltılarak 
sıfırlanması: Kentlerin en yoğun bölgeleri, kent merkezi ve hemen 
çevresinde yer alan merkezi iş alanı olup, çevreye doğru yoğunluğun 
azaldığı ve kent çeperindeki “yeşil kuşak” ile sınırlandığı bir dokusu 
vardır. Kentlerin nüfus artışı nedeniyle, giderek kent çeperlerinde 
oluşturulabilen yeni yerleşim ve konut alanları, bu azalan yoğunluklu 
dokuyu bozabilmektedir. Kent çeperindeki ormanların da olabildiği yeşil 
kuşakta oluşabilecek yangının, Bölüm 1.2.1’de belirtildiği gibi kente 
sıçraması olasılığı karşısında kentin korunması ve zararın minimize 
edilmesi açısından, imar planında ormana doğru azaltılan yoğunluk kararı 
ise, oldukça olumludur. Bu bağlamda, kentlerin gelişmesinde özellikle 
orman kıyısı kentlerin imar planlarında kent çeperine doğru azalan 
yoğunluk kararları alınmalı, yeni yerleşim alanlarına ise, ormanla ilişkisiz 
yönde gelişebilme potansiyeli sağlanmalıdır. 

- İmar planları yapılırken; konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi 
fonksiyon bölgeleri arasında yeşil kuşak niteliğindeki alanların ayrılması, 
belli bir fonksiyon odaklı yangının diğer fonksiyon alanına yayılmasının 
önlenmesi ve söndürme işlemlerinin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bu 
nedenle, bu alanlar, yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına 
imkân verecek düzende oluşturulmak durumundadır.

- Yeni planlanan alanlarda bitişik nizamda teşekkül edecek imar adalarının 
uzunluğu 75 m’den fazla olamaz. Uzunluğu 75 m’den fazla olan bitişik 
nizam yapı adalarında, yangına karşı güvenliğe ve erişim kontrolüne 
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ilişkin düzenlemeler yapılır ve alınması gereken tedbirler plan müellifi 
tarafından plan notunda belirtilmelidir (Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik, 2007).

- Plan yapımı ve revizyonlarında, alan ve nüfus dikkate alınarak,
yönetmeliklerdeki m²/kişi standardına göre itfaiye yerleri belirlenmelidir
(Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 2007). Ayrıca,
imar planları içindeki enerji nakil hatları, yanıcı madde tanklarının
yakınından veya üstünden geçmeyecek düzende planlanmalıdır.

- İmar planlarında kent içi cadde ve sokaklar, itfaiye ve cankurtaran
araçlarının binalara, özellikle de yeraltı ve yerüstü sıvılaştırılmış
petrol gazı tankları gibi yangına karşı tehlikeli olan yanıcı madde
depolarına kolayca girip çıkabilecekleri düzende tasarlanmalıdır. Bu
konuda binaların yangından korunması ile ilgili yönetmelikte belirtilen
yol genişlikleri, dönüş kurpları için verilen ölçülere uyulmalı, ayrıca
da bina bahçe duvarlarının gerektiğinde yolu genişletmek için
yıkılabilmesine uygun uygulama yapılabilmesi koşulu plan notlarında
belirtilmelidir.

- Volkanik patlama olasılıklarına karşı, yanardağ eteklerindeki kent yerleşim
alanları seçimine, yangın dâhil heyelan vb. doğal afetler açısından riskli
olduğu bilinci ile yaklaşılmalıdır.

1.2.6. Yangın ile ilgili Yönetmelikler

Yangın konusunda en temel yönetmelik, binalar ve çevresi için yangından 
önce alınacak en önemli önlemleri kapsayan “Binaların Yangından Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik”tir. Bunun dışında, özel konulardaki yangından korunma 
önlemleri ve yangından sonrasına ait yangın söndürme uygulamaları, yangının 
yönetilmesi gibi konularda da çıkarılmış ek yönetmelikler söz konusudur. 
Dolayısıyla, tüm yönetmeliklere ve dolaylı ilişkili diğer yönetmeliklere de 
uyulması, yangından korunma ve kurtarma işlemlerindeki koordinasyonun 
sağlanması açısından gerek şarttır.

1.3. Seller

Tüm dünyada, çağımızdaki iklim değişikliği ile oldukça ilişkili olarak artan 
ve günümüzde kentlerde oluşturduğu can ve mal kayıpları ile kentsel tahrip 
oluşturan sellere karşı alınacak önlemleri belirlemek için, sellerin oluşma 
nedenleri ve, aşağıdaki diğer konular üzerinde durulmalıdır.
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1.3.1. Sellerin Oluşma Nedenleri

Sel afeti, su akışının normalin üstüne çıkarak çevresine yayılması ve önündeki 
her yeri kaplayarak Şekil 2’de görüldüğü gibi, büyük tahripler oluşturmasıdır. 
Sellerin oluşumunda en genel neden yoğun ve uzun süreli yağışlardır. 

Şekil 2: Çin’de 2020 yılında gerçekleşen sel felaketi (Url-2).

Sellerin oluşumu nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Dere yataklarının amacı dışında kullanılması nedeniyle, nehir yataklarına 
gelen suyun taşması

- Şiddetli rüzgar ve tropik fırtınaların okyanus, deniz ve göl kıyı 
yerleşimleri üzerinde oluşturduğu dalgalar –tsunami

- Zeminin emiciliğinin azalarak hızla doygunluğa ulaşması suyun yüzeyde 
akmasını oluşturduğundan kentlerdeki sert zeminin artması

- Depremler, volkanik patlamalar ve Gel-git olaylarının su yüzey 
seviyelerini değiştirmesi ile okyanus sularının karalara taşması

- Barajların ve dere taşkın duvarlarının yıkılması
- Kentin drenaj sistemi ile ilgili alt yapı tesislerinin sutaşıma kapasitesi 

açısından yetersizliği
- Çoğunlukla iklim değişikliğine bağlı olarak havadaki ani sıcaklık 

değişimleri ile kar ve buzulların erimesi.

1.3.2. Bina Tasarımında Selin Önemi

Bina tasarımında her şeyden önce inşa edilecek yer seçiminin, sel olasılığına 
karşı doğru olması gereklidir. Bunun için özellikle, taşkın ihtimali bulunan 
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akarsu ve dere yataklarına yakın yerlerde bina yapılmasından kaçınılması başta 
gelir. Daha sonra, binanın bahçesi veya yakın çevresinde sel sularının binaya 
girişini engelleyecek setler (bahçe duvarı, sıkı ağaçlı bariyerler vb.) yapılması 
önem kazanır. Bu ön tasarım önlemlerinin ardından, sel sularından korunma 
amacı ile bina temeli ve bodrum katlarındaki duvarların sızdırmaz olabilecek 
şekilde izolasyonlu olarak tasarlanmış olması gibi temel bir önlem gelmektedir. 
Ayrıca, cephe aldığı yola göre kot seviyesi düşük olan çukur yerlerde su basman 
kotunun yüksek tutulması ve bu kottaki kata en azından konut gibi içinde yaşanan 
bir fonksiyon verilmemesi. Eğimli bir arsa üzerinde inşa edilecek binaya sel 
etkisinin çok daha büyük düzeyde olacağı düşünülerek, başta belirtilen tasarım 
önlemlerine ek olarak, bina arkasına rastlayan eğimli arazinin ağaçlandırılması 
ile binaya olan sel geçişinin önlenmesi sağlanabilir.

1.3.3. Kent Planlamasında Sel Tehlikesinin Ele Alınması

Sellerin kentlere getirdiği yıkımları minimum düzeye indirme konusunda, 
kent tasarımına düşen temel önlemler içinde, her şeyden önce dere yataklarına 
imar vermemek başta gelir. Bu alanlara açık ve rekreasyon amaçlı yeşil alan 
fonksiyonları verilebilir. Ayrıca dereler için, Sular İdaresi tarafından belirlenen 
dere taşkın sınırlarına uygun dere ıslah düzenlemeleri yapılmasının, sel 
durumundaki su baskınlarının önlenmesinde önemli bir etkisi vardır. Ancak 
bu konuda bölüm 1.3.1’de belirtilen taşkın duvarlarının yıkılmasını önleyecek 
mühendislik hesaplarının yeterli ve uygun olmamasının getireceği tehlikenin 
kesinlikle dikkate alınıp, güçlü bir projelendirmenin yapılması gerek şarttır. 

Kent planlamasında sel tehlikesine karşı, dere ve nehirlerin denizle 
birleştiği kanalların düzenli olarak temizlenmesine açık olacak şekilde 
tasarlanması önemlidir. Kent içi yağmur suyu kanalları ile tüm drenaj sisteminin 
kentin kapasitesine yeterli olarak ve bakımlarının düzenli olarak yapılabilecek 
şekilde planlanmasının sağlanması gereklidir. Bu konuda, kent içi dere ve nehir 
havzalarının yapılaşma ile yanlış kullanımdan arındırılmasına yönelik plan 
kararlarının alınması gereğine de değinmek gerekir. 

Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, doğal 
bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunmasını sağlayan kent planlaması 
gerekir. Ağaçlar, yağmurun hızını keser sular toprağın yüzünde birikmez ve 
sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç gövdeleri suyun yamaçtan aşağıya hızla 
akmasını önler. Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu 
yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması kent planlaması açısından 
alınacak tasarıma yönelik önlemler arasındadır (Url-3). Ayrıca, kent içi yeşil 
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alanların, kente olan sayısız yararları yanında, kentin tüm alanı içerisindeki sert 
zemin alanı oranını düşürmesi de, sel sularının emilim kapasitesini artıracaktır. 
Bu konudaki bir önlem, Kent Selleri Yönetimi Kontrol Listelerinde “Su kapanı 
görevi görecek açık alan ve park alanları sağlamak” olarak belirtilmektedir 
(Kadıoğlu, 2019). Dolayısıyla, kent planlamasında kent içi yeşil alanların 
artırılmasının, kentsel sellerin zararlarının azaltılmasındaki önemi açıktır.

Seller, dik ve eğimli yamaçlarda, zemini kayganlaştırarak heyelanlara da 
neden olabilir. Bu nedenle sel tehlikesi olan eğimli yamaçların, gerek sel gerekse 
de heyelan tehlikesine karşı ağaçlandırılması da kent planlaması çerçevesinde 
alınacak kararlar arasında yer almalıdır.

Önlem ve tedbirler de her sel çeşidine göre ayrı ayrı ele alınmalıdır 
(Url-4). Bu nedenle sellerin oluşum süreleri ile oluşum yerlerine göre ayrılan 
sınıflandırmalar yapılmıştır (AFAD, 2019).

1.4. Toprak Kayması-Heyelan

Toprak kaymaları - heyelanlar, jeolojik ve topoğrafik kriterlere göre ele alınıp, 
iklime de bağlı olarak gerek bina arsası, gerekse kentsel yerleşim alanı seçiminde 
dikkat edilecek afet oluşturabilen çevresel koşullardır. Bina ve çevresi açısından 
bu afete karşı cevap verebilen uygun çevre koşullarının sağlanmasında, heyelan 
oluşum nedenlerinin, jeolojik ve topoğrafik kriterlere dayalı olarak incelenip 
değerlendirilmesi gereklidir.

1.4.1. Heyelan Oluşumu ve Nedenleri

Heyelan farklı dış etkiler sonucunda tetiklenen toprak kayması ya da yer kayması 
olarak da bilinen bir doğa olayıdır. Bir anlamda; yamacın, tetikleyici faktörler 
sonucunda toprak ve taşların olduğu kısımdan sıyrılarak, aşağı doğru hareket 
etmesi olarak da açıklanabilir (Erinç, 1996). Özellikle arazideki dik yamaçlar 
ve çok eğimli alanlar, yağış ve yeraltı suları, zemin özellikleri ve jeolojik 
katmanlaşma, stabil toprak zemine sahip olmayan alanlardaki madencilik 
faaliyetleri ile yol, tünel ve baraj gibi inşaat yapımları heyelanların başlıca 
oluşum 

Ayrıca, sellerin de heyelanlara neden olması durumunda, heyelanlar 
nedenleridir. Dolayısıyla; heyelan tehlikesi yüksek olabilen alanlar, dik yamaçlar, 
zayıf zeminler, aşırı yağış alan bölgeler ve inşaat çalışması yapılan riskli alanlar 
olarak sıralanabilir. Bu alanlar sellerin tahrip gücünü yükseltmekte olup, taşkın 
boyutlarını da büyüterek, can ve mal kayıplarını arttırmaktadır.



78    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

1.4.2. Jeolojik ve Topoğrafik Kriterler 

Heyelanların anlaşılması, oluşumlarını etkileyen birçok jeolojik ve topoğrafik 
kriterlere dayanır.

Bu kriterler, eğim, toprak yapısı kayaç katmanlaşması, bitki örtüsü ile 
hidrolojik ve jeolojik özelliklerdir ve heyelan tahmin çalışmalarının doğruluğu 
için, birlikte tüm etkileşimleri ile değerlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle; 
bugün artık, söz konusu jeolojik ve topoğrafik kriterlerin değerlendirilmesinde, 
uzaktan algılama gibi birçok bilimsel tekniklerin kullanılması gereği doğmuştur.

Heyelan duyarlılığı ölçümü, kararlıdan, çok duyarlıya doğru yapılır. 
Birçok araştırmacı, yamaçları çok duyarlı, orta derecede duyarlı, hafif duyarlı 
ve kararlı olarak dört heyelan duyarlılık sınıfına ayırır (Crozier and Glade, 
2005). Bu ayrımlar düşme, devrilme, akma, kayma, yanal yayılma ve karmaşık 
olmak üzere farklı heyelan çeşitleri göz önüne alınarak yapılan mühendislik 
değerlendirmeleri ile belirlenir (Öztürk, 2002).

1.4.3. Planlamadaki Önemi

Afet önleme için, kent çevresine ait arazi kullanım kararlarının verilmesinde, 
heyelan duyarlılık haritalarının kullanılmasıyla heyelana duyarlı alanlar içeren 
bölgeler belirlenir. Bu konuda alınacak en temel planlama önlemleri aşağıdaki 
gibi belirtilebilir:

- Heyelan tehlikeli bölgelerin imara açılmaması
- Zeminin suyunu azaltmak üzere, dik yamaçlara drenaj kanalları açılması
- Dik yamaçlara teraslama yapılması
- Ağaçlandırma yapılması ve mevcut bitki örtüsünün korunması
- Geniş eğimli alanların, eğime paralel olan sekili tarla oluşturmak yoluyla,

tarıma açılması
- İmar planları yapımında, kent içi heyelan tehlikeli alanlara ait arazi

kullanım kararlarının, heyelan tipine uygun tahkim koşuluyla açık ve yeşil
alan fonksiyonlu olarak verilmesi.

Tahkimlerde ise; heyelan çeşidine göre, barbakanlı taş duvar, gabion 
duvar, çelik kafesli yüzey kaplaması, teras istinat duvarlı sekileme, çeşitli 
ıslah sekileri, jeotekstil yüzey kaplamalı otlandırma, beton drenaj kanalı 
ve geçirgen bentler gibi yapılanmalar kullanılabilir (Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, 2016).
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1.5. Hortum ve Fırtınalar

AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne göre hortum; doğada havadaki basınç 
değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket 
edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr 
çeşididir. Hortum fırtına ve kasırgaların can kaybına neden olması ve binalar 
ile kentsel alanlara verdiği zararlar nedeniyle, kentsel tasarım açısından dikkate 
alınacak afetler olarak ele alındığında ne gibi tasarım önlemleri gerektirdiği kent 
planlaması açısından çok önemlidir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen hortum ve 
fırtına oluşumlarının açıklanması gerekli görülmüştür.

1.5.1. Hortum ve Kasırgaların Oluşumu

Küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen 
hava hareketiyle oluşur. Bu “hortum” bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük 
yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir (Nijman, 2020).

Okyanus ve atmosfer arasındaki sıcaklık ve basınç farklılıkları 
etkileşimlerinin oluşturduğu hortum ve kasırgalar, saatte yol aldığı hızlarındaki 
artışa göre yıkım etkisinin de arttığı farklı kategorilere ayrılırlar. Özellikle 
oluştukları bölgeler, yerleşim alanları ve çevresi ise, hangi kategoride olursa 
olsun, her durumda can ve yapılaşma kaybı söz konusudur.

1.5.2. Zararların Azaltılması Çalışmaları

Kent ve çevresini, hortum ve kasırgaların oluşturacağı tahrip ve yıkımların 
zararlarını azaltmak için bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Ancak, Kuzey 
Amerika gibi hızlı atmosfer olaylarının yer aldığı bölgelerde daha sık hortum 
ve kasırgalar görünmekle birlikte, aslında nerde ne zaman oluşacağının 
tahmini halen mümkün olamamaktadır. Çok yüksek olan hızlarının 
ölçümlerinde de teknik yetersizlikler söz konusu olabilmektedir. 

Tüm bu sorunlara rağmen bilgisayar simülasyonları bu amaçta 
kullanılabilecek en değerli bilgiler olarak kabul edilmektedir. Gelecekte dünyanın 
etrafında dönen ve büyük aynalarla güneş ışığını fotovoltaik hücreler olarak 
birleştiren ve toplanan enerjiyi mikrodalgalarla dünyaya yansıtan güneş enerji 
santrallerinin, su buharıyla verici frekansında meydana gelen hafif bir değişimle 
kasırga sistemine veya çevresine karşılıklı etki yapabileceği düşünülmektedir. 
Simülasyonlara göre bu tür sıcaklık tepisiyle kasırgayı zayıflatmak veya istenilen 
yöne çevirmek mümkün olabilecektir. Kasırgaların bilgisayar simülasyonlarıyla 
açıklanabildiği gibi, yağışlardaki buharlaşma ve hava sıcaklığında oluşturulan 
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değişimler, hava akımını etkileyebilir veya rüzgârların hızını kesebilirler 
(GFDL, 2001).

1.5.3.  Bina ve Kent Yerleşiminin Şiddetli Rüzgâr Etkilerine Karşı 
Korunaklılığı

Yukarıda da belirtildiği gibi, her şiddetteki rüzgâr, hortum ve kasırgalara 
karşı; binaların teknik inşaat ve mühendislik hesaplarının, rüzgar yükü vb. 
faktörlere kesinlikle yüksek toleranslarda uyularak yapılması, bina projelerinin 
yeraltı katlarında sığınak alanları ayrılmış olarak onanması en önde gelen 
yapı mühendisliği ve mimarlık önlemleri sayılmalıdır. Ek olarak, bina dış 
kabuğunda kullanılan malzemelerin ve bina bileşenlerinin, kasırga hızları ile 
kopup savrulabilecek ve delici ya da kesici nitelikli olmayacak konstrüksiyonda 
detaylandırılması, binadaki sığınağa ulaşımın en kolay olabilecek düzende 
tasarlanmış olması da gerekli şartlar olarak eklenebilir. 

Aslında günümüzde sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde gelişen 
mimarlık akımlarından “landscrapers” yerdelen yapılanmalarının, araziye 
gömülü yeraltı yapılanması olarak hortum ve kasırga dediğimiz şiddetli 
rüzgârların tahribatından kurtulmanın, mimari tasarım açısından getirilebilen en 
etkin çözüm olabileceği de söylenebilir. 

Kent planlamasında ise; yeraltı tünellerinin, zemin altı çarşılarının, alt geçit 
pasajlarının ve metroların, afetler sırasında kullanılabilmesi için sığınaklara 
dönüştürülebilecek şekilde tasarlanması, yeşil alanlardaki ağaçların kök ve 
gövdelerinin şiddetli rüzgâr gücüne dayanıklı olan türlerden seçilmesi gibi 
temel tasarım önlemlerine gidilmelidir. 

1.6. Tsunami

Tusunami, bölge ve iklim koşullarına bağlı olarak ana karadan uzakta ve açık 
denizlerdeki depremin oluşturduğu dev dalga hareketlerinin kıyı yerleşimlerinde 
yarattığı etki olarak tanımlanabilir. Kıyı yerleşimlerini etkisi altına alan 
tusunami, büyük bir afet olarak, can kaybı ve kentsel yıkım nedenidir. Alınacak 
önlemlerin belirlenmesi açısından, tsunaminin fiziksel oluşumu ve açık deniz 
kıyı yerleşimlerinin önemi açıklanmalıdır.

1.6.1. Tsunaminin Fiziksel Oluşumu

Japonca’da “Liman Dalgası” anlamına gelen” Tsunami”, uzun salınımlı dev 
deniz dalgası olup,  okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan 
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patlaması nedeniyle oluşur. Tsunami fırtına ve rüzgârların da etkisiyle saatte 
700 km hızla okyanus derinliklerinden kıyıya doğru yol alır. Bu hızla yol alan 
tsunami derin denizde tehlikeli değildir. Tek dalga birkaç m iken dalga boyu 750 
km’ye ulaşır. Bu dalgalar sığ kıyılarda yüksek dalgalar oluşturur. Tsunamiler 
oluşumu sırasındaki 3 evreden geçer. İlk Oluşum evresi: Bu evrede okyanus 
tabanındaki yer kabuğu kırılarak deprem oluşturması, sonucunda da okyanus ya 
da deniz suyunun dengesi bozularak ve su kütlesi karıştırılır. Yayılma evresi: Bu 
evrede ise oluşan dalga açık denizlerden kıyılara doğru hızla yayılır. Sel-Tufan 
evresi:  Karalar, kıyılardaki yerleşim alanları, tesisler, limanlar su altında kalır 
(Atabey, 2003).

1.6.2. Kıyı Kentlerinin Önemi ve Korunma

Tsunamideki asıl hasar, dalgaların kıyıdaki yapılara direkt etkisi sonucudur. 
Ayrıca, suyun yükselmesi ve alçalması, kıyı yerleşimlerinde evleri makineleri ve 
demiryolu araçlarını yerlerinden oynatabilir; binalar temellerinin aşındırılması 
sonucu yıkılabilir, ağaç ve araçlar mermi görevi görebilir; saplanmaların 
kazıması sonucu köprüler ve dalgakıranlar çökebilir; gemi ve depolardan sızan 
petrol yangınların çıkmasına neden olabilir. Bazen, kıyı çizgisi dalgayı korunaklı 
bölgelere doğru yönlendirerek saptırabilir. Deniz dibi topografyası veya kıyı 
dağılımları yüzünden dalga enerjisinin belli bir kıyı çizgisinde yoğunlaşmasına 
“Dalga Kapanı” denir. Dalga kapanı, tsunaminin dalga yüksekliğini diğer kıyı 
üzerinde birkaç katına çıkartabilmektedir (Ersoy, 2005).

Denizlerdeki depremle oluşabilecek tsunamiler sayısal modellerle 
hesaplanmaktadır. Tsunami modelleme çalışmaları ile kıyılarda oluşacak 
tsunami yükseklikleri ve belirli tsunami yüksekliğine neden olabilecek eşik 
deprem büyüklükleri haritalanabilmektedir (Tanırcan ve diğ., 2017).

1.6.3.  Kıyı Yerleşimlerinde Planlama Yoluyla Tsunaminin Etkilerinin 
Azaltılması

Kıyı yerleşimlerinin her şeyden önce, kıyı şeridinin, ülkelerin kıyı kanunları 
çerçevesinde yapılaşmaya açılmaması açık alanlar olarak planlanıp, kıyıya 
bakan yerleşim alanlarının tsunamiye karşı korumaya alınması çok büyük önem 
taşır. Türkiye’de kıyı kenar çizgisinden kara yönünde 100m.lik sahil şeridinin 
yapılaşma yasağı, kıyının kamuya açılması ve korunması yanında, tsunamiden 
korunmasında da olumludur. Ayrıca kıyının kara ile oluşan topoğrafyasına 
uygun olarak, sahil şeridinin mânia duvarı ile düzenlenmesi de önemli bir 
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yol olabilmektedir. İmar planlarında kıyı tahliye yolları ve toplanma alanları 
planlanması da kurtarıcı plan kararları içinde olup, Tüm bu kararlar tsunami 
sırasında başvurulacak çare ve önlemleri minimize edecektir. Bütün bunların 
yanında, tsunaminin olasılığı karşısındaki kıyı yerleşim planlarının, tsunami 
modelleme ve simülasyonları gibi teknik çalışmalardan elde edilecek yayılma 
alanı, dalga yüksekliği vb. tespitlere göre yapılması günümüz önlemleri 
sayılmalıdır.

1.7. İklim Değişikliği

Çağımızda etkinliği giderek artan iklim değişikliğinin doğal afetler kadar önemli 
bir konu olması, iklim değişikliğini doğuran nedenler yanında, diğer afetler ile 
olan oldukça önemli ilişkileri bilinmeli ve vurgulanmalıdır. 

1.7.1. İklim Değişikliğinin Oluşum Nedenleri

Doğal nedenlere bağlı olarak milyonlarca yıldır bir salınım şeklinde devam 
eden iklim değişikliklerinde, bu doğal sürecin dışında, insan eylemleri sonucu 
ortaya çıkan olumsuz çevresel atıklar da etkili olmaktadır. İklim değişikliğine 
insanların etkisi, fosil yakıt tüketiminin artması sonucu ortaya çıkar (UN, 
2021). Kısaca, artan insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının 
atmosferdeki oranının artması, küresel ısınmaya yol açarak iklim değişikliğine 
sebep olur. En önemli sera gazlarından biri olan karbondioksit (CO2); araç 
egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından 
atmosfere bırakılmaktadır. Dünya genelindeki fosil yakıt emisyonların yaklaşık 
%45’i kömür kullanımı sonucunda ortaya çıkmakta, %35’i petrol ve %20’si de 
doğal gazdan kaynaklanmaktadır (Kavaz, 2019). Dünyada yoğun ve yüksek 
nüfuslu kentlerin artması, sera gazı emisyonlarının da artmasına, küresel 
ortalama sıcaklığın yükselmesine, atmosferik olayların hızla değişmesine ve 
sonunda iklim değişikliklerine neden oluşturmaktadır. 

1.7.2. İklim Değişikliğinin Diğer Doğal Afetlerle İlişkisi

İklim değişikliği, atmosferik olaylardaki ani değişimlerden kaynaklanır. Doğaldır 
ki aynı nedenle oluşabilen doğal afetlerin hemen hepsinde etkindir.  Bu nedenle, 
iklim değişikliği de, 1. bölümde açıklanan diğer doğal afetlerin yanında en temel 
bir doğal afet olarak sayılmalıdır. Son yıllarda gerçekleşen doğa olaylarının çoğu 
doğrudan ya da dolaylı olarak küresel iklim değişikliği ile bağlantılıdır. İklim 
değişikliğinin dünyamıza etkisi sadece sıcaklıkların artması değildir. Kuraklık, 
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seller, yangınlar, su baskınları, fırtına, tayfun, hortum, kasırga ve dolu yağışları 
gibi ekstrem hava olaylarının ve afetlerin sıklık ve etkisindeki artış, buzulların 
erimesi, okyanus ve deniz suyu seviyelerinin yükselmesi gibi birçok etkisi 
bulunmaktadır. Tüm faktörlere bağlı olarak da hayvan ve bitki biyoçeşitliliği 
azalmakta, insan sağlığı ve yaşam alanları da tehdit altına alınmaktadır.  

2. Kentsel Planlama Kararlarına Dayalı Önlemler

Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi, kentlerin planlanmasında doğal 
afetlere karşı alınan bazı kararların, birden çok doğal afet açısından yararlı 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, afetlere karşı alınacak öncelikli kentsel 
planlama kararlarının birbirlerine göre farklı önem dereceleri söz konusudur.

2.1. Önlemlerin öncelik sıralaması

Buraya kadarki bölümlerde, doğal afetler karşısında temel kentsel planlama 
kararları olarak açıklanan tüm kentsel planlama önlemlerinin başlıcalarının, 
doğal afetlerle ve de dolaylı etkin olduğu pandemi ve çığ ile ilişkileri Tablo 
2’de görülmektedir. 

Tablo 2: Temel Kentsel Planlama Kararlarının Doğal Afetlerle İlişkisi
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Tablo 2 dikkate alındığında ; en yüksek ilişki etkinliği 1 olmak üzere,başlıca 
doğal afetlere karşı alınacak kentsel planlama önlemleri temel plan kararları 
anlamında öncelikli olarak şöyle sıralanabilir:
- Orman alanlarının korunması, kentteki yeşil alanların artırılması,   eğimli

alanların ağaçlandırılması gibi yeşil ağırlıklı plan kararları
- Simülasyon, risk değerlendirme haritaları vb. ileri yöntemlerle belirlenen,

doğal afet tehlikesi olan bölgelere verilen imar yasağı plan kararları
- Kıyı tahliye yolları ve toplanma alanlarının planlanması kararı
- Dere yataklarının, dere taşkın alanlarının ve kıyı şeridinin imara açılmaması

olarak belirtilen plan kararı
- Kentteki tüm eğimli yamaçların ve alanların teraslanması ve tahkimi
- Kent nüfus yoğunluğunun kontrollü gelişmesi plan kararı
- İmar planı plan notlarına eklenmek üzere,  kent içi bina projelerinde

sığınakların yer alması,  yeraltı garaj, pasaj ve metro hatlarının gerektiğinde
sığınaklara dönüşebilecek şekilde tasarlanması kararı

- Mezarlıkların kent dışında planlanması kararı

Yukarıda önem sırasına göre belirtilen kent planlama kararları, her afet için önlem 
olabilecek diğer tüm plan kararları ile bir bütün oluşturur. Ancak öncelik sıralaması 
yapılan bu kararlar, birden çok doğal afet üzerindeki etkinliği nedeni ile önemlidir.

2.2. Önlemlerin Göreceliliği

Doğal afetlere karşı planlama yönünden alınacak önlemler içinde, Bölüm 2.1’de 
açıklanan önem sıralamasına göre alınacak kentsel planlama kararlarının öncelikle 
alınması gerek şarttır. Her doğal afet için ayrı ayrı alınan diğer planlama kararları 
ise, bölgenin niteliği, yatkın olduğu doğal afetler gibi faktörler göz önüne alınarak 
uygulamaya geçilebilir. Bazı planlama alanlarında, özellikleri ve bulunduğu bölge 
koşulları nedeniyle, planlama önlemleri birbirleri ile örtüşebildiği gibi, birbirine 
ters de düşebilir ya da bazıları diğerlerine göre ön plana geçebilir. Örneğin, çok 
engebeli ve eğimli olmayan bir topoğrafyaya sahip bir bölgede, heyelan riski 
düşük olup, heyelana karşı ağaçlandırma gerekmeyebilir. Ancak, aynı bölgede 
sel tehlikesi varsa, özellikle ağaçlandırma gerekecektir.  Benzer durumlarda, 
hangi önlemin ön plana geçeceği, plancılar tarafından belirlenmelidir.  

3. Sonuçlar

Doğal afetlerin kentler üzerindeki yıkıcı etkilerinden korunmaya yönelik 
olarak kent planlamasında alınacak plan kararlarının, bu etkilerin en 
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aza indirilmesinde ve de önlenmesinde büyük rolü olduğu bilimsel bir 
gerçektir.

Orman alanlarının ve mevcut bitki örtüsünün korunması, afet tipine uygun 
bitki seçimi ile oluşturulan ağaçlandırma, kent içi açık ortak yeşil alanların 
oluşturulması, gibi tüm bitkilendirme kararlarının, doğal afetlere karşı birincil 
derecede etkin planlama kararları olduğu belirlenmiştir.

Dere yataklarının, taşkın alanlarının, kıyı şeritlerinin, fay hatlarının, ileri 
yöntemlerle tespit edilen çığ, heyelan, obruk ve jeolojik sakıncalı alanların, 
orman içi ve ormana bitişik alanların, aşırı eğimli alanların, yanardağ eteklerinin 
imara açılmaması, kent planlamasının temel kararları olmalıdır.

Kent planlamasında, fonksiyon alanlarının standartlara uygunluğu yanında, 
bu alanlar arasında, doğal bir afette seri hareket edilmesini sağlayacak ve anında 
devreye sokulacak doğrusal ulaşım hatları ile, sağlık, iletişim vb. donanım ağı 
ile kapasiteli drenaj sisteminin planlanması zararların hızla önüne geçilmesini 
sağlayacağı gibi; ekolojik-sürdürülebilir ve sağlıklı kent planlaması için de 
gerek şart oluşturur.

Kentin bulunduğu bölgenin planlama öncesi analizi yapılırken, tehlike 
altında olabileceği doğal afet veya afetlerin tespiti yapılmadan ve bu afetlerin 
gerektireceği her türlü tasarım önlemleri dikkate alınmadan plan yapım sentezine 
geçilmemesi, planın uygulanmasındaki sürdürülebilirliğin sağlanmasında 
elzemdir. 

İklim değişikliği, sel ve tsunami, oluştuğu ve oluşturduğu ikincil doğal 
afetler dikkate alındığında kentsel etkisi en yüksek olan doğal afetler olarak 
ortaya konmaktadır. Açıktır ki, bu afetlere ait alınacak kent planlama 
önlemleri de dolaylı olarak ilişkili oldukları diğer doğal afetlere karşı da etkili 
olabilecektir. 

Mevcut binaların güçlendirilmesi, bodrum kat projelerinde konut ve diğer 
barınma fonksiyonlu kullanım verilmemesi, izolasyon, sığınak yapılması ve 
yangına önlemli bina tasarımı gibi bina bazındaki koşullara, imar planı plan 
notlarında yer verilmesi, yaptırım getiren en önemli önlemdir. Böylece, doğal 
afetlerle ilgili alınacak önlemlere yönelik bina bazındaki tasarım kararlarının 
uygulanabilirliği sağlanabilecektir.

Kent planlamasında doğal afetlere karşı alınacak önlemler, bina 
projelerinden başlayarak, kentin tasarımı ve peyzajına kadar etkili olacağından, 
bu konuda mimarlık, şehircilik ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin birlikteliği 
de sürdürülebilir planlamanın gerçekleşmesine katkı sağlayabilecektir.
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1.  Giriş

Küresel ölçekte; özellikle nüfusun fazla olduğu büyük kentlerde birincil 
içme suyu kaynaklarından biri ve tarım sulamasının ana su kaynağını 
olarak yeraltı suları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra; göller, akarsular 

ve sulak alanlar gibi tatlı su ekosistemleri, işlevlerini sürdürmek için genellikle 
yeraltı suyu deşarjına bağlı bulunmaktadırlar (Dussaillant, ASCE, Wu, & Potter, 
2004). Yeraltı sularının ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması 
kentsel alanlarda su yönetimi ile mümkün olacaktır. 

Bugün küresel ölçekte iklim değişikliklerinden kaynaklanan sorunlara 
çözümler aranırken, su hasadı yöntemleri sürdürülebilir bir çevre için büyük 
bir önem taşımaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve nüfusun çoğalması ile birlikte 
evlerde, fabrikalarda, tarım alanlarında su tüketimi kontrolsüz bir şekilde 
artmaktadır. Kontrolsüz su tüketimleri yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle de bireysel ve kitlesel düzeyde su tasarrufu- 
hasadı çok kritik bir duruma gelmiştir. 

Dünya genelinde her geçen gün su kıtlığı çeken ülkelerin sayısı artmakta 
olup Türkiye, su stresi çeken bir ülke konumundadır (Muluk, ve diğerleri, 
2013). Bugün gerekli su yönetimi politikaları uygulanmadığı takdirde Türkiye 
de su fakiri ülkeler arasına girecektir. Bu nedenle de hem ülkesel ölçekte hem 
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de küresel ölçekte su hasadı yöntemlerinin uygulanması sürdürülebilir bir su 
yönetimi için büyük önem taşımaktadır.

Suyun sürdürülebilir kullanımı, arz ve talep arasında bir denge 
sağlanmasına yardımcı olurken aynı zamanda yağmur suyu hasadı ile içme 
suyu talebi karşılanmaktadır (Rahman , ve diğerleri, 2014). Yağmur suyu hasadı 
ekonomik, ekolojik, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yöntemdir.

Yağmur suyu hasadı; yağmur suyunun toplanarak yer altı sularına ya da 
depolama alanlarına iletilmesini sağlayan bir yöntemdir. Süreç, doğal ya da yapay 
alanlarda yağmur suyunun toplanması ve/ veya depolanmasını içermektedir. 
Yağmur suyunun toplanması, yerel akiferlerin yeniden doldurulmasına, kentsel 
taşkınların azaltılmasına, yüzey akışından kaynaklı kirliliğin engellenmesine ve 
su rezervlerinin dolmasına yardımcı olmaktadır.

Bugün farklı yağmur suyu hasadı yöntemleri küresel ölçekte 
yaygınlaşmaktadır. Bu araştırma; özellikle kentsel peyzaj alanlarında, 
sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi kapsamında yağmur bahçeleri 
uygulamalarına odaklanmaktadır. 

2.  Yağmur Suyu Hasadı Yöntemleri

Artan nüfus, sanayileşme ve iklim değişikliği ile birlikte suya duyulan ihtiyaç her 
geçen gün artmaktadır. Bugün su ihtiyacına çözüm alternatifi oluşturacak yağmur 
hasadı yöntemleri gündeme gelmektedir. Peyzaj mimarlığı uygulamalarında 
güncel yağmur suyu hasadı yöntemleri:

·	 Yağmur bahçeleri,
·	 Bioswaleler (yağmur suyu hendekleri),
·	 Yeşil çatılar,
·	 Geçirimli döşemeler,
·	 Yağmur suyu tankları ve sarnıçları,
·	 Yapılandırılmış sulak alanlar,
·	 Kuru dereler,
·	 Kurakçıl peyzajlardır (xerıscape).

2.1. Bioswaleler

Yağmur hasadı yöntemlerinden olan “bioswale- yağmur hendekleri” uygulamaları; 
yağmur sularını taşıma ve/veya yeraltı suyuna iletme sistemleridir. Doğrusal olarak 
tasarlanan bioswaleler yüzey akışıyla gelen yağmur sularını depolama alanlarına, 
tatlı su kaynaklarına ya da yeraltı sularına ileten ekolojik uygulamalardır. Yağmur 
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hendekleri, yağmur suyunu filtreleyerek su kalitesini iyileştirirken aynı zamanda 
yağmur suyunun taşınmasına da yardımcı olmaktadırlar. 

Bioswaleler; çatılar, yollar gibi büyük geçirimsiz yüzeylerden gelen 
akışı yönetmek için tasarlanmış, doğrusal ve derin çukur alanlardır. Yağmur 
hendeklerinde en alt tabakada bitkisel toprak, toprağın üstünde de malç 
tabakası bulunmakta olup, ortaya doğru derinleşen, toprak üstünde de bitkiler 
bulunmaktadır (Şekil 1). Orta çukur kısımda yağmur yağdığı zaman sular 
birikerek tatlı su kaynaklarına- alt yapı sistemlerine iletilmekte ve suyun bir 
kısmı da süzülerek toprağa oradan da yeraltı sularına ulaşmaktadır.

Şekil 1. Bioswale uygulaması (Caflisch ve Callahan 2015)

Bioswale uygulamaları ile;

·	 Yüzey akış hızı azaltılmaktadır.
·	 Drenaj kanallarına göre daha az maliyetli ve ekolojik bir yöntemdir. 
·	 Çevresel kirleticileri filtreleyerek yer altı sularının kirlenmesinin önüne 

geçilmektedir. 
·	 Sivrisinekleri çekebilecek durgun suyu (su birikintileri) azaltılmaktadır.
·	 Biyo-çeşitliliğin arttırılmasına yardımcı olunmaktadır (kelebekler, kuşlar 

ve diğer canlılar yiyecek ve barınak sağlamaktadır).
·	 Az bakım ve işçilik gerekmektedir.
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2.2. Yeşil çatılar

Yeşil çatılar; yapıların çatılarında uygulanan yalıtım katmanlarının üstünde 
toprak ve bitkilerin bulunduğu, yağmur suyunu drene etme, toplama ve 
yapılarda ısı kayıplarını önlemeye yardımcı olan sistemlerdir (Şekil 2). 
Geleneksel geçirimsiz çatı kaplamalarında yağmur suları yeraltı sularına 
iletilememektedir. Ancak yeşil çatılarda bitkiler ve toprak yardımı ile drene 
edilen yağmur suyu drenaj boruları ile depolama alanlarına, yeşil alt yapıya, 
toprağa veya yağmur bahçelerine iletilmektedir. Yeşil çatı uygulamaları ile 
hızlı yüzey akışı engellenirken, kanalizasyon sistemlerinin yüksek akış deşarjı 
da azaltılmaktadır. Yeşil çatılar yardımı ile bitkiler, sulama ve drenaj sistemleri 
desteklenirken, bina yapısal olarak sağlam ve güvenli hale gelmektedir. Yeşil 
çatılarda yağmur suyu süzülerek depolama alanlarına iletilmekte ve bu sular; 
bahçe sulamasında, sifonik sistemde ve suyun filtrelenmesi halinde içme suyu 
olarak da kullanılabilmektedir.

Şekil 2.  Yeşil çatı uygulaması (Stone, 2017)

Yeşil çatılar ile;
·	 Su bitkiler ve toprak yardımı ile filtrelenerek yeraltı sularının kalitesinin 

kontrol edilmesine yardımcı olunmaktadır.
·	 Mikroklimatik ortam oluşturularak kentlerde ısı adası etkisinin 

azaltılmasına yardımcı olunmaktadır.
·	 Flora ve fauna için yaşam alanı ve besin alanları oluşturulmaktadır.
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·	 Yapı içi sıcaklığın korunmasına ve enerji tüketiminin azalmasına yardımcı 
olunmaktadır. 

·	 Çatı ömrü uzatılmaktadır.
·	 Estetik olarak kentsel dokuya katkı sağlanmaktadır.

2.3. Geçirimli döşemeler

Bugün özellikle kentlerde, geçirimsiz yüzeylerinin miktarının artması ile 
yağmur suları yeraltı sularına iletilememektedir. Bunun sonucunda da yeraltı 
suları azalmakta ve kuraklık oluşmaktadır. Geçirimli yüzeyler- döşemeler bu 
sorunlara bir çözüm alternatifi oluşturan uygulamalardandır. Geçirimli döşemler 
prensip olarak, döşemedeki boşluk miktarının arttırılarak suyun süzülmesine 
yarayan uygulamalardır. Geçirimli döşemeler; su geçirgenliğine sahip, yüksek 
taşıma kapasitesi olan gözenekli malzemelerdir. Bugün ekolojik bir bakış 
açısı ile geçirimsiz beton, asfalt gibi yüzeyler yerine geçirimli beton ve asfalt 
uygulamaları yaygınlaşmaktadır (Şekil 3). Ayrıca dış mekân tasarımında taş, 
ahşap gibi döşemelerin alt detaylarında beton gibi geçirimsiz malzemeler 
yerine, geçirimli olan mıcır, toprak, geçirimli beton gibi malzemeler kullanılarak 
geçirimli yüzeyler de elde edilebilmektedir. Böylece yağmur yağdığı zaman 
yağmur suları doğrudan geçirimli yüzeylerden süzülerek yeraltı sularına 
iletilecek ve yağmur hasadı yapılmış olacaktır.

Şekil 3. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı bahçesinde geçirimli beton uygulaması (2022)
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Geçirimli döşemelerin faydaları;

·	 Yeraltı suları beslenmektedir.
·	 Kontrolsüz yüzey akışışının önüne geçilmektedir.
·	 Yüzey akışından kaynaklanan kirleticilerin, filtrelenmesine yardımcı 

olunmaktadır.
·	 Akifer seviyelerini korunmasına yardımcı olunmaktadır.
·	 Su birikintilerin önüne geçilmektedir.
·	 Yaya ve araç yollarında kullanıcılar için daha konforlu alanlar 

oluşturulmasına yardımcı olunmaktadır.

2.4. Yağmur suyu tankları

Yağmur suyu toplama tankları ve su sarnıçları geçirimsiz yüzeylerden gelen 
suların depolandığı su depolarıdır. Yağmur suyu tankları, tarımsal, evsel, 
endüstriyel alanlarda büyük miktarlarda yağmur suyunu depolanmasına 
yardımcı olan sistemlerdir. Genellikle yapıların çatılarından toplanan yağmur 
suları drenaj boruları yardımı ile su tanklarına iletilmektedir (Şekil 4). Su tankına 
gelen yağmur suyu filtrelenerek dalgıç pompa yardımı ile pompalanmakta ve 
sifonik sitemde, bahçe sulamasında ya da içme suyu olarak kullanılabilmektedir. 
Fazla yağışın olduğu durumlarda, su savağından fazla su toprağa ya da yağmur 
bahçesine iletilmektedir. Su tankları genellikle yapılara bitişik, toprak üstünde 
ya da altında uygulanan sistemlerdir.

Şekil 4. Su tankı (Kagabika & Kankuyu, 2021)
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Su sarnıçları/ tanklarının faydaları;

·	 Ekolojik ve ekonomik uygulamalardır.
·	 İçme suyu israfının önüne geçilmektedir.
·	 Fazla yağmurlarda dolan su deposundan sular toprağa ve/ veya yağmur 

bahçesine verilerek yeraltı suları beslenmektedir.
·	 Depolanan su pompa yardımı ile gri su sistemi- sifonik sisteme 

yönlendirilerek içme suyu hattından gelen suyun kullanımının azaltılmasına 
yardımcı olan ekonomik bir yöntemdir.

2.5. Yapılandırılmış sulak alanlar

Yapılandırılmış sulak alanlar, su arıtma için tasarlanmış, genellikle toprak, 
kum veya çakıl doldurulmuş zemin üzerine, toleranslı bitki örtüsü ile 
oluşturulan yapay sığ su havzalarıdır (Davis, 1995). Kirli su bir uçtan 
sisteme yönlendirilir, yüzeyden ya da alt tabakadan akarak diğer uçtan alt 
noktada bir savak, bent veya derinliği kontrol eden başka bir yapı aracılığıyla 
boşaltılmaktadır (Omondi & Navalia, 2021) (Şekil 5). Yapılandırılmış sulak 
alanlar, evsel atık suları, kanalizasyon suları, endüstriyel atık sularının 
arıtılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılandırışmış sulak alanlar 
yardımı ile ekolojik restorasyon sağlanırken su kalitesinin iyileştirilmekte 
ve sulak alan ekosistemi oluşturulmaktadır. Yapılandırılmış sulak alanlar 
su, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların bir arada bulunduğu entegre 
sistemlerdir. Bu sistemde kirli sular bitkiler, mikroorganizmalar ve hayvanlar 
(balık, kurbağa gibi) yardımı ile temizlenmekte ve su hasadı yapılmaktadır.

Şekil 5. Yapılandırılmış sulak alan (Tilley ve diğerleri, 2008)
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Yapılandırılmış sulak alanların faydaları;

·	 Yapılandırılmış sulak alanlar, atık su ve yüzey akışının arıtılması için 
uygun maliyetli ve uygulanabilir bir yaklaşımdır.

·	 Sulak alanların inşası diğer arıtma seçeneklerinden daha ucuz olduğu için 
ekonomik bir yöntemdir.

·	 İşletme ve bakım giderleri (enerji ve sarf malzemeleri) düşüktür.
·	 Periyodik bakım gerektirdiği için işçilik maliyeti de düşüktür.
·	 Kirlenmiş suların temizlenmesine, kirleticilerden ve ağır metallerden 

temizlenmesine yardımcı olmaktadırlar.
·	 Estetik uygulamalardır.
·	 Suyun yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü kolaylaştırırlar.
·	 Birçok sulak alan organizması ve yaban hayatı habitat için yaşam ve besin 

alanı sağlamaktadır (Davis, 1995).

2.6. Kuru dereler

Kuru dereler; doğal bir dere yatağını taklit ederek genellikle taş ve çakılla 
oluşturulan ve alandaki zayıf drenaj sorunlarını çözmeye, yağmur sularını 
yönlendirmeye ve toplamaya yarayan sürdürülebilir uygulamalardır (Şekil 6). 
Kuru dereler drenaj sorunu olan alanlarda yağmur sularını kanalize etmek, taşımak 
ve süzmek için tasarlanmaktadır. Normalde su içermeyen kuru dereler, yağmur 
yağdığı zaman geçirimsiz yüzeylerden gelen suları tahliye etmekte ve yağmur 
suyunun süzerek toprağa iletilmesine yardımcı olmaktadır. Kuru dereler; eskiden 
dere (kurumuş) olan alanlarda, vadilerde, su taşkın alanlarında, bataklıklarda ve 
drenaj sorunu olan alanlarda uygulanabilen ekolojik ve ekonomik bir yöntemdir. 

Şekil 6. Kuru dere uygulaması (Zavinski, 2018)
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Kuru derelerin faydaları;

·	 Yerel su kalitesi arttırılmaktadır.
·	 Suyun kirleticilerden arıtılmasına yardımcı olunmaktadır.
·	 Bakımı kolay uygulamalardır.
·	 Ekonomik bir uygulamadır.
·	 Estetik uygulamalardır.
·	 Yeraltı suları beslenmektedir.
·	 Bu uygulamalarla, su birikintilerinin önüne geçilmektedir.
·	 Drenaj sorunlarını hafifleten ya da ortadan kaldıran uygulamalardır.

2.7. Kurakçıl peyzajlar

“Xeriscape’’ kurakçıl peyzaj düzenlemeleri; açık yeşil alanlarda sulama ihtiyacını 
azaltmaya ya da tamamen ortadan kaldırmaya olanak sağlayan uygulamalardır. 
Sınırlı su kaynakları, artan su fiyatları ve mevcut su kaynaklarının kullanımındaki 
kısıtlamalar nedeniyle kurakçıl peyzaj uygulamaları bugün yaygınlaşmaktadır. 
Kurakçıl peyzaj düzenlemeleri ile sulama suyu ve bakım giderleri düşerken, 
doğal- yerel bitki materyalinin kullanımının artırılmasına yardımcı olunmaktadır 
(Smith & Hilaire, 1999).  Kurak ortama dayanıklı ve az su isteyen bitkiler 
xeriscape uygulamalarında tercih edilmektedir. Bu uygulamalarda çok su isteyen 
çim yerine malç, çakıl ya da doğal olarak büyüyen çayırlar gibi alternatifler 
tercih edilmektedir (Şekil 7). Su tasarrufu yapmak, yabani otları önlemek 
ve toprağı iyileştirmek için malç kullanımı kurakçıl peyzaj tasarımlarında 
uygulanan bir yöntemdir. Kurakçıl peyzaj uygulamaları ile sulama suyu az ya 
da hiç kullanılmayacağı için su hasadı yapılmış olacaktır.

Şekil 7. Kurakçıl peyzaj uygulaması (Ellefson & Winger, 2004)
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Kurakçıl peyzajların faydaları;

·	 Sulama gerektirmeyen ya da çok az sulama gerektiren uygulamalar olduğu 
için su tasarrufu sağlanmaktadır.

·	 Sulama ve bakım maliyeti düşüktür.
·	 Flora ve fauna için barınma ve besin sağlanmaktadır. 
·	 Estetik uygulamalardır.

2.8. Yağmur bahçeleri 

Yağmur bahçesi ya da biyolojik tutma alanları, etkili bir doğal yağmur 
suyu hasadı yöntemi olup; kademeli olarak tasarlanmış, geçirgen 
yapıda ve bitkilerin bulunduğu çukur alanlardır. Yağmur bahçelerinde; 
geçirimsiz yüzeylerden ve yüzey akışı ile gelen yağmur suları bahçeye 
yönlendirilmektedir. Yönlendirilen yağmur suları, bitkiler ve toprak yardımı 
ile doğal olarak filtrelenerek yeraltı suyuna iletilmektedir. Yağmur bahçeleri, 
otsu bitkiler, çalılar ve/ veya ağaçlarla oluşturulmuş, bahçenin çöküntü 
alanında da suların biriktirildiği ve yeraltı suyuna iletildiği biyolojik tutma 
sistemleridir. Yağmur bahçeleri üç kademeden oluşmakta olup ortaya doğru 
derinleşen çukur formdadır (Şekil 8). Yağmur bahçelerinin en derin kısmı 
olan suyun toplandığı ve drene edildiği alan ıslak alandır (göllenme alanı). 
Eğimin olduğu orta alan nemli alan olup en üst kademe kuru alandır. Yağmur 
bahçesi bitki seçiminde göllenme alanında suya dayanıklı bitkilerin, kuru 
alanda ise kuraklığa dayanıklı türlerin seçilmesi gerekmektedir. Fazla 
yağışlarda ıslak alanda su drene olana kadar göllenme olacaktır. Yağmur 
bahçeleri bu nedenle hem kurak hem de yağışlı hava şartlarına uyumlu 
uygulamalardır.

Yağmur bahçeleri genellikle; geçirimsiz yüzeylere yakın alanlarda 
tasarlanmaktadır (kaldırım kenarları, yapılara ve otoparklara yakın alanlar 
gibi). Bu geçirimsiz yüzeylerde toplanan yağmur suları yağmur bahçesine 
iletilmekte ve süzülerek yeraltı suları beslenmektedir. Yağmur bahçeleri 
oluşturulurken sırası ile drenaj için kum-çakıl, bitkisel toprak ve malç (bitki 
dikiminden sonra) serilmektedir. Bahçe oluşturulurken; hafif olan bitki 
yaprakları gibi malçlar suda yüzeceği için daha yoğun olan ağaç kabuğu gibi 
malçlar tercih edilmelidir. Serilen malç yardımı ile toprak nemli tutularak 
bitkilerin su ihtiyacı azalacaktır.
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Şekil 8. Yağmur bahçesi kademelendirilmesi (2018)

Yağmur bahçelerinde kullanılan bitkiler kelebekler ve arılar gibi doğal 
polinatörler için yeni bir yaşam alanı oluşturmakta olup ekolojik çeşitliliğin 
artmasına katkı sağlamaktadır  (Müftüoğlu & Perçin, 2015)(Şekil 9). Yağmur 
bahçeleri yardımı ile bitkilerin sulama ihtiyacı azalmakta ya da tamamen 
ortadan kalkmaktadır. Geleneksel bitkisel uygulamalar ve çim alanlara göre, 
yağmur bahçelerinde daha fazla yağmur suyu emilmekte ve yüzey akışından 
kaynaklanan yüzey suyu kirliliği de azalmaktadır Ayrıca yağmur bahçeleri; 
kentlerde geçirimsiz yüzeylerden kaynaklanan ısı adası etkisinin azalmasına da 
yardımcı olmaktadır.  Yağmur bahçelerinde amaç geçirimsiz yüzeylerden gelen 
suların filtrelenerek yeraltı sularının beslenmesidir.

Şekil 9. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı yağmur bahçesi uygulaması (2018)
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Bir yağmur bahçesi tasarımında doğru yer seçimi, yağmur suyu hasadının 
en verimli şekilde yapılabilmesi için önemli bir unsurdur. Yağmur bahçeleri 
genellikle geçirimsiz yüzeylere yakın ve yüzey akışının yakalanacağı alt 
kotlarda tasarlanmalıdır. Yağmur bahçeleri için en iyi konum, genellikle suyun 
doğal olarak boşaldığı ancak suyun tutmadığı yerlerdir. Yağmur bahçesi yer 
seçiminde yağmur sularının hangi kaynaklardan tutulacağı (çatılardan, yüzey 
akışından ya da geçirimsiz yüzeylerden gelen yağmur suları) da belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Ayrıca kentsel alanlarda tasarlanacak yağmur bahçelerinin yer 
seçiminde;

· Toprak su seviyesinin yüksek olmamasına,
· Dik yamaçlar ya da fazla eğimli arazilerin olmamasına,
· Yapı temellerine yakın alanların seçilmemesine,
· Erozyon alanlarının seçilmemesine,
· Kayalık ve sığ alanlar olmamasına,
· Yeni tasarlanacak yağmur bahçelerinde ağaç altlarına uygulama 

yapılmaması (çukur açılacağı zaman ağaç köklerine zarar 
verilebilmektedir) gibi unsurlara dikkat edilmelidir.

Yağmur bahçelerinde önemli unsurlardan biri de toprak seçimidir. Uygun 
drenaj koşullarını sağlamak ve su tutmak için toprak karışımları yağmur 
bahçelerinde kullanılmaktadır. Yağmur bahçesi oluşturulurken kum (%30-
40), üst toprak (%30-40) ve kompost (%20-30) tercih edilebilmektedir. 
Ayrıca topraktaki kil oranı da önemli bir unsurdur. Kil, sızma oranını 
azaltacağı ve suyu tutacağı için kirleticilerin filtrelenmesine ve emilmesine 
yardımcı olacaktır. Yağmur bahçelerinde, iyi süzülme oranlarına sahip 
toprağın seçilmesi ile su, yeraltı sularına iletilecek ve filtrelenecektir. Bir 
yağmur bahçesinde tutulan su hızla tahliye edilmezse, anaerobik (oksijensiz) 
koşullar gelişebilmekte ve bu da topraktaki kirleticilerin parçalanmasına 
ve su kalitesinin korunmasına yardımcı olan faydalı mikropları ölmesine 
neden olabilmektedir (Carpenter, 2007). Yağmur bahçesinde su süzülmesi 
uzun sürmesi durumunda su birikintileri oluşabilir; bu durumda da bitkilerin 
fazla sudan ölmesi, bakterilerin ve sineklerin üremesi sorunları ortaya 
çıkabilmektedir (Carpenter, 2007). Bu nedenle yağmur bahçelerinde su 
drenajının 12-24 saat içinde yapılmasını sağlayacak toprak karışımının 
seçilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
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Yağmur bahçelerinde toprak seçiminden sonra uygun bitkiler 
seçilmelidir. Genellikle yerel bitkiler yağmur bahçeleri için en uygun 
bitkilerdir. Yerli bitkiler; ortam şartlarına en iyi uyum sağlayan az su isteyen 
bitkiler olmaları nedeni ile yağmur bahçeleri için doğru bir tercih olacaktır. 
Yerli bitki türleri su tutulmasına ve/ veya uzun süreli kuraklığa toleranslı 
olmaları ve gübrelemeye ihtiyaç duymamaları nedeni ile yağmur bahçeleri 
için uygun alternatiflerdir (Carpenter, 2007). Bitki seçiminden sonra yabani 
ot bariyeri sağlamak ve bitkiler için nemin korumasını sağlamak için malç 
tabakası oluşturulmaktadır. Ayrıca malç bahçede yabani otların büyümesini 
engellerken, yağmur suları ile gelen tortuların da filtrelenmesine yardımcı 
olmaktadır.

Yağmur suları özellikle kentsel alanlarda birçok kirleticiye maruz 
kalmakta olup bunlar; kimyasallar, yağ, makine yağları, petrol, nitrojen, tortular, 
mikroplastikler, mikroorganizmalar (bakteri ve virüsler gibi) ve ağır metallerdir. 
Kirlenen yağmur suları, yüzey akışı ile akarsuları ve doğal su kaynaklarını da 
kirletmektedir. Ayrıca bu kirleticiler insan sağlığını etkilemesinin yanı sıra 
sudaki ve sudan yararlanan diğer canlılar için de tehlike oluşturmaktadır. 
Yağmur bahçeleri, yağmur sularını dolayısı ile de tüm bu kirliliği de emmektedir. 
Kirlenen yağmur suyu yüzey akışı ile ya da planlanmış olarak (drenaj boruları 
ile) yağmur bahçesine iletilmekte oradan da bitkiler ve daha sonra toprak 
tarafından arıtılmaktadır. 

3.  Kentsel Alanlarda Yağmur Bahçeleri

Yağmur yağdığında, su ya açık yeşil alanlar tarafından emilmekte, ya da 
yüzey akışı ile tatlı- tuzlu su kaynaklarına iletilmektedir. Suyun bir kısmı 
da buharlaşarak atmosfere geri dönmekte, yağmur yağması ile döngü 
kendini tekrar etmektedir. Kentsel alanlarda, gün geçtikçe yapılaşma 
artmakta, geçirimsiz sert yüzeyler açık yeşil alanların yerini almaktadır. 
Kaldırımlar, otoparklar ve çatılar gibi geçirimsiz yüzeylerin artması toprak 
katmanının kapanmasına, fazla miktarda yüzey akışına neden olmaktadır. 
Bu sorunlu yüzey akışları ile su kalitesi azalmakta, taşkınlar, seller ve 
erozyon oluşmaktadır. Seller ve yüzey akışları; toprak erozyonu ve suların 
kirlenmesine neden olurken bunun sonucunda hidrolojik döngü de zarar 
görmektedir. Geçirimsiz yüzeylerden gelen yüzey su akışları, bitki örtüsü 
olan yüzeylerden yaklaşık 9 kat daha fazla olabilmektedir (Vaculova & 
Stepankova, 2017). Otomobillerden gelen kimyasallar ve yağlar yüzey 
akışı ile tatlı su kaynakları ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olarak, 
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ekosisteme zarar vermektedir. Geçirimsiz ve sentetik malzemelerden yapılan 
yüzeyler, bitkisel ve doğal geçirimli yüzeylere göre daha düşük su sızma 
kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle de kentlerde geçirimli yüzeylerin artırılması 
su kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Yağmur bahçeleri geçirimli 
ve doğal yapıda olmaları nedeni ile kentsel alanlar için uygun bir su hasadı 
yöntemi olarak bugün ön plana çıkmaktadır.

Hızlı kentleşme ile birlikte çevre sorunları giderek artmakta ve bunun 
sonucunda çeşitli çözüm alternatifleri gündeme gelmektedir. Yağmur 
bahçeleri kentlerde; hem küçük ölçekli konut bahçelerinde hem de büyük 
ölçekli konut bahçelerinde (siteler, apartmanlar gibi), parklarda, refüjlerde 
ve otoparklarda tasarlanabilecek uygulaması kolay, maliyet ve bakım masrafı 
az olan ekolojik uygulamalardır. Yağmur bahçelerinin kentlerde uygulama 
alanları;

·	 Yapı bahçeleri
·	 Yol kenarları
·	 Otopark kenarları
·	 Parklar
·	 Geçirimsiz yüzeylere yakın açık yeşil alanlardır.

Küçük ölçekli konut bahçelerinde yapı ve sert zeminlere yakın olarak 
tasarlanan yağmur bahçeleri yardımı ile hem çatıdan gelen hem de sert 
zeminlerden gelen sular, yağmur bahçesine yönlendirilerek su hasadı 
yapılması mümkündür (Şekil 10). Ancak yağmur bahçeleri, yapının temeline 
su gitmeyecek bir konumda tasarlanmalıdır. Temele en az 3 metre uzakta, 
ideal olarak ise12 metre uzakta tasarlanması temelin su almaması için uygun 
olacaktır (Carpenter, 2007).

Büyük ölçekli konutlarda (apartmanlar gibi) çatıdan toplanan sular 
yağmur bahçesinin kapasitesini aşacağı için, bu sular, su depoları ya da yeşil alt 
yapı sistemlerine aktarılmalıdır. Ancak sert zeminlere, otoparklara ve güvenlik 
kulübelerine yakın olarak tasarlanacak yağmur bahçeleri ile büyük ölçekli 
konut bahçelerinde de su hasadı yapılabilmektedir. Konut bahçeleri dışında 
endüstriyel alanlarda, tarım alanlarında ve drenaj sıkıntısı olan alanlarda da 
yağmur bahçeleri tasarlanabilmektedir.



YAĞMUR BAHÇELERININ KENTSEL ALANLARDA UYGULANABILIRLIĞI. . .    103

Şekil 10. Yapı yakınında tasarlanan yağmur bahçesi (2022)

Orta refüj ve kaldırımlar yağmur bahçeleri ve bioswaller için uygun alanlardır. 
Yağmur yağdığı zaman kaldırım ve araç yolundan gelen yağmur suları yağmur 
bahçelerine yönlendirilerek su hasadı yapılabilmektedir (Şekil 11). Böylece 
kaldırım ve araç yollarında su birikintileri oluşmamakta ve kullanıcılar için 
konforlu ve güvenli alanlar sağlanmaktadır. Ayrıca yol kenarlarında tasarlanan 
yağmur bahçeleri ile suların kirlenmesinin de önüne geçilmekte ve biyolojik 
çeşitliliğin arttırılmasına katkı sağlanmaktadır. 

Park alanları insan eliyle oluşturulmuş, kentlerin açık yeşil alan 
sistemleridir. Park alanlarında kullanılan döşemelerin geçirimsiz olması 
durumunda, eğim ile yağmur bahçelerine iletilmesi sağlanarak yağmur suları 
toplanmaktadır. Geçirimli döşemelerin kullanıldığı durumlarda ise yağmur 
suları doğrudan toprağa iletilecek ya da drenaj boruları yardımı ile sular yağmur 
bahçesine tahliye edilecektir. 
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Şekil 11. Yol kenarında tasarlanmış yağmur bahçesi (https://www.
queensjewishlink.com/index.php/local/26-community-corner/2883-who-asked-

for-rain-gardens)

Otopark alanları kentlerde büyük geçirimsiz yüzeyler oluşturmaktadır. Bu 
geçirimsiz yüzeylerden gelen yağmur sularının tahliyesi çoğu zaman drenaj 
kanalları ile sağlanmakta ve yağmur suları bu kanallar yardımı ile yeşil alt yapıya ya 
da yeşil alt yapının bulunmadığı durumlarda ise doğrudan kanalizasyon sistemine 
iletilmektedir. Özellikle yağmur sularının doğrudan kanalizasyon sistemine 
iletildiği durumlarda, alt yapı sistemini yenilemek ekonomik olarak güç olmasının 
yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara alternatif 
olarak, otopark kenarlarında tasarlanacak yağmur bahçeleri ile otoparklardan 
toplanan yağmur sularının, yeraltı sularına aktarılması sağlanabilmektedir (Şekil 
12). Bu hem ekonomik hem de ekolojik bir yöntem olacaktır.

Yağmur bahçeleri; yağmur sularını emerek, bitkiler yardımı ile temizlemekte 
ve yağmur suyunun bir kısmının süzülmesine bir kısmının da depolanmasına 
yardımcı olmaktadırlar. Yağmur bahçelerinin kentsel ekosistem ve kullanıcılar 
için birçok faydası bulunmaktadır. Bu kapsamda yağmur bahçeleri ile;

· Yer altı suları beslenmektedir.
· Taşkınların ve erozyonun önlemesine katkı sağlanmaktadır.
· Geçirimsiz yüzeylerde oluşan su birikintilerinin önüne geçilmektedir.
· Bahçenin uygulandığı alanda mikroklimatik bir alan oluşmakta ve flora ve

fauna için yeni yaşam alanları sağlanmaktadır.
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·	 Yüzey akışından kaynaklanan su kirliliğinin önüne geçilmektedir.
·	 Bitkilerin sulaması için harcanan su miktarı azalmaktadır.
·	 Yağmur suları filtrelenerek; sudaki kirleticilerin, yağların ve ağrı metallerin 

süzülmesine ve yeraltı suyuna temiz suların aktarılmasına yardımcı 
olunmaktadır. 

·	 Kuraklığa dayanıklı yeşil alanlar oluşturulmaktadır.
·	 Yerel ısı adası etkisi hafifletilmektedir.
·	 Drenaj altyapısı maliyetleri azalmaktadır.
·	 Biyolojik çeşitlilik korunmaktadır. 

Şekil 12. Otopark alanında tasarlanmış yağmur bahçesi (http://woodswcd.
blogspot.com/2013/04/rain-gardens.html)

4. Sonuç

Hidrolojik olarak işlevsel bir peyzaj alanı yağışı tutar ve süzer. Hidrolojik 
olarak işlevsiz peyzajlar ise kontrolsüz yüzey akışı oluşturmaktadır. Kentsel 
peyzaj alanlarında ise geçirimsiz yüzeylerin fazla olması nedeni ile yüzey akışı 
fazla ve kontrolsüzdür. Yağmur bahçeleri yardımı ile geçirimsiz yüzeylerden 
toplanan yağmur suları, yeraltı sularına iletilerek, peyzaj alanlarının hidrolojik 
işlevselliği geri kazandırılmasına yardımcı olunmaktadır. Yağmur bahçeleri su 
kalitesini iyileştirerek, derelere ve akarsulara ulaşan kirlilik miktarını %30’a 



106    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

kadar azaltabilmektedirler (Demir , 2012). Yağmur bahçelerine su akışı doğal 
veya planlı (drenaj boruları ile) olarak yönlendirilerek, alt yapı sistemlerinin 
rahatlatılmasına, su tasarrufuna, çevrenin iyileştirilmesine ve yeni bir ekosistem 
oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Vaculova & Stepankova, 2017).

Yağmur bahçeleri kentsel alanlarda; ekolojik, işlevsel ve estetik alanlar 
oluşturulmasına katkı sağlayacak uygulamalardır. Biyolojik tutma alanları 
ile; kentsel alanlarda canlı yaşam teşvik edilmekte ve yeşil alanlar- bina 
-geçirimsiz yüzeyler arasında ilişki kurularak, sürdürülebilir su yönetimi 
sağlanmaktadır. Yağmur bahçeleri kentsel alanlarda uygulanan; kullanıcı 
dostu, ekolojik, sürdürülebilir ve az maliyetli bir yöntemdir. Ayrıca yağmur 
bahçeleri uygulamaları ile; asfalt alanlardan gelen yağmur suları güvenli bir 
şekilde toplayabilen, emebilen, süzebilen ve taşıyabilen yeni bir biyo-tutucu 
ekosistem oluşturulmaktadır.

Biyolojik tutma alanları yardımı ile yağmur suları tutulmakta fazla yağışlarda 
ise yeşil alt yapı sistemlerine iletilmektedir. Yağmur bahçeleri yeşil altyapını 
olmadığı yerde yeni alt yapı sistemlerinin oluşturulmasından daha ekonomik ve 
daha uygulanabilir bir alternatif olması nedeni ile suya duyarlı kentsel tasarımın 
önemli ögelerinden biridir. Yağmur bahçeleri bozulan kent ekosistemine ve 
kirlenen su kaynaklarına kitlesel bir katkı sağlayacak uygulanabilir bir yöntemdir. 
Bu nedenle de hem ülkesel ölçekte hem de küresel ölçekte yaygınlaştırılması 
tüm canlılar için önemlidir. Sonuç olarak kentsel alanlarda, geçirgen yüzeyler ve 
yağmur bahçesi sistemlerinin uygulanması ile verimli bir su hasadı yapılması 
mümkün olacaktır.
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1. Giriş

Bu bölümde, Türkiye’de bir ilk olarak Malatya ili örneğinde uygulanan
ve bir prototip SiberCBS olan Peyzaj Bilgi Sisteminin (PBS) mekânsal
veriye ilişkin dijital gelişimlere sağladığı kazanımlar, Siber Altyapı

(SA) ve kullanıcı arayüzünün sunduğu fırsatlar kapsamında açıklanmıştır. PBS, 
* Bu bölüm Akademik Bilişim 2015 kapsamında sunulmuş CBS ile ilgili bildiriler arasından
seçilmiştir.
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peyzaj planlama kararlarına zemin sağlayan ekolojik, kültürel ve görsel peyzaja 
ilişkin envanter, analiz ve değerlendirmelerin SA ve SiberCBS tabanında bir 
eTR portalı olarak yapılandırılmıştır. Bu interaktif web sistemi, sorgulama ve 
analiz araçları ile mekânsal planlama ve yöntemim sürecindeki karar vericilerin, 
yatırımcıların ve farklı amaçlı diğer kullanıcıların kolayca erişebileceği bir 
ortamdır. 

Çalışma ile, kavramsal yapısı ve işlevsel özellikleri tanımlanan Bölge-
Alt Bölge Ölçeğinde PBS uygulaması, TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı 
tarafından desteklenen ve “İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/
Rekreasyon Açısından Değerlendirmesi (PEYZAJ-44)” başlıklı projenin bir 
Araştırma-Geliştirme çıktısıdır. 2010-2013 yılları arasında yürütülen Peyzaj-44 
projesinde üç Bakanlık (T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı) Müşteri Kuruluş olarak yer 
alırken, T.C. Ankara Üniversitesi Yürütücü Kuruluştur olmuştur (Şahin ve 
diğerleri, 2014). 

PEYZAJ-44 projesinin gerçekleştirilmesinde dayanak oluşturan ana 
gerekçe, 20 Ekim 2000’de yılında İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleştirilen 
“Avrupa Peyzajının Korunmasından Sorumlu Bakanlar Konferansı” 
kapsamında imzaya açılmış olan “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi”1 ve adı geçen 
toplantıya Türkiye adına katılan Bakanın Sözleşmeyi imzalanmasından 
sonra, TBMM’de 10 Haziran 2003’de 4881 sayılı Kanun’un, 17 Haziran 
2003 tarih ve 24141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe 
giren “Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanundur”. Adı geçen uluslararası sözleşme, özetle peyzaj terimin 
içeriğini açıklığa kavuşturan ve bu bağlamda Avrupa peyzajlarının 
planlanması, korunması ve yönetilmesi konusunda ortak hedefler 
tanımlayan uluslararası ve ulusal yaptırımdır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 
(APS) kapsamında, taraf ülkeler; doğal, kırsal, kentsel ve kent çevresi 
alanlar ile iç sular ve deniz alanlardaki peyzajların korunması, planlanması 
ve yönetilmesinden sorumlu olup, Sözleşmeyi uygulayacağını ve kendi 
politikalarıyla uyumlu duruma getireceğini taahhüt etmiş bulunmaktadırlar. 
APS Sözleşmesi Madde 5. ve 6.’ya göre her bir Taraf: “(i) Kendi toprakları 
üzerindeki peyzajları tanımlamayı; (ii) Peyzajlarının özelliklerini ve onları 
dönüştüren güç ve baskıları analiz etmeyi; (iii) Değişimleri kaydetmeyi ve 
böylece tanımlanmış olan peyzajları, ilgili taraflar ve toplum tarafından 

1 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/
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verilen özel değeri göz önüne alarak değerlendirmeyi taahhüt eder.” Bu 
ibareler PEYZAJ-44 Projesinin de gerçekleştirilmesi dayanağıdır (Şahin ve 
diğerleri, 2014).

2. SiberCBS ve Siber Altyapı Kavramları

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yersel olarak tanımlanmış verilerin elde edilmesi, 
depolanması, izlenmesi, bütünleştirilmesi, değiştirilmesi, güncellenmesi, analizi 
ve sunumu için kullanılan bir araçtır (Chorley, 1987). CBS kavramı 1960’lı 
yıllarda ortaya çıkmıştır ve çoğunlukla yersel verilerin çakıştırılarak analizi 
ile ilgili çalışmalarla birlikte anılmaktadır. Bu konuda öncü ve en etkili isim 
ABD’de eğitmen ve peyzaj mimarı olmuş Ian McHarg’dır (1920-2001) ve ünlü 
kitabı olan “Design with Nature”, ekosistem envanteri ve mekânsal planlama 
açısından bir köşe taşıdır. Yersel verilerin çakıştırılması sürecinin aritmetik 
işlemci bilgisayarlar yardımıyla sayısal olarak gerçekleştirilmesi, modern 
CBS’yi yaratmıştır. Bu konuda ABD Harvard Üniversitesi mezunu ve bir Ian 
McHarg takipçisi Jack Dangerment ve kurduğu ESRI firması, ürettikleri CBS 
yazılımları ve son olarak yenilikçi teknolojisi SiberCBS ürünleri diğer önemli 
köşe taşlarıdır (John, 1982; Malczewski, 2004; Miller, 2015). CBS’nin içerik 
açısından evrimsel gelişimi ise Şekil 1’de görülmektedir (Kim ve Jang 2012; 
Gil, 2014). Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüz mekânsal planlama sürecinin 
vazgeçilmez aracıdır. Son yıllarda ortaya çıkan Bulut GIS ise, coğrafi verinin 
geniş kitleler arasında paylaşıma, yaygın erişime ve CBS kullanımına olanak 
sağlayan yeni bir platformdur (Gil, 2014).

SA tabanlı CBS olark tanımlanan SiberCBS yeni nesil bir yersel bilgi 
bilimi olarak ortaya çıkmıştır (Wang ve diğerleri, 2013). SiberCBS platformları 
aşağıdaki konulara odaklı olarak geliştirilmektedir. Böyle bir SiberCBS 
mimarisi CBS, Siber Altyapı (SA) ile yersel analiz ve modellemenin sentezidir 
(Gil, 2014; Evans ve diğerleri, 2014). 

· Yüksek başarımda ve paralel yersel bilişim
· Büyük boyutlu yersel veri
· Üst ölçek geo-görselleştirme
· Web CBS
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Yaygın Bilişim, Bulut Bilişim  

Web   
Coğrafi Bilgi 

Analog Kağıt Haritalar 

Mobil 
Coğrafi Bilgi 

Sayısal Coğrafi Bilgi 

1. Jenerasyon

2. Jenerasyon

3. Jenerasyon

Görselleştirme 

Kullanıcı Odaklı 
 Aracı Ortam Farkındalığı 

Nesne 

Aracı ortam 

Erişilebilirlik + 

+ Sayısal Haritalar 
+ Coğrafi Veri Tabanı

+ Mobil olma 
+ Yersel
+ Coğrafi Bilgi Akışı

4. Jenerasyon

Şekil 1. Coğrafi Bilginin Gelişimi (Kim and Jang, 2012; Gil, 2014)

SA ile kolaboratif ve koordine veri işleme için yaygın Bilişim Teknolojilerini (BT) 
bütünleştirilmektedir. Diğer bir anlatımla SA; yüksek başarımlı bilgisayarlar, 
veri, bilgi kaynakları, ağ oluşturma, dijital alıcı ortam ve araçlar, koloboratif 
problem çözümlemede sanal organizasyonlar gibi karşılıklı ilişkilendirilebilir 
bilgisayar ögelerine entegre erişimi sağlayan yazılım (middleware), servis ve 
araçlar ortamıdır (Wang, 2010).

3. SiberCBS Örnekleri

SiberCBS farklı çalışmalarda mekânsal analizler yapmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Lin ve diğerleri (2015) yaptıkları çalışmada biyokütle tedarik 
zinciri optimizasyonu için web tabanlı SiberGIS uygulaması geliştirmişlerdir. 
Yine Hu ve diğerleri (2017) yaptıkları çalışmada belirsizlikler altında biyokütle 
tedarik zincirlerini optimize etmek için bir SiberGIS yaklaşımı geliştirmişlerdir.

Li ve diğerleri (2020) Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan Ulusal 
Hidrografi Veri Kümesinin (UHVK) orta ve yüksek çözünürlüklü verilerin 
optimizasyonunu sağlayacak, bu iki veri seti arasındaki eşleşen ve uyumsuz 
olan hatların özelliklerini otomatik olarak tanımlayan OpenCLC adlı açık 
kaynak kodlu bir yazılım kullanarak söz konusu veriler arasındaki farklılıkları 
tanımlamaya ve UHVK içeriğinin kalitesini arttırmaya yönelik çalışma 
yapmışlardır. Kullanılan yazılım SiberGIS arasının bir parçasıdır.

Mekânsal planlama, peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi 
kapsamında gelişmiş ülkelerdeki SiberGIS uygulamalar incelendiğinde peyzaja 
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ilişkin bilgilerin (peyzaj sınıfları, ekosistem sınıfları, peyzaj atlası, vb isimlerde) 
e-devlet kapsamında başarılı uygulamalarına artık rastlanmaktadır. Öte yandan
var olan bu örnekler peyzajın sadece yapısal özellikleri üzerinedir.

Kanada’nın çevresel durum raporları veritabanı e-devlet uygulamasında 
ülkenin ekozonlarını intenet sayfasından sorgulamak mümkündür. Biritish Colombia 
Eyaleti uygulamasında rekreasyonel alanlara internet üzerinden ve interaktif 
haritalar aracılığıyla ulaşıldığı gibi, bu alanlara ilişkin bilgiler de bir CBS yazılımı 
sorgulamasına benzer biçimde görüntülenebilmektedir. ABD Minnesota Eyaleti 
Doğal Kaynaklar Departmanı sayfasında doğal kaynakların ekolojik sınıflandırması 
ve dış mekân rekreasyon faaliyetleri interaktif olarak sorgulanabilmektedir. 
Ayrıca kullanıcılar kendi CBS ortamlarında ya da veri tabanı sistemlerinde 
kullanabilecekleri haritaları indirilebilme olanağı bulunmaktadır. Slovakya Peyzaj 
Atlası sadece jeolojik kaynakları vermekle birlikte arayüzü kullanışlı olan iyi bir 
örnektir. Şekil 2’de PEYZAJ-44 internet tabanlı PBS uygulamasına temel oluşturan 
çalışmalardan, söz konusu TÜBİTAK 1007 projesinin tamamlandığı 2014 yılı 
itibarıyla, en başarılı olanları görülmektedir. Öte yandan, bu uygulamalardaki en 
önemli noksanlık, peyzaj ve peyzajın farklı sektörler açısından kullanımına ilişkin 
bilgi ve politikaların ayrı portallarda (dolayısıyla ayrı devlet kurumlarının görev 
ve sorumluluğunda) sunulmuş olmalarından dolayı koruma-kullanım dengesine 
yönelik mekânsal kararların koordinasyonun ve kolaborasyonun sağlanamamış 
olması ya da yetersiz sağlanmış olmasıdır. Ek olarak peyzaja ilişkin tanımlama ve 
haritalama son derece yetersiz olup, yapısal özelliklerin sunumu ile sınırlıdır.

(a)
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(b)

(c)

Şekil 2. Dünya’dan bazı iyi SiberGIS uygulamaları, (a) Kanada (Anonim a, 
2022), (b) İspanya (Anonim b,2022) (c) Yeni Zelanda (Anonim c, 2022)

4. Bölge-Alt Bölge Ölçeğinde Peyzaj-44 Peyzaj Bilgi Sistemi

Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde 2007’de düzenlenen 
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“Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin Uygulanması Yolunda Türkiye Sempozyumu” IV. 
Çalışma Grubunda; Peyzaj Bilgi Sisteminin (PBS) veri tabanı mimarisi ve peyzaj 
bilgisinin kapsamı tartışılmıştır. Sonuçta, PBS’nin tasarlanmasında aşağıda verilen 
konuların çözümlenmesi gerektiği ortaya konulmuştur (Şahin ve diğerleri, 2008).

· Metaveri
· Bilgi üretme ve depolama yöntemi, sorulama araçları
· Obje sözlüğü, kdlaması ve tanımlaması
· Veritabanı tasarımı ve ilişkili arayüzler

PBS üst ölçekten alt ölçeğe hiyerarşik ve birbirleriyle ilişkili yürütülecek Peyzaj 
Karakter Analizi ve Değerlendirmelerini (PKAD) kapsamalıdır. Diğer bir 
anlatımla PKAD süreci PBS’nin kapsamını belirleyicisidir. Malatya ili pilot 
alanında PBS’nin oluşturulabilmesinde gerekli olan materyal Türkiye’de var olan 
mekânsal ve/veya yersel veri kaynakları ve sistemleri ile bu çerçevedeki e-devlet2 
uygulamalarıdır. PBS’nin oluşturulmasına yönelik yöntemin geliştirilmesinde, 
peyzajlara müdahale aracı olarak yürürlükteki mevzuat mevcut bilgi kaynakları 
kadar belirleyicidir (Şahin ve diğerleri, 2008). PEYZAJ-44 projesi rumuzuyla 
anılan ve pilot alanı olan Malatya ili için geliştirilen PBS portalına https://
peyzaj44.ormansu.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir 

Dünya’daki başarılı internet tabanlı CBS uygulamalarından da esinlenerek 
tasarlanan web sayfası ile, veri görüntüleme, sorgulama, ölçme, veri ekleme gibi 
araçlarla temel CBS olanakları kullanıcılara sunulmaktadır. PBS interaktif web 
sayfası ve araçları ArcGIS serverın sunduğu olanaklardan yararlanılarak 
tasarlanmıştır. Sayfaya giriş ekranı tüm Türkiye haritasını içermekte, peyzaj 
karakter analizi tamamlanmış iller kırmızı renkte gösterilmektedir (Şekil 3) Giriş 
sayfasından Malatya ili seçildiğinde Peyzaj-44 projesi kapsamında hazırlanan ve 
Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi (PKAD) sonuçlarına ilişkin 
haritalarının bulunduğu sayfaya ulaşılmaktadır (Şekil 4, 5, 6 ve 7). Bu sayfada 
yer alan SiberCBS araçlarına ilişkin açıklamalar Çizelge 1’de verilmiştir.
________________________
eTR: “AB’yi bilgi tabanlı ekonomiye taşımak, Ar-Ge ve yetişmiş insan gücüne yatırım 
vasıtasıyla rekabetçi bir yapılanmayı gerçekleştirmek ve interneti daha ucuz, daha hızlı, 
daha güvenli kılarak yaygınlaştırmak üzere Avrupa Komisyonu Haziran 2000’de e-
Avrupa Eylem Planı’nı başlatmıştır. 58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem 
Planında e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne yer verilmiştir. 2003/12 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama 
esasları belirlenmiştir. 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde belirtildiği üzere, e-
Dönüşüm Türkiye Projesi’nin başlıca hedefi; vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu 
hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı 
ilke edinmiş bir devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanmasıdır” (DPT, 2005).
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Şekil 3. İnternet Tabanlı Peyzaj Bilgi Sistemi 
Giriş Sayfaları (Şahin ve diğerleri., 2013).

Şekil 4. PEYZAJ-44 Malatya ili PBS: 
Peyzaj Karakter Alanları (Şahin ve diğerleri., 2013).
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Şekil 5. PEYZAJ-44 Malatya ili PBS: 
Peyzajın Su İşlevi (Şahin ve diğerleri., 2013).

Şekil 6. PEYZAJ-44 Malatya ili PBS: Tarım 
Sektörü Peyzaj Rehberi (Şahin ve diğerleri., 2013).
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Şekil 7. PEYZAJ-44 PBS veri sorgulama ortamı (Şahin ve diğerleri., 2013).
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Çizelge 1. Komutların simgeleri, adları ve 
açıklamaları (Şahin ve diğerleri., 2013).

Komut 
Simgesi

Komut adı Açıklama 

Ölçek Sayfa üzerinde istenilen ölçeğe gidilmesini 
sağlar.

Koordinatlar Sayfa üzerinde koordinat okunmasını ve istenilen 
koordinata gidilmesini sağlar.

Bilgi Veriye ilişkin bilgi edinilmesini sağlar.

Arama Veriye ilişkin mekânsal ve sözel verilerin 
aranmasını sağlar.

Noktaya git Sayfa üzerinde istenilen koordinata gidilmesini 
sağlar.

Ekran görüntüsü 
kaydet

Sayfanın ekran görüntüsünün kaydedilmesini 
sağlar.

Çizim ve ölçüm Veri üzerinde çizim ve ölçüm yapılmasını sağlar.

Anahtar Sayfada görüntülenen katmana ilişkin 
sembollerin açıklamalarını içerir.

Katmanlar Veri katmanların görüntülenmesini sağlar.

Shp ekle Sayfaya geçici olarak shp uzantılı katman eklenip 
görüntülenmesini sağlar.

Sorgulama Veriye ilişkin sorgulama yapılmasını sağlar.

Yer imleri Haritada yer alan illerin sembollerinin 
açıklamalarını içerir.

Yazdır Ekran görüntüsünün yazdırılmasını sağlar.

Yerler İl, ilçe ve köylerin merkezlerinin 
görüntülenmesini sağlar.
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Türkiye için bir ilk oluşturan PBS, Şahin ve diğerleri (2013) tarafından geliştirilen 
ve “Bölge ve Alt-Bölge Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi 
Ulusal Teknik Kılavuzunda” (Şahin ve diğerleri, 2014) tanımlanan Peyzaj 
Karakter Analizi ve Değerlendirmesi (PKAD) sürecinin tüm veri katmanlarını/
aşamaları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu veri katmanları aynı zamanda 
bir peyzaj planlama sürecinin bileşenleridir. Bileşenleri/aşamaları Şekil 8’de 
gösterilen yöntem, aşağıda verilen ve peyzajın kavramsal içeriğine ilişkin tüm 
konuları (Şahin, 2010) içermektedir.  

“Dinamizm ve süreklilik: APS 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. Dolayısıyla 
peyzaj planlamada koruma anlayışı, salt koruma ya da saklama kavramları 
bağlamında değil yönetim kavramı kapsamında yer alır.

Algı ve realite: İnsanlar tarafından algılanan peyzaj doğal ve kültürel süreçler 
tarafından biçimlendirilir. Peyzajın ahengi (Thayer, 1994) algılanan peyzajı 
(peyzajın yapısı) oluşturan süreçlerin sürekliliğiyle ortaya çıkar (Şekil 1). Bir 
ekosistemin (ya da peyzajın) yapısı, organizasyon deseninin fiziksel kapsamıdır. 
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 mekanizmaları 
incelemek gereklidir. 

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. 

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, o su kaynakları besleniminin 
risk altında olduğu anlaşılabilir. 
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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. 

Özgünlük: Her bir peyzaj kendisini oluşturan ögeler ve süreçler bakımından 
birbirinden farklıdır. Öge bazında (vadi, çağlayan, ıslak alan, vb.) mekânsal 
tekrarlar olsa da, ögelerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkan peyzaj bulunduğu 
yere özgüdür.

Sınır kavramı: Peyzaj, mekânsal hiyerarşinin her aşamasında; yapı, fonksiyon 
ve değişim özellikleri kapsamında farklı alansal sınırlara 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.”
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Şekil 8. Şahin ve diğerlerine göre (2014) 
Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi (PKAD) Yöntemi 
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Malatya ili örneğinde gerçekleştirilen PBS’nin (PEYZAJ-44’ün) 
Dünya’daki benzerlerinden farklılıkları, dolayısıyla yenilikçi yanları aşağıda 
özetlenmiştir:

· Dünya’daki örnek PBS uygulamaları peyzajın ağırlıklı olarak yapısal
özelliklerine dayalıdır.

· PEYZAJ-44 peyzaj işlevlerine ilişkin bilgileri de kapsamaktadır.
· Ayrıca sistem turizm kaynakları ile bütünleşiktir. Diğer bir anlatımla

turizm kaynaklarının içinde yer aldıkları peyzaja ilişkin yapısal ve işlevsel
özellikler irdelenebilmektedir.

· Peyzajın yapısal özellikleri Peyzaj Birimleri ve Peyzaj Karakter Tiplerinin
iki düzeyli (ölçekli, bölge ve alt-bölge) olarak yer almaktadır. Peyzaj
Karakter Alanları tek düzeylidir.

· Peyzaj fonksiyonlarının bütünleşik ifadesi ile geliştirilen Peyzaj
Koruma Stratejileri (Peyzaj Koruma Değeri Yüksek Alanlar kavramının
geliştirilmesiyle), Sektörel Peyzaj Rehberleri ve Peyzaj Koridorları
haritaları yer almaktadır.

Şekil 9’da PBS’nin peyzaja ilişkin veri katmanları görülmektedir. İlgili Bakanlık 
portalında yayımlanmakta olan bu PBS’de, Peyzaj Planı ve Peyzaj Yönetimine 
ilişkin harita ve örnekleri, çalışmaya esas kamu projesinin kapsamı dışında 
kaldığından üretilmemiştir. Ancak burada önerilen PBS sisteminin bu veri 
katmanlarını da içermesi tasarım kapsamındadır. Bu veri katmanları arasında, 
dünyadaki örnekler dikkate alındığında en yenilikçi kısmın peyzaj işlevlerinin 
PBS’ye dahil edilmiş olması denilebilir. 

Şahin (1996), Doktora tezinde; Ian McHarg’ın (1969) ekosistem envanteri 
ve ekolojik planlama süreci temeli üzerine, Forman and Godron (1986) tarafından 
tanımlanan yapı-işlev-değişim yaklaşımıyla, ekolojik süreçlerin planlama 
kademelerine nasıl aktarılabileceğine ilişkin bir yöntem ortaya koymuştur (Şahin, 
2001). Bu çalışma ekolojik süreçlerin mekânsal planlamaya dahil edilebildiği ilk 
ulusal bilimsel çalışma olma niteliğindedir. Sonraki yıllarda, özellikle Türkiye’nin 
Avrupa Peyzaj Sözleşmesini imzalaması ve yasayla yürürlüğe almasının ardından, 
kurumsal olarak bir nebze güç kazanan peyzaj planlama üzerine, ekolojik işlevler 
temelindeki, Şahin ve Kurum (2002), Uzun ve ark. (2010) ile Şahin ve ark.’nın 
(2014) çalışmaları peyzaj planlamaya yeni bir yön ve ivme vermiştir. 

Türkiye’de, peyzaj karakter analizi ve değerlendirmesi kapsamında, peyzajın 
yapı-işlev ve değişimine dayalı peyzaj planlama yaklaşımı, bilimsel ortamda 
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artık kabul görmüştür ve 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. 

Şekil 9. PBS veri katmanları (Malatya ili pilot alanı)

5. Sonuç ve Öneriler

SA aracılığı ile ortaya konulan SiberCBS ortamı ülkemizdeki ilk internet 
tabanlı Peyzaj Bilgi Sistemi uygulamasıdır. Dünya ölçeğinde var olduğu 
belirtilen örnekler peyzajın bazı ögeleri ve yapısal özelliklerini kapsamaktadır. 
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Bu çalışmada belirtilen uygulama peyzajın işlevsel özelliklerini ve zamansal 
gelişimine ilişkin bilgileri de kapsamaktadır. Bunun yanı sıra bir CBS yazılımının 
temel analitik sorgulama olanaklarını internet ortamına yansıtmaktadır. Pilot 
alanı Malatya ili olan bu SiberCBS ortamına diğer illere ilişkin peyzaj bilgisi 
dahil edildiğinde Bölge-Alt Bölge Ölçeğinde Peyzaj Bilgi Sistemi tamamlanmış 
olacaktır. Bu hedef gerçekleştirildiği takdirde ortaya konulan sistem hem karar 
vericiler hem de mekânsal plancılar için doğal, kültürel ve görsel kaynakların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve izlenmesi yolunda potansiyel etkiye sahip 
olacaktır. Bu etki aynı zamanda, bilgiye erişimin kolaylığı sebebiyle mekânsal 
gelişim ve kalkınma seyrine toplumun da katılımını kolaylaştıracaktır. 

Bir SiberCBS uygulaması olarak herhangi bir ölçekte yeni bir PBS sistemi 
oluşturulması sırasında ya da Malatya ili ile uygulamaya alınan mevcut PBS’ye 
diğer illere ilişkin peyzaj bilgilerinin dahil edilmesinde dikkat edilecek konular 
10 stratejik eylem alanı biçiminde aşağıda sunulmuştur (Orhan, 2007; Şahin ve 
diğerleri, 2008; Şahin ve diğerleri, 2014).

1. PBS’nin diğer mekânsal planlama, yönetim ve izleme çalışmalarıyla
bütünleştirilebilmesi için, yürürlükteki uygulamaların var olan veri
kaynaklarının sistem mimarilerinin ve veri tabanı tasarımlarının sürekli
olarak irdelenmesi, bu amaçla iş birliği olanaklarının kullanılması

2. Mevzuat kapsamında peyzajlar üzerinde karar verici ve/veya yürütücü
olabilecek tüm ilgili kurumlarla/paydaşlarla koordinasyonun sağlanmasına
ilişkin sorumlu kamu kurumunun olası araçlarının araştırılması (Türkiye’de
bu konuda yürütücü/sorumlu kamu kurumu günümüzde Tarım ve Orman
Bakanlığıdır) ve iş birliği olanaklarının kullanılması

3. Peyzaj bilgisinin ülke, bölge, alt bölge ve yerel düzeyde farklı veri
ayrıntısında hazırlanması

4. PBS veritabanı tasarımına ilişkin geliştirilen kavramsal çerçevenin ve öz
nitelik kataloğunun standartlaştırılması amacıyla halihazırda geliştirilmiş
sistemin kullanımında istikrar ve teşvik yanısıra iyileştirmede iş birliği ve
ulusal düzeyde tutarlılık ve güncelleme

5. PBS kapsamınsa yargıya dayalı değerlendirmelere de fırsat verecek
şekilde ve uzman sistemine dayalı ara yüzlerin geliştirilmesi, bu
kapsamda, peyzajlara müdahaleye yönelik yasa ve yönetmeliklerin
(planlama araçları, ulusal-uluslararası yasa ve yönetmelikler, çevresel etki
değerlendirmesi ve diğerleri.) sisteme dahil edilmesi; yargıda kullanılacak
peyzaj göstergelerinin geliştirilmesi
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6. Ulusal il (alt-bölge) ölçeğinde oluşturulacak yeni peyzaj bilgilerinin,
internet tabanlı mevcut portala (PEYZAJ-44 pilot proje ile gerçekleştirilen
internet tabanlı SiberCBS) entegrasyonu

7. Birkaç ili içerebilecek Bölge (Çevre Düzeni Planları ile eş ölçek) ya da
Havza ölçekleri için oluşturulacak peyzaj bilgilerinin yine mevcut portal
(PEYZAJ-44 pilot proje ile gerçekleştirilen internet tabanlı SiberCBS) ile
bütünleşmesini sağlamak için SB olanaklarından yararlanma

8. PBS’nin yönetiminde ve güncellenmesinde Avrupa konumsal veri
politikalarının (INSPIRE, EUNIS, vd.) gözden geçirilmesi ve
uyumlaştırılması gereken durumların belirlenmesi

9. PBS kapsamında yer alacak peyzajların izlenmesi ve veri güncelleme
araçlarının tanımlanması

10. PSB veri güvenliği prokolünün oluşturulması, denetlenmesi ve sürekli
iyileştirme

PEYZAJ-44 Projesi SiberGIS portalı olan Peyzaj Bilgi Sistemine bir Karar 
Destek Sisteminin dahil edilmesine yönelik araştırma çalışmaları yapılmalıdır. 
Bir mekânsal gelişime ilişkin karar sürecinde yatırımcı, kullanıcı ve karar verici 
yetkili kurumun kullanabileceği araçlar SiberGIS ortamına dahil edilmelidir. 
Şekil 10’da görülen ve İngiliz planlama mevzuatı tarafından belirlenmiş 
kısıtlamalara göre; yeni bir mekânsal gelişimin katı atık depolama alanına 
yakınlığını içeren mantıksal akış diyagramı parçası buna bir örnek olarak 
verilebilir (Culshaw ve diğerleri, 2006). 
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Şekil 9. İngiliz planlama mevzuatı tarafından belirlenmiş kısıtlamalara göre; 
yeni bir mekânsal gelişimin katı atık depolama alanına yakınlığını içeren 

mantıksal akış diyagramı parçası (Culshaw ve diğerleri., 2006).
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1. Giriş

Yunanca, EV “oikos” ve BİLİM “logos” kelimelerden oluşan Ekoloji 
terimi ilk kez Ernst Haeckel tarafından 1869 yılında kullanılmıştır. 
Araştırıcı, bu terimi “doğanın ekonomisi ile ilgili tüm bilgileri 

belirtmek ve bu bilgilerin de hayvanların organik ve inorganik çevreleriyle 
olan ilişkileri” kapsadığını vurgulamak amacıyla kullanmıştır. Hayvanların 
dağılımı ve yoğunluğunu inceleyen bir bilim dalı olduğunu belirten 
Andrewartha’dan (1961) sonra Odum (1971) ekoloji için, doğanın yapısını ve 
işlevlerini inceleyen bilim dalıdır, tanımını yapmıştır. Fenchel (1987) ise 
organizma topluluklarının dönemsel değişimlerini yöneten ilkeleri inceleyen 
bilim dalı olarak tanımlamıştır. 
    O halde, ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini 
inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik araştırmalar tek bir tür üzerinde 
yoğunlaşabileceği gibi, bir ekosistemi ya da tüm dünyayı kapsayabilir (Erdem 
ve diğerleri., 2015). Çevresel ve Ekolojik ilişkiler, yoğunlukla, abiyotik ve 
biyotik faktörler arasında oluşmaktadır. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar, protista 
ve monera gruplarından oluşan, canlılar aleminin davranışları, abiyotik yapıyı 
geliştirir ya da geriletir. Gerileme durumlarında, ekoloji önemli yaralar alır, 
temiz toprak, su ve hava geriler ve gelecek yaşamı tehdit eder duruma gelir. 
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Örneğin, doğa uyumlu değişik süreçler içinde bağlantılar ve bileşenlerle ortaya 
çıkan ekolojik yapıda gelişen, ekotoplar (Ekolojiye Uyumlu Tip) ve ekolojik 
topluluklar, türler ve popülasyonlarla oluşan biyolojik ortamlarda ortaya çıkan, 
biyotoplar (Biyolojik Ortama Uyumlu Tip) ve geleceğin kültür sembolleri 
olan endemik bitkiler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tabii burada 
teknosferin (İnsan Ekosistemi), etkin rol oynadığını ve giderek daha yoğun bir 
biçimde vahşi tüketimden yana davrandığını unutmamak gerekir.

O yüzden bu çalışmada da, konu bu kapsamda ele alınarak irdelenmiş, 
ekoloji ve yaşam, birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.

2. Ekolojik Yaşam ve Çevre

Bu düşüncelerle Ekoloji sözcüğü başlı başına ele alındığında bitkisel üretim 
ve hayvansal üretim ile karşılaşılmaktadır. XVI. Yüzyılda Belleval, Fransa-
Montpellier, Botanik Bahçesi’nde Ekoloji sözcüğü “Bitki ve Ortamı” arasındaki 
sıkı dayanışma kapsamında kullanılmıştır. Burada Ekoloji Çevrebilim olarak ele 
alınmış, XIX. Yüzyılda ve özellikle 2.Dünya Savaşı sonu, Almanya’da, önceleri 
Bireşim Bilimi (sentez) olarak anılan Ekoloji, sonraları; kendi yasaları, amaca 
yönelik teknikleri, özel terimleri (Ekotip, Ekotop, Otoekoloji ve Sinekoloji 
vb.) ile Çevrebilim Dalı, ya da Ekoloji Bilim Dalı olarak, çevre biliminin içine 
yerleşmiştir. Burada, “Çevrebilim (Ekoloji) Hareketi” ve gerekçelerinden söz 
etmek doğru olacaktır, çünkü bugünkü Ekoloji anlayışı böyle oluşmuştur. 
Özellikle XIX. Yüzyılın 2.yarısında türlerde gerileme, biyosferde dengesizlik, 
kaynakların yanlış ve haksız kullanımı, kirlenmenin artışı, en önemlisi de,1930-
1950 artan toplu ölümler, bu hareketi başlatmış ve çoğaltmıştır. Böylece,

1) Doğa ve Koruma,
2) Doğayı Savunma,
3) Yaşamı Savunma,
4) Değer Yargıları, Eğilim ve Alışkanlıklarda Yeni Yaşam Biçimleri

(nükleersiz, fosilsiz) edinilmesi ve oluşturulması, gibi kavramlar
daha öne çıkar duruma gelmiş ve Ekoloji’nin yaşamda yerini alma
zorunluluğu ortaya çıkmıştır ve 1972 yılında, Stockholm’de ÇEVRE
gündemli konferans oluşmuş, Yeşiller Partisi ve diğer STK’lar Çevreye
sahip çıkan kurumlar olmuşlardır. Günlerce, Çevre ve Ekoloji (Çevre
Bilim) hep karıştırılmış, birbirinin benzeri olduğu düşünülmüştür. Ama
daha sonra Ekoloji’nin, çevrenin içinde, özgün bir bilim dalı olduğu
kabullenilmiştir.
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Bir zamanlar, Bireşim (sentez) Bilimi olarak da anılan Ekoloji’nin Abiyotik 
ve Biyotik bilim dallarının oluşturduğu koordinatör bir bilim dalı olduğu da 
söylenebilir. Çünkü içinde bulundurduğu ekosistemler (Kent, Deniz, Orman 
Ekosistemleri gibi) ayrı bilim dalları yumağıdır. Ekosistemler, ekolojide ayrı, 
birer işlevsel birimlerdir. Kendi içlerinde yaşamlarını sürdürdükleri gibi, 
birbirlerinin yaşamlarını etkilerken bir yandan da dengelemektedir. Bununla 
birlikte, sorunları da kendilerine özgü olmaktadır. 

Ekolojik yaklaşımda, artık dünya görüşü, “Doğa Uyumlu Yaşam Stratejisi” 
olarak benimsenmiştir. Bu şekilde, uzun süredir tarafımızdan dillendirilen, 
“Ekolojik Ekonomi”yi temel alan bir toplum olarak yaşamın sürdürebileceği 
düşünülmektedir. Çünkü Ekoloji, bizim tanımımıza göre “Temiz toprak, temiz 
su, temiz hava ve bunlar arasındaki temiz ilişkiler ve canlılar arasındaki 
ilişkileri inceleyen bilim dalıdır”. Bu nedenle, ekonomi adına dokunulan, her 
abiyotik ve her biyotik varlık ekonominin gelişimini ya da gerilemesini etkiler 
ve tetikler. Çünkü ekonominin yaşamı, ekolojiye bağlıdır. Ekonomi; temiz 
toprak, temiz su ve temiz hava ister. Bütün bunlar ekolojide bulunur ancak 
üretimden sonra da ne yazık ki atıklar yine ekolojiye atılır.

Bu konuda abartıya kaçılırsa “Çevre Sorunları” başlar. Bu yüzden, insan-
çevre ilişkilerinde, toprak, su ve hava kullanımında, yanlış tarım uygulamaları, 
yanlış yerde sanayi kuruluşları, madencilik ve taş ocakları gibi hedefsiz sektörel 
yatırımlar, yerleşim gibi öngörüsüz planlamalar nedeniyle biyosfer ve insanın 
ve özellikle de ekonominin zarar göreceği unutulmamalıdır. Onun için ekolojiye 
zararsız, uzmana dayalı doğru hedefli yatırımlar ve ayrıntılı öngörüsü olan 
planlamalar bu kapsamda çok önemlidir. Bu konuda Sivil Toplum Kuruluşlarına 
ayrıca değer ve fırsat verilmeli, farkındalık yaratma sürdürülebilmelidir.

3. Çevresel Bozunum Kapsamında Ekoloji’nin Temel Varlıklarında
Durum

3.1. Çevresel Bozunum ve Su

Her ne kadar yıllarca yapılan belirlemeler dikkate alınmamış olsa da 
günümüzde artık önemle ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikleri ve 
bu bağlamda geleceğimizi tehdit eden kuraklık tüm dünyanın su konusunda 
ne denli zor durumda olduğunu ve su yönetiminin zorunluluğunun ve 
gerekliliğinin göstergeleri olarak önemle vurgulanmak durumundadır. 
Kuraklık maliyetlidir, zararlıdır ve etkileri yaygındır. Tüm yerleşik 
kıtalarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. 
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2017’ye kadar olan on yılda, kuraklık en az 1,5 milyar insanı etkilemiş ve 
küresel olarak 125 milyar dolarlık bir bütçeye mal olmuştur. Tahminler, 2050 
yılına kadar kuraklıkların dünya nüfusunun dörtte üçünden fazlasını 
etkileyebileceğini göstermektedir. Sağlıklı arazi ve ekosistemler, tatlı su için 
uzun süreli doğal depolama sunmaktadır. Ancak su kıtlığı iklim değişikliğinin 
neden olduğu kuraklıklar nedeniyle daha da kötüleşirken, milyarlarca insan 
tekrarlayan, geçici veya kalıcı su stresiyle karşı karşıya kalmaktadır (UNCCD, 
2022) 

Bilindiği gibi bu kuraklık aynı zamanda dünyanın önemli bölgelerini 
çölleşmeye götüren bir nedendir. Çölleşme nedeniyle de dünyanın1/3’ünü 
oluşturan 4 milyar hektar kadar toprak parçası kullanılmaz hale gelme 
sürecindedir. Bu kapsamda 50 milyar dolarları bulan bir ekonomik kayıp söz 
konusudur. Hâlbuki çölleşmeyi önlemek için 2,5 milyar doların yeterli olduğu 
söylenmektedir. Irmak, göl suları gibi su kaynakları, 40 yılda 2 kat daha fazla 
kullanılır duruma gelmiştir. Dünya nüfusunun % 40’ı sağlıklı su 
bulamamaktadır. İşte bütün bunlar, su için önemli uyarılardır. Çünkü artık su 
döngüsünde bozunumlar yadsınamaz bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu 
durum, Türkiye için de ne yazık ki önemli bir sorun olarak gündemde yer 
almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 22 Mart 2022 tarihli Dünya Su 
Günü’nde somut olarak bildirdiğine göre;

* Dünyada her 4 kişiden 1’i (yaklaşık 2 milyar insan ) güvenli içme suyundan,
* Dünya nüfusunun neredeyse yarısı (3,6 milyar insan) güvenli sanitasyondan,
* Dünya genelinde her 3 kişiden 1’i ( 2,3 milyar insan ) evde el yıkama

olanaklarından yoksun durumdadır.

Ayrıca, 3,4 milyona yakın insan her yıl su kirliliği nedeniyle ölürken, 2030 yılına 
kadar dünya çapında 700 milyon insanın yoğun su kıtlığı nedeniyle yerinden 
olacağı öngörülmektedir (UN-Water, 2013). 

Dünyadaki Su Döngüsü Şekil 1.’de görülebilir, buradan su noktalarındaki, 
birbiriyle olan ilişkilerinin ve yaşam biçimleriyle olan etkilenmelerinin ne kadar 
anlaşılır olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Kaynak: USGS, 2018

Şekil 1. Dünya Su Döngüsü

Küresel ısınma ile iklimsel değişimler, buzulların erimesi ve dolayısıyla dünya 
çapında su taşkınları, seller, sular bugün için de önemli bir sorundur. BM’nin 
(Birleşmiş Milletler) her toplantısında küresel ilkeler sözleşmesi kapsamında 
sürdürebilir enerji ele alınmaktadır. Ancak, enerjinin su olmadan da bir işe 
yaramadığını unutmamak gerekmektedir.

Dünya Su Günü, 1993 yılında BM Genel Kurulunca 22 Mart olarak 
belirlenmiştir (UN, 2022). O yıldan bu yana, dünya su kaynaklarımız ne yazık ki 
giderek azalmaktadır. Bu kapsamda dünya geneline bakıldığında; kişi başına 
yıllık 1000 m³’ten az kullanılabilir suya sahip ülkeler su fakiri ülkelerdir. 2000 
m³’ten daha az olan ülkeler suyu az olan ülkelerdir. 3000 – 5000 m³ arası yeterli 
suya sahip ülkeler, 8000 m³ ve üzeri kişi başı su kullanılabilir ülkeler ise su 
zengini ülkeler olarak kabul görmektedir. Bu durumda ABD ve Kanada gibi 
ülkelerin su zengini ülkeler olduğu kolayca anlaşılacaktır. 1566 m³ kişi başı 
kullanılabilir su miktarı ile Türkiye suyu az olan ülkeler arasındadır. Bu yüzden, 
dünyada su yönetimine bağlı olarak bir takım sözleşmelerle durum kontrol 
altında tutulmak istenmektedir. Bu kapsamda; Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonu (UNECE), “Sınıraşan Su Yollarının ve Uluslararası 
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Göllerin Korunması ve Kullanılması, 1992 Helsinki Su Sözleşmesi’ne göre 
insan sağlığı ve sosyo-ekonomik koşulları etkilemeyecek bir biçimde, dünya 
sınır aşan sulardan yararlanma, kontrollü ve en az olmak zorundadır. Sular 
sürdürülebilir yönetimle ekosistemlerin gerektirdiği bir biçimde kullanılmak 
durumundadır (UNECE, 2022). Ekosistemler korunarak kendisini 
yenilmeesine izin verilmelidir. Buna bağlı olarak sistem risk tahminlerini ve 
acil önlem planlarını içermelidir. Su kalitesine yönelik hedefler 
belirlenmelidir. Kazayla bile olsa su kirlenmesinin dünya genelinde önüne 
geçilmelidir. AB Su Yönetmeliği “EU Water Frame Work Director (WFD)” 
2015 yılına kadar tüm AB ülkelerinin su kaynaklarının “Sürdürülebilir iyi su 
statüsüne (Good Water Status) ulaşmasını hedeflemektedir. WFD, AB’ye üye 
olmayan komşu ülkelerde iyi su statüsüne geçmek için belirli bir tarih 
öngörmektedir, ancak değişik biçimde oluşturulan kurumlarla, bu durum 
zorlaşmaktadır.

Türkiye, hem sulak alanlar, hem de iç sular ve akarsular bakımından 
önemli bir konumdadır. 26 adet Havza ile Avrupa’nın önde gelen bir ülkesi 
durumundadır. Bu yüzden planlamalarda havza bütününde plan kararları 
alma zorunluluğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda en önemli nokta ise 
dünya su komisyonları, Avrupa Su Konseyi, Akdeniz Birliği gibi örgütlerde 
yönlendirici bir konumda olmamız zorunluluğudur.

3.2. Çevresel Bozunum ve Hava 

Hava kirliliği, doğal olaylar ve kültürel etkinlikler sonucu oluşan, is duman, 
toz, gaz, buhar ve aerosol biçimindeki kirleticilerin havanın doğal bileşimi ve 
yapısını olumsuz yönde etkileyerek, insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik 
dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunması 
olayıdır. 

Belirli bir mekânda hava kirliliğinden söz edilebilmesi için, kirletici 
unsurların hangi miktarlarda zararlı olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu 
durumda öncelikle yapılması gereken temiz havanın tarifidir. Temiz hava; 
% 21 02 (Oksijen), % 78 N (Azot), % 1 de diğer gazlardan oluşur (T.C. 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022). Ne yazık ki insanoğlu, 
doğaya aykırı yaşam biçimleri nedeniyle, diğer gazları arttırarak havanın 
kirlenmesine neden olmuştur. 

Bu kapsamda, birincil kirleticileri sıralarsak; kükürt oksitler (SOx), Azot 
oksitler (NOx), Karbonmonoksit (CO), Hidrokarbonlar (HxCy) ve Partikül 
maddelerdir. Avrupa Birliği’nde kirletici maddeler arasında yer alan Partikül 
Madde 10 (PM10) seviyesi 24 saatlik ortalamada 50 Mikrogram/m³ (YM3) 
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olarak belirlenmiş durumdadır (EC, 2019). Bu sınır değer, yıl içinde 35 defa 
aşılabilir, daha çok sayıda aşma olursa, halk sağlığı bakımından tehlike vardır. 
Chicago Üniversitesi’ne bağlı bir kurum olan ve dünyadaki hava kirliliği ve 
buna bağlı ölümleri araştıran Hava Kalitesi Hayat Göstergesi'ne (Air Quality 
Life Index- AQLI) göre insan ömrü hava kirliliği sebebiyle kişi başına 2.2 yıl 
azalmıştır. Bu da her sene yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunun hayatından 
“17 milyar yıl” eksildiği anlamına gelmektedir (AQLI, 2022). 

Hava kirliliğinin esas kaynağı yanma olayıdır. Isınma, enerji, sanayi, 
motorlu taşıtlar, petrol ve kömür bu kapsamda önemli etmenlerdir. Diğer 
etmenler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

* Meteorolojik değişkenler (rüzgâr, sıcaklık, nem, basınç, inversiyon)
* Doğal faktörler (topoğrafik yapı)
* Plansız sanayileşme
* Kırsal alandan kentlere göç olayının artması ve plansız kentleşme
* Sınıraşan taşınım
* Yeşil alanların azalması

Burada özel bir durum olan “Asit Yağmurları” da önemlidir. Yeryüzüne inen bu 
yağmurlar da, ormanlar dâhil birçok yerel değerlerde yangın olaylarına neden 
olabilmekte, ayrıca havanın kirlenmesine de sebep olmaktadır. 

Bütün bunlar, günümüzün en önemli gündemini oluşturan, “İklim 
Değişimi” ya da “İklim Krizi” olgusunu tetiklemektedir. Sıcaklık artışı, 
düzensiz yağışlar, deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi gibi değişim 
ve gelişmeler ise birçok sektörü olumsuz etkilemektedir. Maddi ve manevi 
kayıplara neden olmaktadır. Bu durumdan etkilenebilecek sektörlerin başında; 
sağlık ve tarım gelmektedir. Ayrıca, ormanlar, su kaynakları, kıyı alanları, türler 
ve doğal alanlar üzerine de olumsuz etkileri görülmektedir. 

4. Sonuç

Küresel  boyuttaki çevre sorunlarının ancak küresel mücadele ile 
çözümlenebileceği gerçeğinden hareketle 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Zirvesi, 
hem çevrenin yanı sıra sosyal boyutu da içeren daha kapsamlı bir sürdürülebilir 
kalkınma kavramına öncülük etmiş, hem de genel çevresel politika amaçlarının 
spesifik ve somut eyleme dönüşmesini sağlayacak ulusal yönetimlerin sivil toplum 
örgütleri ile yeni iletişim yolları üretmesine zemin hazırlayarak mevcut sorunlar 
hakkında, kamu bilincinin oluşumuna yol açmıştır (Dulupçu, 2001). Gündem 
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21, Rio Zirvesi’nin somut bir ürünü olarak sürdürülebilirlik olgusunun içeriğini 
ve bağlarını zenginleştirmiştir. Özellikle, Gündem 21’in faaliyetlerine yön 
veren vurgulamalarla kalmamış, dahası çevre ve kalkınma arasındaki sinerjik 
işbirliği olanaklarını sürdürülebilirliğin merkezine oturtmuştur. Böylelikle insan 
ve çevreyi bağımsız gören, birini diğerinin alternatifi şeklinde değerlendirme 
eğilimine son vermiştir.

Küresellik, ortak habitatı (yaşam ortamını) yok etmekte  ve bitkisel 
yaşam yara almaktadır. Bu durum Türkiye’nin de taraf olduğu, 1992 tarihli, 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ kapsamında da dikkate alınmak 
zorundadır. 

Sürdürülebilir kalkınma, insanoğlunun parçası olduğu ve varlığını 
sürdürebilmesi için temel desteği sağlayan ekosistemlerle uyumlu ve denge 
içinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 2.maddesi biyolojik çeşitliliğin 
sürdürülebilir kullanımını, “biyolojik çeşitlilik unsurlarının, uzun dönemde 
biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmayacak şekilde ve oranda kullanımı ve 
böylece biyolojik çeşitliliğin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını ve 
özlemlerini karşılama potansiyelini muhafaza etmesi anlamındadır” ifadesiyle 
tanımlamaktadır. Bu bağlamda ele alındığında, biyolojik çeşitliğin sürdürülebilir 
kullanımı, bir yandan bugünkü kuşakların gereksinimlerini karşılarken bölgeler 
arasındaki eşitliğin gözetilmesi, diğer yandan da gelecek kuşakların haklarının 
güvence altına alınmış olmasını içermektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın 
temel bileşenleri; ekonomik olarak uygulanabilirlik, sosyal eşitlik ve çevresel 
sürdürülebilirliktir (TÜBİTAK, 2002). 

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın gönenci için elzem olan 
yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir 
göstergesidir. Biyolojik çeşitlilik üç önemli parçadan oluşur ki yapılmakta olan 
çalışma kapsamında bu parametrelerin tarım, balıkçılık, ormancılık ve koruma 
alanları gibi “doğa koruma” olarak belirlenen alanda ele alınması elzemdir. 
Bilinmektedir ki, flora ne kadar doğal ise bitkisel yaşam o denli güçlüdür. 
Arılar bu olgunun, ayrıca önemli bir parçasıdır. Arılar gibi birçok canlı türü 
binlerce bitkinin tozlaşmasını (döllenmeyi) sağlamaktadır.

Doğaldır ki, her tesis flora ve faunaya, ekosistemlerin diğer varlıkları olan 
su kaynakları, orman alanları, peyzaj değerleri ve yerleşim alanlarını da olumsuz 
etki altına alacaktır. Ama bu durum, ilgili uzmanlar ve gerekli “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi” çalışmaları ve uygun planlamalarla, ekolojik karakter 
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bozunumu’na neden olmadan gerçekleştirilebilir. Ayrıca uluslararası düzeyde 
ortaya konulan kriterler, bu kapsamda önemle ele alınmak durumundadır. 

Bu kriterler; 

* Antropojenik etkiler almamış ekosistemler ile ifade edilebilecek doğallık, 
çevresel değişimlere karşı habitat, topluluk ve türlerin etkilenme 
derecesini yansıtan duyarlılık,

* Belli biyocoğrafik ünitelere ait habitat ve toplulukların temsil edilmesini 
ifade eden tipiklik,

* Çoğu niteliğini kaybetmemiş alanlarda mevcut, uygun biçimde 
kullanabilmeleri ile koruma değerini yeniden kazanmanın söz konusu 
olduğu rejenerasyon (yenilenme)potansiyeli,

* Estetik,(görsel değerler),
* Eğitsel dönem,
* Alanın orman, su rezervi gibi doğal kaynak olması,
* Bitki örtüsünün erozyonu tutma kapasitesi, alanın genetik çeşitlilik 

göstermesi,
* Alanın farklı türlere ait habitatın korunmasını sağlayacak kadar yeterli 

büyüklükte olması ve bütünlüğün korunması,
* Eşsizlik ve enderlik,

* Ekolojik açıdan yaşamsal önem taşıması nedeniyle korunması 
zorunluluğu, şeklinde belirlenebilir.

Kaynakça

Andrewartha, H.G., 1961, Introduction to the Study of Animal Populations, 281 
pages, The University of Chicago Press

AQLI (Air Quality Life Index), 2022, Annual Update by M.Greenstone, 
C.Hasenkopf and K.Lee, Erişim Adresi: (15.08.2022) https://aqli.epic.
uchicago.edu/wp-content/uploads/2022/06/AQLI_2022_Report-Global.
pdf

Dulupçu M.A., 2001, Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler, 
Dış Ticaret Dergisi, Yıl 6, Sayı 20

Emlen, J. M., 1973, Ecology: An Evolutionary Approach, Addison-Wesley, 
Reading, Massachusetts.

Erdem, Ü., Erdoğan, N. ve Şengür, Ş., 2015, Peyzaj Değerleri Ve Arazi 
Bozunumu, III.Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu- Bildiriler 
Kitabı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları



140    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

EU (European Commission), 2019, Air Quality Standard,  (https://ec.europa.eu/
environment/air/quality/standards.Erişim Adresi: 05.06 2022).

Fenchel, T., 1987, Ecology, Potentials and Limitations, 186 pages, ISSN 0932-
2205

Krebs, C. J., 1985, Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and 
Abundance, Third Edition, Harper Collins, New York

Odum, E.P., 1971, Fundamentals of Ecology. Third Edition, W.B. Saunders Co., 
Philadelphia, 1-574

Pianca, E. R., 1988, Evolutionary Ecology, Fifth Edition, Harper Collins, 486 
pp, New York.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022, Hava ve Hava 
Kirliliği, Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, (Erişim Adresi: 07.06.2022) 
https://egethm.csb.gov.tr/hava-ve-hava-kirliligi-i-87404 

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2022,  “About 
the UNECE Water Convention”,http://www.unece.org/env/water/text/text.
html, (Erişim Adresi: 28.04.2022).

The Water Cycle, 2016, Erişim Adresi: (04.04.2022), www.usgs.gov/water-
science-school

TÜBİTAK, 2002, Vizyon 2023 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve 
Sürdürülebilir Kalkınma, TÜBITAK VIZYON 2023 Projesi Çevre ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Paneli, Aralık 2002

UN, 2022, World Water Day 22 March, The Importance of Water, Erişim Adresi: 
(10.08.2022) https://www.un.org/en/observances/water-day

UNCCD (United Nations Conventions to Combat Desertification), 2022, 
Drought Overview, Erişim Adresi: (01.08.2022) https://www.unccd.int/
land-and-life/drought/overview

UN-Water, 2013: Water Security and the Global Water Agenda. Ontario, Canada.
UN WATER. World Water Day 2022 Groundwater - Making The Invisible 

Visible; 2022. Erişim Adresi: (01.08.2022) https://www.worldwaterday.
org

USGS, 2018, The Water Cycle, Erişim Adresi: (01.06.2021) https://www.usgs.
gov/special-topics/water-science-school/science/water-cycle

WHO/UNICEF, 2022, Erişim Adresi: (20.06.2022)  https://www.unwater.org/
water-facts/water-sanitation-and-hygiene/



141

B Ö L Ü M  V I I I

TARİHİ ANTAKYA EVLERİ VE 
PEYZAJ TASARIMI

Historical Antakya Houses and Landscape Design

Elif Nimet BAYRAKÇIOĞLU1, Mahire ÖZÇALIK2

1(Yüksek Peyzaj Mimarı), Hatay Valiliği, elif.n_pyzj@hotmail.com
Orcid: 0000-0003-4859-8980

2 Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj, 
Mimarlığı Bölümü, 

mahira.me@gmail.com
Orcid:0000-0002-6420-4358

1. Giriş

Antakya tarihi çok eski zamanlara dayanmakta olup, ilk yerleşim 
yerleridir. Helenistik dönemden günümüze kadar uzun bir tarihi 
süreçte, çeşitli kültürlerin etkisi altında kalan Antakya’nın kozmopolit 

bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.  Şehrin yüzyıllara dayanan yerleşim 
alanlarındaki evlerin iç avluları kendine özgü bahçe düzenlemesine sahip olup, 
bahçe düzenlemesinde ikim özelliklerinin etkisi kadar, sosyo-kültürel değerleri 
de etkili olabilmektedir. Bahçe tasarımında meyve ağaçlarına, hobi bahçelerine 
çok nadir rastlanılmaktadır. Çoğunlukla kavak ağaçlarına yer verildiği 
görülmektedir. Avlular içerisindeki peyzaj düzenlemesi evlerin birbiri ile 
mesafenin korunmasını sağlamanın yanında, mahremiyeti korumakta ve alanın 
temiz hava teminini sağlamaktadır. Tarihi Antakya evlerinde kış mevsimlerinde 
mecburi olarak ısınma amaçlı odun sobası kullanıldığı için avluda bulunan yeşil 
alanlar hava kirliliğine azda olsa engel olmaktadır.

Tarihi eski Antakya konutları; avlu (bahçe), seki (teras) ve odalardan 
oluşan mekânlardır. En tanımlayıcı özelliği ise; bir avlu içerisinde yer alır ve 
avlu etrafında düzenlenmiş odalarla bütünleşir. Birçoğu Osmanlı Dönemi konut 
dokusu özelliğini taşıyan tarihi eski evler aile kavram anlayışının değişmesi 
ile daha önceki dönemlerdeki değerini kaybetmiş, yerini yeni yapılaşma 
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olan modern binalara terk etmiştir. Tarihi Antakya konutlarında yaşayan aile 
bireylerinin sayılarının artması ile evler bireylerin ihtiyacını karşılayamaz hale 
gelmiştir. Burada yaşayan halk şehrin ‘Yeni Antakya’ olarak isimlendirilen 
kısmında olan modern yapılaşmalara kaymıştır. Kendi haline bırakılan ve 
bakımına özen gösterilmeyen tarihi Antakya konutlarının birçoğu restorasyon 
ve kültürel mirasın korunmasına yönelik doğru bir stratejinin olmamasından 
dolayı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiş, ya da yerlerine modern binalar 
yapılmıştır(Bozkurt,2018).

Yağış oranı yüksek iklimsel özelliğe sahip olan Antakya’daki, tarihi 
sokakların dikkat çekici ve benzersiz özelliği kırık taşlarla döşeli yolların 
merkezlerinin orta kısımlarının ark şeklinde su kanalları ile tasarlanmış olmasıdır. 
Su yolları yağmur suyunu Asi nehrine yönlendirmeyi ve sel olasılığını önlemeyi 
sağlamaktadır. Genellikle iki katlı olan evlerin sokaklarla ilişkileri çok sınırlıdır. 
Bu nedenle evin iç kısmını görmeden, eve girmeden evin yerleşim planını, 
genişliğini ve atmosferini tahmin etmeye imkân dahi yoktur (Büyükmıhçı, 2011).

Tarihi Antakya evlerinin çoğu tehlikededir. Bu nedenle toplum temelli 
imar faaliyetleri ve kültürel mirası koruma çalışmaları başlatılmıştır. Doğru 
kullanımların belirlenmesi, özgün niteliklere sahip mirasın korunmasını ve 
sürdürülebilirliğini sağlarken, mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

Bu araştırmanın amacı; Hatay ili merkez ilçesi Antakya’da eski tarihi 
evlerin mimari ve peyzaj tasarımını incelemektir. Çalışma alanı, özgün mimari 
özellikler gösteren tarihi evlerin bahçelerinde kullanılan kat planı tipleri, cephe 
mimarisi, pencere ve kapı şekilleri, iç tasarım ve peyzaj öğelerini içermektedir. 
Amaç, evlerin doğuşundan bu yana meydana gelen değişim türlerini açıklığa 
kavuşturmak ve toplumun kültürel mirasını restore etmektir. Özellikle ev 
ve bahçe arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yaşam koşullarını nasıl etkilediği 
incelenmiştir. Restore edilen evlerin bazıları ticari, bazıları ise müze, eğitim 
merkezi gibi çeşitli amaçlar taşıyan yaşam alanları olarak kullanılır.

2. Materyal ve Metod

Antakya’nın tarihi yapılarını oluşturan Kurtuluş Caddesi, Saray Caddesi, 
Affan Mahallesi gibi tarihi evlerin ana konumları araştırılarak, konuya ilişkin 
veriler toplanmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklar kontrol edildi. YÖK, İstanbul 
Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi›nden makale, dergi ve makaleler 
incelenilip kullanılmıştır. Araştırma temaları üzerine yapılan literatür taramaları, 
araştırmanın metodolojik kısmını geliştirmede oldukça etkili olmuştur.
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Kurtuluş caddesi: Antakya’da bulunan ve şimdiki adı Kurtuluş Caddesi olan 
eski adıyla Herod Caddesi, geceleri meşalelerin yakıldığı dünyadaki ilk şehirdir. 
Cadde kuzeydoğu-güneybatı yönünde ilerliyor ve şehri ikiye bölüyor. Sokakta 
yeni yapılan evler eski evlere bitişik. Çoğu iki katlıdır. Ayrıca tek katlı ve üç katlı 
daireler bulunmaktadır. Geleneksel avlulu evlerin aksine bu evlere doğrudan 
sokaktan girilmektedir. Cepheleri sokağa bakmaktadır.

 

Şekil 1 1. Antakya Kurtuluş Caddesi Ve Tarihi Antakya Evi  (Orjinal, 2019)

Kurtuluş Caddesi Roma döneminde “Sütunlu Yol” ile birleşen hat üzerindedir. 
Hellenistik kentin ızgara yapısı caddenin kuzey kesiminde halen görülmektedir. 
Fransa haritasında bu caddeye “Herod Caddesi” veya “Büyük Cadde” (Rue 
Jadid) denir. Avlulu tarihi evlerin aksine, birinci katı ağırlıklı olarak ticari amaçlı 
kullanılan bu caddede, sokağa bakan bir veya iki katlı evler de yapılmıştır(Temiz, 
2005: 429).
Saray Caddesi: Tanzimat döneminden sonra Hükümet Konağı’na giden 
caddenin genişletilmesi Saray Caddesi’ni açarak bölgeye yeni işlevsel binalar, 
oteller, restoranlar ve sinemalar inşa etti. Giriş katında dükkan, üst katında 
apartman olarak kullanılan bir bina ve sofalı bir ev ile ticaret bu bölümde 
yayılmıştır. Sokakları ve bulvarları ayıran cepheler ile bitişik bir sırayla inşa 
edilen binalar ile bu dönemde dışa dönük mimari ortaya çıktı.

 

Şekil 2 2. Antakya Saray Caddesi (Orjinal, 2019)
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Affan Mahallesi: Tarihte ilk ışıklandırılan Kurtuluş caddesinin başından sonuna 
doğru kurulan bu mahalle Askeri kışladan başlayıp, Habib-i Neccar Camii’nin 
olduğu bölüme kadar uzanır. Bu mahalle içinde, Anadolu’nun ilk camisi olan 
Habib-i Neccar Camii, tarihi Sarmiye camii, havra ve bazı kiliseleri barındırır. 

Şekil 3 3. Antakya Sarmiye Cami ve Habib-i Neccar Camii (Orijinal, 2019)

Ulu Camii Mahallesi: Şehrin merkezinde bulunur. Cami ve külliye yan yana 
bulunmaktadır. Tarihi Antakya evlerinin ortasında yer almaktadır. Konum 
olarak Saray Caddesi ile iç içe olması evlerin nitelikli özelliklerini kaybedip, 
kafe-nargile kafe, lokanta vb. olarak kullanıma açılmasına sebep olmuştur.

Şekil 4 4.  Antakya Ulu Cami ve Ulu Cami Mahallesi (Orjinal, 2019)

Bu çalışmada ilk olarak bir literatür çalışması yapılmıştır. İkinci aşamada toplanan 
veriler analiz edilmiştir. Antik Yunan, Yunan ve Roma kültürlerinden miras kalan 
tarihi avlulu evler incelenmiş ve tarihi antik Antakya evleri ile karşılaştırılmıştır. 
Kültür ve yaşam tarzı değişikliklerinin apartman ve bahçeler üzerindeki etkisi 
araştırıldı. Üçüncü adımda ise alan belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Örnek 
olarak seçilen yapı bilgileri evlerde yaşayan insanlardan elde edilmiştir. Konu 
ile ilgili görsel incelemeler yapılmıştır. Eski şehir yapısında kalan avlulu tarihi 
yapıları fotoğraflayıp, avlunun dikimine, avlunun şekline ve kullanım tarzı 
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hakkında geniş çaplı bilgiler elde edilmiştir. Evler ve bahçe sokakları arasındaki 
ilişkiyi inceleniliştir.

Elde edilen verilere dayanarak, tarihi Antakya evini korumak için alanda 
restorasyon çalışmaları yapılmasına rağmen bahçenin yapısal değişikliklere 
uğradığı sonucuna varıldı. Bu nedenle, bu çalışma çerçevesinde, avluların 
geleneksel özelliklerine saygı duyarak bölgenin tarihi avlularının korunmasını 
ve sürdürülebilir kullanımını önerilmiştir. Antakya’nın tarihi konut oluşum 
süreci, sokak-mahalle ilişkileri, mimari ve çevre düzenlemesi hakkında 
detaylı bir çalışma hazırlanılmıştır. Bu yapıların yer aldığı evlerde, arsalarda 
ve kullanımlarda zaman içinde meydana gelen değişiklikleri belgelemek ve 
iletmek için girişimlerde bulunulmuştur. Kültürel değerimizi korumak adına 
Antakya›nın tarihi evlerinin restore edilmesi için dikkat edilmesi gereken yerler 
özenle vurgulanmıştır.

3. Antakya İle İlgili Kısa Bilgi

Antakya, tarihi çok eskilere dayanan bir kenttir ve insanoğlunun ilk yerleştiği 
bölgelerden biridir. Helenistik dönemlere uzanan uzun bir geçmişe sahip olan 
Antakya şehri, burada hakim olan farklı kültürlerden etkilenen uluslararası bir 
yapısal bütünlüğe sahiptir. Şehrin yüzyıllar önce yerleşim yerinde olan tarihi eski 
evin avlusunda eşsiz bir bahçesi var. Bahçeler tasarlanırken iklimsel faktörlerin 
yanı sıra sosyal gelenekler de belirleyici olmuştur. Meyve ağaçları, hobi seraları, 
kavaklar vb. bahçeyi oluşturan çok nadir fakat yeşil alanlardır.

 Avlu evleri birbirinden ayırır. Avlunun çevre düzenlemesi, alana 
mahremiyet ve bol oksijen sağlar. Antakya’nın tarihi evlerinde ısınmak için odun 
sobası kullanılıyor, bu nedenle avludaki yeşil alan hava kirliliğini önlemeye 
yardımcı oluyor.

Antakya antik bir tarihe sahip bir şehirdir ve ilk Antakya’nın arazi 
koşulları nedeniyle sokaklar kuzey, güney, doğu ve batı kurallarına uymamış 
ve şehir planlaması düzensiz bir dikdörtgene dönüşmüştür. Sokaklar yazın 
Asi Nehri’nden esen rüzgarla, kışın güneşle şehri biraz serinletecek şekilde 
tasarlandı. Antakya’nın tarihi sokaklarına bakıldığında zamanın ihtiyaçları için 
tasarlanmış dar bir şerit. Dar olmalarının bir diğer nedeni de gölgeli alanlar 
oluşturarak yaz sıcağının bunaltıcı etkilerinden korumaktır(Sahillioğlu, 1999).

Sokağın bir bölümüne bakıldığında, sokağın ortasındaki bir su birikintisi 
ya da halk dilinde bir çöplük hemen göze çarpıyor. Bu oluklar, şehrin ve Habib 
Neccar Dağı’nın kenarından akan sağanak yağmur suyunu kontrol ediyor. Şehri 
su basmadan akıp gitmesini sağlayacak, yol kavşaklarında buluşup Asi’ye 
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akacaklar. Bu altyapı sayesinde yol, yağmur suyunu başarıyla tahliye edecekti. 
Bu kanallar 6-10 cm derinliğinde ve 60-90 cm genişliğindeydi. Yayalar için 
her iki tarafta kalan boşluk, yol kesimine bağlı olarak 1m ile 1.35m arasında 
değişmektedir. Ortalama çapı 10 ila 50 cm arasında değişen doğal taş bloklarla 
kaplanmış bu sokaklar, asfaltla kaplandığında özgünlüğünü tamamen yitirdi. 
Oluklar da bu yeni kimliğe dahil edildi, ancak o zamanki kadar işlevsel 
değillerdi ve yağmur suyunun oluklardan ve sokaklardan akmasına izin vermeye 
yetersizdiler.(Demir,1996).

Antakya kentini oluşturmak için kullanılan plan, Helenistik kentleri kentsel 
planlama ilkeleri açısından temsil eden bir “ızgara plan” şeklini alır ve ilk olarak 
Hippodamus adlı Giritli bir mimar tarafından kullanılmıştır(Demir,1996).

  

Şekil 5. Tarihi Antakya Sokakları Su Olukları (Orijinal,2019)

4. Tarihi Antakya Evlerinin Oluşumu

Hatay ili merkez ilçesi Antakya antik yerleşiminde yer alan eski Antakya evi 
eşsiz mimari özelliklere sahiptir. ‹Antakya›nın Geleneksel Evleri› olarak da 
bilinen evler, şehri ikiye ayıran Asi Nehri’nin doğusunda ve Javinecker Dağı 
(Silpius) arasında yer alıyor. Kenti ikiye bölen Asi Nehri’nin batı kesimine halk 
arasında “Yeni Antakya” deniyor ve bu alandaki evler günümüz mimarisine 
göre tasarlanmış olmaktadır.(Cengiz, 2014).

Arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak kabul edilen antik Antakya evleri, 
antik evlerden biraz farklı özelliklere sahiptir. Çünkü yüzyıllardır farklı 
kültürlerin kontrolünde olmuş ve zamanla farklı ihtiyaçlar doğrultusunda 
değişime uğramıştır. Antakya’nın eski tarihi konut yapısı evleri mimari üslup 
açısından benzer özellikler taşımaktadır. Çoğu iki katlı ev, yalnızca sokağa bakan 
unsurlar tarafından tanınmaz. Antakya’nın daracık sokakları sağır duvarlar ve 
iki yanında yükselen evlerin avlularıyla ayrılıyor. Ancak bu duvarların arkası, 
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avlunun etrafında yer alan odalarla çevrili, yemyeşil, gölgeli ve serin, ferah bir 
avlu ile doludur(Akbay,2006).

Tarihi Antakya evinde, avlunun sokak tarafında, evi dış dünyaya kapalı 
tutan penceresiz yüksek bir duvar bulunmaktadır. Dar sokaklara ve bulvarlara 
rağmen ev, konfor ve sükunet sağlayan bir mekan olarak düzenlenmiş ve ev 
mimarisinde konfor, mahremiyet ve aile huzuru ön planda tutulmuştur. Dört bir 
yanı çevrili ve sokaktan izole edilmiş evler, evrenle sadece avluda temas ediyor. 
Dışarıya kapalı ama komşularla iç içe olan bu yaşam tarzı, iyi komşu sevgisi ve 
dayanışması üst düzeydedir. (Gökdemir,2011).

2 ile 3 metrelik dar bir koridor olan koridorun sonunda, arkasına monte 
edilen bir mekanizma ile otomatik olarak kapatılan merkezi kapı adı verilen 
ikinci bir kapı bulunmaktadır. İç kapıdan “havuş” veya “hayat” adı verilen 
avlulara çıkılır. Bazı evlerde dış ve iç kapılar arasındaki koridorda menzil veya 
han gibi dış mekan odaları olduğunu görebilirsiniz (Gökdemir,2011).

Evdeki odalar avluya açılır ve güneye veya batıya bakar. Evler çoğunlukla 
iki katlıdır ve odalar arka arkaya düzenlenmiştir. Ana ortak unsur, evin ön 
cephesinin ikinci katında yer alan ahşap sütunlu doğal açık sofadır. İki katlı 
evlerde üst katlara duvarlara yerleştirilmiş konsollu taş merdivenlerle çıkılırdı. 
Her evin, genellikle diğerlerinden daha büyük, iyi bir şekilde bir araya getirilmiş 
ve ailenin mali durumunu gösteren bir ana odası vardır. Misafir kabulü için de 
kullanılır(Gökdemir,2011).

İki katlı evin birinci katı çoğunlukla kesme taş, üst katın duvarları ve 
bölmeleri bağdadi, evin pencereleri avluya bakıyor, panjur, kepenk, korkuluk vb. 
bir çok unsur vardır. Bazı evlerde sokağa bakan odalarda taş konsollar üzerine 
yerleştirilen ahşap kiriş çıkmalar hem mekan-çevre ilişkisini hem de mekanın 
çevre üzerindeki hakimiyetini zenginleştirmekte ve dikkat çekmektedir. Avluya 
bakan evlerin kapı ve pencereleri genellikle kemerlidir. Odaya çıkan uç küçük 
bir pencere ile kapatılmıştır. Bu çatı pencereleri arasındaki duvarlar, her biri 
farklı bir motife sahip yuvarlak veya kare rozet şeklinde süslemelerle cepheyi 
zenginleştiriyor. 

Bazı evlerde giriş katında pencerelerin bulunduğu hizada fanus, lamba, 
mum, fener vb. için fanus takaları ve kuyu yakınında ise su için sebil takası 
adı verilen işlemeli bölümler bulunmaktadır. Evlerin çatı sistemleri ahşap olup 
üzeri Türk kiremitleri ile kaplanmıştır. Arap kültürünü Osmanlı dönemi saray 
üslubuyla yansıtan evler, Türk konut mimarisinin özelliklerini yansıtan çini 
yapıları ve yerel motifleriyle prestij gösteriyor. Bu yapı sisteminde depreme 
karşı gerekli önlemler alınmıştır(Kara,2005).



148    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Şekil 6. Tarihi Antakya Evleri Taka Örnekleri (Orjinal,2019)

Tarihi bir Antakya evini karakterize eden en önemli faktörler, ikamet edilen 
bölgenin yapısı, iklimi ve yaşam tarzıdır. Sıcaklık, yağış ve rüzgar gibi iklim 
koşullarının yanı sıra bölge halkının gelenek ve görenekleri ile Arap ülkelerine 
yakınlıklarının şekillendirdiği yaşam tarzı da konut yapımında belirleyici 
faktörlerden biridir. (Büyükmıhçı,2001). 

4.1. Tarihi Antakya Evlerinin Mimari Cephe Elemanları

Tarihi Antakya evinin cephe tasarımının İslami inanışlara göre tasarımı, 
caddenin yönünü, günlük hayatın geçtiği avlunun yönünü ve çevredeki odada 
olabildiğince kapalı olan sade cepheyi göstermektedir. Mümkün olduğunca 
kapalı olan basit bir cephe gösterir. İçe dönük bir yaşam tarzını vurgular.

Zemin çoğunlukla dikdörtgen şeklinde kesilmiş düzgün taşlarla kaplıdır 
ve yaz günlerinde bile kolayca yıkanabilir. Konutun içinde serin bir ortamın 
oluşmasına imkân veren, ağaçlar ile gölge alan oluşturulmuş, üstü açık ferah bir 
“avlu-sofa” etrafında gelişen planı vardır(Demir, 1996).

Cumba: Zemin katın kapalı duvar geometrisine rağmen, ikinci kat kat 
planını ölçmek için “cumba ve şahnişin” adı verilen çıkıntılarla uzatılmıştır. 
Böylece meydana yakın planlanmış odalar uygun tasarımla gerçekleştirilebilir. 
Avlu katının içe dönük yaşamının aksine, cumbalı pencereler evin dış dünyaya 
bağlandığı yerdir. İki cepheli evin cumbalı pencereleri birbirine çok yakın 
olup, pencere bitişikliğine başka bir boyut katmaktadır. Aynı zamanda bodrum 
duvarlarının yağmurdan korunma amacı da vardır(Kahraman,2000).
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Saçak: Saçaklarda yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmıştır. Saçakları 
dikey çıtalarla bölen, köşeleri havalandıran, iç veya dış noktalarda toplanan 
şekil, saçaklara farklı estetik görünümler kazandırmakta ve yapıya güzellik 
katmaktadır(Kahraman,2000).

Pencereler: Pencereler, evin türüne göre farklı şekillerde yapılmışlardır. Ancak, 
ölçüleri ve boyutları hiçbir fark omamaktadır. Pencereleri oluşturan belirleyici 
unsurlar vardır. Sıralayacak olursak: Dışta iki yana doğru açılan ahşap kepenkler, 
ahşap bir kafes ya da demir parmaklık, camlı çift kanatlar (Soysal vd., 2016). 

Tarihi eski antakya evlerinde penceler  ‘Taka’ olarak da isimlendirilmektedir. 
Pencelerin üzerinde küçük olan pencereler bulunmaktadır. Bu küçük pencereler 
‘Kuş Takası’ olarak isimlendirilmektedir. Odanın iç tarafına bakan kısımlarda 
kuş takaları,birbirinden farklı motiflerle işlenerek, taş üzerine oyma gül motifleri 
ile süslenmiştir.

Dış kapılar: Sokak kapıları, evi dış dünyadan izole etmek ve dış etkilerden 
korumak için dayanıklılık açısından iç kapılardan şekil ve boyut olarak farklılık 
gösterir. Bu ahşap kapılar tek kanatlı veya çift kanatlı olabilir. Kapı, kalın 
levhaların dizilmesi ve bunların üstten, alttan ve merkezden büyük çivilerle (üst 
kapı) sütunlarla birleştirilmesiyle yapılır. Bu büyük çivi kapının dışından bir 
motif olarak görünmektedir. Kapı kolları ve kulpları ile kapı üzerindeki dekoratif 
rozetler demir veya bronzdan yapılmıştır. Bu iki halka şeklindeki tokmaklar, 
kapıyı açarken vurmak veya çekmek için kullanılır. Sıcak dövme menteşeler, 
galep ve kilitler demir ile yapılmaktadır(Soysal vd., 2016).

Tek kapının genişliği 80-90 cm, çift kapının genişliği 120 cm ve yüksekliği 
200 cm’den fazladır. Kapı kanadı için kullanılan ağaç genellikle çam ağacından 
yapılır. Genellikle kapı kanadının sağ tarafında kullanılır. Sol kanatta dikey 
bir yaka vardır. Kapı panelleri uzun ve geniş ise panellerden birinin üzerinde 
normal ebatta bir panel bulunur ve açılan (enikli kapı) paneldir. Evlerin kapıları 
metal ve ahşap işlemeler açısından oldukça zengindir.

4.2. Tarihi Antakya evleri peyzaj tasarımı ve tasarımı oluşturan  unsurlar

Eski Antakya evlerinin avluları ile ilgili geçmiş araştırmalara bakacak olursak; 
1932-1939 yılları arasında Antakya’da yapılan kazılarda evlerin plan şemasının 
Roma dönemine ait izler taşıdığı tespit edilmiştir. Bu şema, mekanların evin içinde 
‘atrium’ denilen bir aradan ışık ve hava aldığı, genel karakteristik tasarımı ile, dışa 
kapalı fakat içe dönük bir mimari yapı özelliği taşıdığı belirlenmiştir(Usman,1958). 
Roma evlerinde plan kurgusunu oluşturan ana elemanlar:
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1. Evin en önemli mekanı zemindeki mozaiklerden belli olan ‘triclinium’(iç 
avlu) 

2. Triclinium’un yan tarafında, bir bahçe veya bir diğer mekan halinde, dar 
bir alanla‘nymphaeum’ (Stillwell ve Akbay, 2006). 

Üç tarafı kapalı iki basamaklı bir merdivenle ulaşılan avlunun kapısız plazasına 
“livan” adı verilir ve yazlık dinlenme yeri olarak kullanılır. Livanın zemini üç 
tarafı “kerevit” adı verilen taş sedirlik şeklinde oturma alanı çevrilidir. Bu alan 
dinlenmek ve boş zamanınızın tadını çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Evin avlulu 
odalarının duvarlarında ve avluya bakan odaların duvarlarında iki tür kuş takası 
vardır. Birincisi odaya açılan, ikincisi ise niş ve kapalı tiptir. Bu taşlar yerden 
3-4 metre yükseklikte olup, çevredeki taşlar kabartma desenlidir. İki amaç için 
kullanılır. Biri kuş barınıp kendilerine bazı önmelerde uygun bir yaşam alanı 
oluşturmaları, diğeri yazın kapalı hava sirkülasyonunu sağlamak amaçlıdır.

Avluda bir de “sebil takası” ve “cefe (fanus takası)” vardır. Sebil, duvarda 
taşla yapılmış olup kuyudan çekilen suyun konulduğu küçük bir depodur. 
Livanda da bir sebil takası vardır. Duvarda bir niş görüntüsü veren sebillerin alt 
kısmında, doldurulan suyun akması için bir musluk yeri bulunmaktadır. Fanus 
takası ise biri oturma odasında, diğeri de avluda olmak üzere en az iki tane 
olan ve aydınlatma amaçlı kullanılan lambaların bulunduğu, çevresi oymalı, 
niş türünde kapaksız taş dolaplardır. Mevsimler dönemlerde “belle” adı verilen 
geniş sahada gerekli besinler kurutulur(Bozkurt,2009). 

Belle Anadolu’nun başka yerlerinde, çoğunlukla üst katlarda kanepe 
işlerini üstleniyor. O günlerde (bugün hala yapılıyor) insanlar bölgede çok 
miktarda yetişen kırmızı biberleri bahçelerde kurutarak toz biber ve kırmızı biber 
salçası yaparlardı. Aynı şekilde Akdeniz iklimi için vazgeçilmez bir bitki olan 
zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler de burada toplanır ve burada kullanıma 
hazırlanır. Narenciye ağaçları avluda güneşin ısısını azaltarak gölge sağladıkları 
için önemlidir. Portakal, mandalina, greyfurt, limon, narenciye, nar, yeni dünya, 
muşmula, hurma, muz, zeytin, asma, dut ve erik gibi meyve ağaçları yaygın 
olarak dikilmektedir. 

Evin en önemli ve değişmez yeri olan avlusu halk dilinde ‘havuş’tur. 
Eski Antakya evlerinde avlu, odaları birbirine bağlayan, evi sokağa bağlayan 
bir toplantı ve dağıtım alanı olarak bir “kanepe” işlevi görür. Orada, günlük 
yaşamın çoğu uzun yaz mevsiminde gerçekleşir. Bu meydan Anadolu’nun diğer 
bölgelerindeki eski evlerin üst katlarındaki sofalarla aynı özelliklere sahiptir. 
Dolayısıyla tarihi Antakya evinde ne avluda ne de avlu sofası işlevi gören 
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üst katlarda benzeri bir unsur yoktur. Bu nedenle evin üst katlarındaki odalar 
balkonların arkasında sıralanır. Balkonlar genellikle avlulara açılan koridorlardır 
ve ahşap kirişli taş konsolların üzerindedir(Demir,1996).

5. Sonuç

Bu çalışmanın amacı, tarihi Antakya avlulu evlerini, bu bahçelerin çevre 
düzenlemesini, tarihsel süreç içindeki durumlarını ve gelişimini incelemektir. 
Günümüzde tarihi avlulu evin korunması için gerekli tedbirlerin alınmadığı 
ortadadır. Tarihi Antakya evleri genellikle terk edilmiş veya şehrin kenar 
mahallelerinde yer almaktadır. Antakya’nın tarihi evlerinin ihmal edilmesi kent 
için de çevre sorunları yaratıyor.

Çalışmanın amacı, antik Antakyan evlerinin kültür objesi olarak ele 
alınarak sakinleri tarafından günümüzdeki kullanım ve yorumlarını ortaya 
koymaktır.

 Araştırma kapsamında incelenen tüm evlerin yapılarının değiştiği ve 
karakterini kaybettiği tespit edilmiştir. Konut çeşmeleri ve havuzları kapatılmış 
veya kullanılamaz hale getirilmiş ve daha önce ışıklandırma amaçlı kullanılan 
takaların yerine kullanılan kısımların başka amaçlar için kullanıldığı görülmüştür. 
Evin içinde kullanılan mozaikler ve kesme taşlar, günümüzde kullanılan 
kaplamalarla değiştirilmiştir. Geniş kapılar olarak bilinen kanatlı ahşap kapılar 
ve kapı kolları yerini daha sağlam, daha az işlenmiş demir kapılara bırakmıştır. 
Ahşap pencerelerin yerine plastik doğramadan yapılmış pencere malzemeleri 
kullanılmıştır.

Ev sakinlerle yapılan görüşmelere göre, ucuz müstakil evlerin tercih 
edilmesi gibi nedenlerin olduğu ancak gelir düzeyi yüksek kişilerin şehirdeki 
modern dairelere taşınması gibi sebepler olduğu açıkça ortadadır. İnsanlar 
yaşadıkları yeri tarif ederken ‘Eski Antakya’ ve ‘Yeni Antakya’ terimlerini 
kullanmışlardır. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda Eski 
Antakya’nın daha geri bir yer, Yeni Antakya’nın ise yüksek gelirlilerin yaşadığı 
daha modern bir yer olduğu izlenimini ediniyoruz.

Izgara benzeri sokaklardan oluşan eski şehrin mimari yapısı, şehrin arazi 
yapısına göre düzenlenmiş, rüzgarın yönüne göre şekillendirilmiş, iklim ve 
yaşam koşullarına göre şekillendirilmiştir. Bunaltıcı sıcak havanın etkilerini 
hafifletmek için tasarlanmış dar gölgeli yollar boyunca sıralanan evler, 
dış dünyadan izole edilmiş, içe dönük özel bir yapı gösterir. Sonuç olarak 
evi dışarıya bağlayan pencereler daha çok cadde cephesinin üst katlarında 
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kullanılmış ve evin en önemli cephesi avlu cephesi olmuştur. Pencerelerin en 
çok kullanılan cephesi avlu cephesidir. Sıcak iklim nedeniyle, pencereler geniş 
tutulur.

Yüksek katlı evlerde pencereler dar ve uzun olup cephede dikey bir etki 
yaratır. Büyük boyutu nedeniyle oldukça parçalıdır. Yaylar veya düz çizgilerle 
tasarlanmıştır. Genellikle sürgülü sistemle açılır ancak kanatlı da olabilir. 
Sokaklar çok dar olduğu için evlerin çoğunun üst katlarının da kullanım alanını 
artırmak için kullanıldığını görülmektedir.

Sadece Antakya’nın tarihi evlerinde bulunan bu özellikler, yeni evlerde 
bulunmayıp, eskilerin yıkılması ve ihmal edilmesi nedeniyle yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ne yazık ki, bu geleneksel özellikleri, yaşam 
koşulları, değişen ihtiyaçlar bu evlerin eskisi kadar ilgi ve alaka görmemesine 
neden olmaktadır.

Bazı evlerin avlularındaki doğal taş kaplamaların seramikle kaplandığı 
dikkati çekmektedir. Avlunun bilinmeden yapılması ve bölümlere ayrılması 
sonucu avlunun ve avlunun yapı elemanlarının tüm özgünlüğünü yitirdiği 
tarihi bir ev örneği vardır. Soku, hazin, bellaa gibi tarihi Antakya evlerindeki 
temel unsurlar günümüzde benliğini yitirmeye başladı.Çoğu tarihi evlerde 
mahmel (dolap) kapakları yağlı boya ile boyanmış dolabın orijinalliği 
tamamen kaybolmuş. Bu unsurların değeri çok az sayıda tarihi evde bilinmekte 
ve korunmaktadır.

İçi içe açılarak şekillenmiş sokak kapıları, bu kapıların açıldığı bahçeler, 
büyük pencereler, dar sokaklardan uzayan cumbalar, eğimli çatılar, Antakya 
konut mimarisini belirleyen unsurları oluşturmakla birlikte; yeni şehirde  
biçimlenen mimari, eski yapısal dokulardan oldukça uzak bir oluşum 
sergilemektedir. Eski tasarımlardan en ufak bir iz kalmamış, sokaklar düzensiz 
bir şekilde oluşturulmuştur. 

Eski kentin, deprem faktörünü göz ardı etmeksizin oluşturduğu tek yahut 
iki katlı yapı düzeni yeni şehirleşmede bozularak, kat adetleri ve bina 
yükseklikleri artmıştır. Sosyal yaşantının değişmesi ve insanların yaşam 
standartlarının değişmesi ile, eski konutlar fonksiyonel olarak eskimeye 
mağruz kalmış, müstakil ev olgusu yok olmaya yüz tutmuş, apartman tarzına 
dönülmüştür.

Avluda yaşayan insanlar her zaman doğayla iç içe yaşamışlardır. Bu 
evlerde yaşayan aileler genellikle sakin insanlardır ve uzun ömürlü oldukları 
belirtilmiştir. Bunun nedeni, avlu bahçelerinin insanların hayatında önemli bir 
faktör olmasıdır.
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Bir diğer önemli nokta ise bahçeli ve neredeyse iki katlı olan bu evlerin 
apartmanların aksine birbirinden uzak olması, insanlara daha geniş ve sağlıklı 
bir yaşam alanı sunmasıdır. Yeşil alanlar ve araya giren avlu ağaçları bu mesafeyi 
sağlıyor. Bu ağaçlar ortamdaki oksijen oranını artırarak sürekli temizlenen hava 
sirkülasyonu ile daha sağlıklı bir ortam oluşturur. Bir bakıma hava kirliliğini 
kısmen önleyerek insan sağlığına katkıda bulunurlar. Araştırma ve gözlem 
sonucunda bahçeli ve bahçeli bu tür evlerin insanların beden ve ruh sağlığını 
korumada oldukça önemli yapılar olduğu tespit edilmiştir.

Psikologlar, sinirsel sağlık sorunları yaşayan insanları tedavi etmek için 
genellikle sessiz, yemyeşil bir alan önerirler. Tarihi Antakya evlerinde yaşamaya 
devam edenler bu imkanları evlerine getiriyor ve hayatlarının şanslı bir parçası 
haline getiriyorlar(Akbay, 2006).

Ahşap, tarihi Antakya evlerinin iç mekanlarında yaygın olarak kullanılmıştır. 
Ağaçlar bize geçmiş kültürün izlerini ve sanata bakış açılarını gösterir. Aynı 
zamanda geleneksel Antakya evleri ahşap işleme tekniklerinin çoğunu kullanır 
ve bu tekniklerin uygulanmasıyla ortaya çıkan eserlerle süslenir. Bu konutlarda 
ahşabın doğal görüntüsünün ve çevreye verdiği huzurun tadını olabildiğince 
çıkarabilirsiniz. Birçok farklı kültürden etkilenmiş geleneksel Antakya evlerinin 
pencereleri, kapıları, duvarları, dolapları ve tavanları, farklı tekniklerle işlenmiş 
ahşap elemanlarla tasarlanmıştır. İç kaplamaların, ahşap işleme teknolojisinin 
birçok özelliğini kullanarak tarihi evlere değer kattığı gösterilmiştir. Ancak 
Antakya’nın tarihi evlerinin koruma altına alınmasına rağmen tam anlamıyla 
korunmadığı gözlemlendi. Kültürel mirasımız bu şartlar altında bugünlere 
geldiği için kendimizi şanslı saymalı, bu fırsatı değerlendirmeli ve bu kalan 
kültürel mirasa gereken ilgi ve hassasiyeti göstermeliyiz. (Soysal vd.,2016).

Tarihi Antakya evlerinin iç mekan donatı elemanlarının ve genel olarak 
yapısal değişimlerin incelenmesinde ortaya çıkan gerçek çok iç açıcı olmamakla 
birlikte, yapılması gerekenler ve yapılabilecekler konusunda geç kalınmış 
sayılmayabilir. Tarihi Antakya evlerinin birçoğu Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınmış olmakla beraber sahipleri 
tarafından maddi gelir elde etmek amacı ile yoğun tahribatlarla kullanılmaya 
devam edilmektedir. Kullanıcıların konutlara gereken özeni göstermediği 
ve koruma altında olmasından dolayı tadilat ve tamirat yapamadıkları tespit 
edilmiştir(Soysal vd.,,2016).

Bazı sakinler tarihi Antakya evlerinde yaşamakta, ancak evlerin önemini 
anlamamakta ve bir an önce kiralamak veya satmak istemektedir. Ancak 
evlerin birçoğu sit alanı içinde olduğu için satılmasına veya kiralanmasına izin 
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verilmiyor. Evlerde oturanlar bahçeye ve odaları hor kullanıyor. Avlu çevresinde 
mutfak, banyo ve tuvalet ayrı odalarda bulunurken, evler soba ile ısıtılmaktadır. 
İnsanların artık evlerde yaşamak istememesinin en büyük nedenlerinden biri 
de budur. Kış, mekanı yaşamayı zorlaştırıyor ve birçok insanın evden taşınmak 
istemesine neden oluyor.

Oysaki, Avrupa ülkelerinde benzer özellikleri taşıyan tarihi evler ve 
diğer yapılar ya turizm amaçlı kullanılmakta ya da restore edilerek kamu 
binası olarak hizmet vermeleri sağlanmaktadır. Benzer restorasyon çalışmaları 
Antakya’da son zamanlarda artmıştır. Bununla ilgili alanda Gaziler Derneği, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi, Savon Otel ve Saklı Ev adlı lokanta örnek 
olarak verilebilir. Tüm çalışmalar geleneksel Antakya evlerini daha önemli 
hale getirmiştir. Evin tarihi ve kültürel değerlerine ve insanların bu yönde 
bilinçlenmesine vurgu yapılarak, son yıllarda ev restorasyonu ve dönüşümü 
konusunda ciddi araştırmalar başlamıştır(Çelebi,1669).

Hemen hemen tamamının korunuyor olması, yetkililerin aslına uygun 
restorasyon ve restorasyon çalışmaları yapmalarını maddi açıdan imkansız 
kılıyor. Bu nedenle birçoğunun yok olması kaçınılmazdır. Bunun yerine, kamu 
veya gönüllü kuruluşlar tarafından iç dekorasyonuna daha az zarar veren 
tarihi evlerin özgün yapı olarak belirlenip, kültürel mirasa orijinal haliyle geri 
kazandırılması daha doğru ve mantıklıdır. Bu sayede Antakya’nın tarihi evlerinin 
mimari kültürü korunmuş ve gelecek nesillere aktarılmıştır(Soysal vd.,2016).

Tarihi çevre bir toplumun kültürünü yansıtır ve geçmişten geleceğe 
ışık tutar. Geçmiş uygarlıkların şahidi olan bu ortamların gelecek nesillere 
aktarılması, onarılması ve korunması gerekmektedir. Tarihsel çevre, sosyal 
kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Karşıladığı uygarlıkların tarihini geçmişine 
ayna tutarak koruyor. Korumanın en önemli amacı, tarihe kentsel bir işlev 
vererek tarihe hayat vermektir. Tarihi çevrenin farkında olmak ve maddi 
kaynakları desteklemek, tarihi kültürel değerlerimizin korunmasında büyük 
önem taşımaktadır (Kocaoğlu,2016).

Son on yılda kentte düzenlenen bir dizi sempozyum, konferans ve toplantılar, 
Hatay’ın ve merkez Antakya ilçesinin bilinirliğini ve önemini artırmıştır. Bu 
konferanslarda kentin tarihteki önemi vurgulandı ve kentin turizm açısından öne 
çıktığı tutarlı yollar değerlendirilmiştir. Hatay Valisi ve Antakya Belediyesi’nin 
aldığı kararların ardından, kendine has özellikleriyle Antakya Evi’ni yeniden 
canlandırmak için ciddi bir çalışma başlatıldı. Antakya Belediyesi tarafından 
sit alanlarının korunması ve iyileştirilmesi amacıyla kurulan KUDEB birimi, 
yapının bakım, onarım ve restorasyonu için detaylı araştırmalar sonucunda 
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belirlediği cephe iyileştirme projesine başladı. 1982 yılında tescilli 20 uygun 
bina vardı, bugün yaklaşık 540 tane var. Tüm bu gelişmeler sonucunda konut 
talebi de artmış, geçmişte insanlar tarafından terk edilmiş ve kullanılmayan 
tarihi Antakya evlerinin fiyatları hızla yükselmiştir

Evlerin talep görmesinden en çok memnun olan kesimlerden bir kısmınında 
evlerde halen ikamet eden kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Zamanın bir nevi 
onları öngördükleri durumda haklı çıkarmanın verdiği sevinci yaşıyor oldukları 
izlenimini elde edebiliriz. Geçmişte evlerini satıp bu bölgelerden ayrılan ve 
daha modern olduğu düşünülen apartman dairelerine gidenler karşısında yeni 
bir mevki kazanılmıştır (Bozkurt,2018).

Tarihi Antakya evleri yapısal değişikliklere maruz kalmıştır. Evlerin 
avlularında belirlenen başlıca değişiklikler şunlardır; 

1. Avlu, ev toplanma yeri olma özelliğini yitirmiş, avlunun yapısal ve işlevsel 
unsurlarının yerini evin mutfağına bırakmıştır. 

2. Avluları oluşturan tasarım unsurlarından su kuyuları ve havuzlar ya 
kapatılmış ya da işlevsiz hale getirilmiştir. 

3. Evin duvarlarında geçmişte fanus takası olarak kullanılan duvar bölümleri 
çiçek veya başka nesneleri sergilemek amacıyla kullanılmaktadır. 

4. Avlu zeminlerinde yer alan oyma işlemeli ve ya kesme taşlar, temizlenmesi 
kolay olan beton malzemeyle kaplanmıştır. 

5. Ahşap avlu kapılarının ve kulplarının yerini daha sağlam bir malzeme olan 
ve işçiliği daha az olan demir kapılar almış, ahşap pencerelerin yerini de 
plastik doğramadan oluşan pencere malzemeleri almıştır (Bozkurt,2009).

Antakya’da tarihi ve kültürel zenginliğe sahip evler koruma ve kullanma 
kapsamında restore edilerek kafe, restoran, otel gibi işletmelere ve derneklere 
dönüştürülmektedir. Hatay Valiliği tarafından satın alınarak restore edilen ve bugün 
“Kadın Aile Danışma ve Üretim Merkezi” olarak kullanılan yapı, yine Valilik 
tarafından restore edilerek “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi” olarak hizmete 
açılan yapı işlevsel dönüşümün birer örneğini oluşturmaktadır. Diğer yandan 
şahıslar tarafından satın alınarak veya kiralanarak restore edilen ve kafe olarak 
hizmete giren ilk yapı olan Saklı Ev, konaklama tesisi olarak hizmete giren ilk yapı 
olan Belkıs Pansiyon işlevsel dönüşümün ilk örneklerini göz önüne sermektedir.

Antakya’da koruma altına alınmış yapıların fonksiyonel dönüşüm süreci 
daha çok Kurtuluş Caddesi-Kemalpaşa Caddesi-Saray Caddesi üçgeninde 
yaşanmıştır. Bunun nedeni; bu alanların şehrin merkezinde konumlanması, 
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Saray Caddesinde dershane, etüt merkezi, mağazalar gibi özellikle genç nüfusa 
hitap edebilecek hizmetlerin verilmesi, cadde ve sokakların birçok noktadan 
geleneksel Antakya evlerine ulaşım sağlamasıdır.  

Antik bir tarihe ve farklı kültürlerin karışımına sahip bir kent olan 
Antakya’da, kültürel miras değeri olan tarihi yapılar ve bu yapıların işlevsel 
değişimlerine odaklanan önemli araştırmalar yapılmaksı gerekmektedir.

Bu çalışmalar;

· Antakya’nın eski yerleşim yerlerinde çok sayıda yıkılmış veya tamir 
görmemiş ev bulunmakta olup, bunların yapıların özelliklerini koruyarak 
restore edilerek turizme ve rekreasyona açılması önemlidir.

· Evin restorasyonu sırasında orijinal durumu değiştirilmemeli ve bu konuda 
birçok önlem alınmalıdır. Evlerde yaşayanlar bu evlerin önemi konusunda 
bilinçlendirilmelidir. Sadece restorasyon çalışmaları değil, tüm ev 
korunmalıdır.

· Evlerde yaşayanların, bu evlerin bize ve yeni nesillere sunduğu kültürel 
mirasın farkında olması gerekiyor.

· Eski Antakya evleri genellikle iki katlıdır. Bu durum kültürel miras 
yapısının bütünlüğünü göstermesi açısından önemlidir. Bu nedenle, 
korunan alanlar içinde ve üzerinde çok katlı gelişmeye izin verilmemesi 
daha iyidir.

· Bu alandaki her türlü inşaat çalışmasının tarihi ve kültürel yapılara zarar 
vermeden en iyi şekilde yapılması önemlidir.

· Geleneksel tarihi evleri satın almak, fonksiyonel dönüşümler yapmak ve 
koruma çerçevesinde kendi işyerini açmak isteyenlere kredi imkanları ve 
teşvikler sağlanması önemlidir.

· Çalışma alanında gayrimenkul fiyatlarının artmasındaki bir diğer etken de 
Suriye’nin kalabalık nüfusudur. Bazı evlerde 3-4 aile bir arada yaşıyor, bu 
nedenle ev korunmak yerine yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle 
evin ömrünü ve kalitesini düşürür.

· Tarihi ev satmak, kiralamak ve satın almak isteyenler bu evlerin ticari 
amaçla değil kültürel miras açısından önemine dikkat etmelidir.

· Antakya’nın kafe, restoran, otel gibi işletmelere dönüşen evlerinin, yerel 
ürünlerin de satışına imkan veren işletmelere dönüştürülmesi, kentin 
kültürel değerine daha fazla katkı sağlayacaktır.

· Şirkete kiralanan konutun nasıl kullanıldığının teyit edilmesi 
gerekmektedir. Tarihi Antakya’nın sokakları çok dar ve iç içe evlerden 
oluşuyor. Kahve
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dükkanları gibi gürültülü binaların yanında yaşayan ev sahipleri, özellikle 
geceleri aşırı gürültüden ve yolun aile yaşamına zarar verebilecek kadar 
yoğun kalabalık olmasından şikayet ederler. 

· Eski Antakya evlerinde kışın soba yakmak ve kalitesiz yakıt kullanmak 
turizm ve insan sağlığı açısından olumsuz bir durumdur. Dairelerin 
bulunduğu dar, çıkmaz sokak, zehirli gazların yayılması açısından adeta 
tehlikeli bir koridor karakterine sahiptir. Bu nedenle kaliteli yakıt 
kullanmak ve bacayı evin çatısına yerleştirmek daha doğru olacaktır.

· Çevrede görüntü kirliliğine neden olan tüm cephelerde yenileme 
çalışmaları yapılmalıdır. Tarihi dokuya uygun renkte olmayan binalardaki 
sıvalar kazınmalı ve yığma duvarların oluşturduğu cephe açığa 
çıkarılmalıdır. Yığma olmayan cephe için boya rengi seçimi, alanın genel 
hatlarının rengiyle de eşleşmelidir (Dal ve Kaymaz,2021).

· Antakya gibi kültürel açıdan zengin illerde kültürel mirasın korunması 
bilincini artırmak için ulusal ve uluslararası konferansların 
düzenlenmesinde fayda vardır.

· Antakya ve Türkiye’nin birçok ilinde özellikle KUDEB birimi bu konuda 
yol restorasyon projeleri gerçekleştirmektedir. Ancak çalışanlarımıza bu 
konuda önemli bir sorumluluk düşmektedir. Koruma altındaki yapıların 
ön cephelerinin restorasyonu, bazı sokaklarda çeşme, su kuyusu gibi 
yapıların uygun şekilde kullanılması, sokakların temizlenmesi, bina 
duvarlarındaki harflerin temizlenmesi gibi birçok çalışmaların 
uygulanması yapılmalıdır.

· Antakya’nın eski kentinin dar, dolambaçlı sokaklarında motorlu taşıtların 
yasaklanması, seyyar satıcıların ağırlıklı olarak yerleşim bölgelerinde 
satış yapmasına olanak tanınması, yerel halkın ve turistlerin kafe, 
restoran, otel gibi mağazaları ziyaret etmesine yardımcı olmaktadır. Bu 
durum hem halk hem de turizm için olumlu sonuçlar ortaya çıkartacaktır.
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1. Giriş

İnsanların fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel gereksinimlerinin 
karşılanmasında fonksiyonel özelliğe sahip olan kentler, yaşayan bir 
organizma olan toplumun yaşam kalitesini, kültürünü ve yaşam tarzını ifade 

eden mekanlardır (Kuter ve Erdoğan, 2009). Kentsel alanlarda çevre kalitesinin 
ve konforun belirtisi olan; dinlenme, barınma, ulaşım, oyun, aydınlatma ve 
iletişim gibi temel gereksinimleri destekleyen, sosyal hayatı kolaylaştırıcı 
etki sağlayan, bireyler arasındaki etkileşimi güçlendiren, mekâna estetik ve 
fonksiyonel bakımdan anlam katan, mekânı tamamlayan ve tanımlayan peyzaj 
elamanları ise “kentsel donatı elemanları” olarak isimlendirilir (Sağlık vd., 
2014). Kentlerin kimlik kazanmasında etkili olan kentsel donatı elemanları, 
ortak kullanım alanlarını tanımlayıcı, yönlendirici, belirleyici ve bilgilendirici 
özelliği olan hem görsel hem de işlevsel araçlardır. 
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Kentsel alanlarda bulunan kentsel donatı elemanları birer iletişim ve 
kullanım objesi olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte görsel obje 
şeklinde de tanımlanan kentsel donatı elemanları, kentsel kimliğin bir parçası 
niteliğinde de tanımlamak mümkündür. Kent estetiğine zenginlik kazandıran bu 
elemanlar, kentte bulunan ve sınırlandırıcı olarak nitelendirilen duvar, çit vs. 
nesneler ile belirtici nitelikte olan sokak lambası, yönlendirme levhaları, bank, 
heykel vs. şeklinde mekânda güçlü bir algı yaratmaktadırlar (Taylor, 1999).

Kentsel donatı elemanları, insan ve çevreden oluşan sistemin bir parçası 
kabul edilerek kültür ögesi olarak da görülmektedir. Her bir donatı elemanı 
bulunduğu çevreyi tanımlayan bir parça olarak, belli bir özelliğe ve kentte 
simgesel bir anlama sahiptir (Sağlık vd., 2021). Bu nedenle donatı elemanları 
kent tasarımında ve kent peyzajı tasarımında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
rol nedeniyle de üretiminden kent içerisinde konumlandırılacağı alana kadar tüm 
süreçlerin titizlikle tasarlanması gerekmektedir. Kentsel donatı elemanlarının 
kullanımları gereği kentin ortak dilini oluşturmaları sayesinde kentin bütünü ile 
uyumlu olmaları beklenmektedir. Oluşturdukları bu ortak dilin kentteki akıcılığın 
ve sürekliliğin parçası olması, kentin algılanabilir kılınmasında önemli bir öge 
olarak kabul edilmektedirler (Aydoğdu, 2017).

Kentsel donatı elemanları; teknik, sosyal ve doğal özellikler çerçevesinde 
yorumlanıp, kentsel tasarım standartları çerçevesinde ergonomik ölçülerde 
tasarlanmalıdırlar. Bu elemanların tasarım kriterlerini; teknolojik, işlevsel ve 
psikolojik özellikler olarak üç grupta incelemek mümkündür (Bilen, 2004).

·	 Teknolojik kriterler: Kullanılan malzeme, bütçe ve üretim tekniğini baz 
alan kriterlerdir.  Oluşturulacak tasarımın gerçekleşmesinde belirleyici rol 
oynamaktadırlar. 

·	 İşlevsel kriterler: Herhangi bir obje ve kullanıcı ilişkisinin ortaya 
konmasında esas alınan kriterlerdir. İnsanın bedensel ölçü standartları 
ve hareketlerinin özellikleri, üretilen tüm kentsel donatı elemanlarının 
tasarlanması için asıl kriterdir.  Bu sebeple tasarımcıların, ürünün 
tasarlanması esnasında göz önünde bulundurmaları gereken nokta ürünün 
insan anatomisi ile uyumlu olmasıdır. 

·	 Psikolojik kriterler: Kentsel çevreyi algılama ve değerlendirme kriterleri 
olup, bireylere, topluma ve toplumun sosyo-kültürel yapısına uygun 
kentsel doku oluşturulacak şekilde uygulanan kriterlerdir. 

Kent kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul edilen donatı elemanları 
başta doğal faktörler olmak üzere toplumun sosyo-kültürel yapısı göz önünde 
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bulundurularak şekillenmektedir. Kentlerde daha kaliteli bir görsel çevre oluşumu   
için peyzaj mimarları bitkiler kadar cansız malzemeleri de kullanmaktadır. Her 
ne kadar estetik algı kişilere göre değişiklik gösterse de kentteki ortak kültür 
dilinin mevcudiyeti kullanılan donatı elemanlarını da şekillenmektedir.  

Kent içinde kullanılan donatı elemanları kent kimliğini yansıtan yapay 
çevre ile bütünlük halinde olmalıdır.  Kentsel kimliğin algısal ve fonksiyonel 
olması nedeniyle donatı elemanlarının bulundukları konum gereği kullanıcılar 
üzerinde algısal yer belirleyici etkisini hissettirmelidir. Kent içinde bulunan 
donatı elemanları; 

·	 Zemin kaplama elemanları (beton, ahşap, taş, asfalt vb.) 
·	 Oturma grupları (banklar ve sandalyeler) 
·	 Aydınlatıcılar (yol ve meydan aydınlatıcıları) 
·	 İşaret, uyarı ve bilgi levhaları (yönlendirmeve iletişim levhaları) 
·	 Sınırlandırıcı elemanlar (bariyer, çit, duvar vs.)
·	 Su ögeleri (havuz ve çeşmeler) 
·	 Üst örtüler (durak ve gölgelikler)
·	 Satış elemanları (büfeler, kiosklar vs.)
·	 Sanat objeleri (heykeller) 
·	 Oyun alanları ve çocuk parkları
·	 Diğer donatı elemanları (çöp kutuları, bisiklet parkları, bitkiler vs.) 

Kent içerisinde kullanılan donatılar kullanıcılar tarafından algılanabilir ve 
okunulabilir olmalıdır. Aynı zamanda kent için kullanıcılara konum belirleyici, 
yönlendirici, bilgilendirici nitelikte olan kentsel donatı elemanları algısal ve 
işlevsel olarak kullanıcılara katkı sağlamaktadır. Bu çalışma içerisinde İşaret 
ve Bilgilendirici Levhalar adı altında kentsel kalite ölçütleri bakımından 
değerlendirilmiştir.

Mekanların kullanıcıları için oluşturulan işaret ve yönlendirme levhaları, 
bilgilendirme, kullanıcıların mekanla iletişimini sağlama, kişileri yönlendirme 
ve dekor amaçlı işlevlere sahiptir. Bunun yanında, bilgilendirme levhaları 
kullanıcının dikkatini çekmenin yanı sıra, algısını da arttıracak şekilde 
düzenlenmelidir (Mijksenear, 1997). İşaret ve yön verme dizgeleri tasarlanırken 
izlenmesi gereken temel metot; kişisel farklılıkların dikkate alınarak, insanlarla 
iletişim kurabilen, algılanabilen, anlaşılabilen semboller oluşturmak, estetik ve 
özgün bir dizge yaratmaktır (Wyman, 2009).

Bilgilendirici ve yönlendirici donatı elemanlarını kullanıcıların olduğu 
mekâna ait lüzumlu bilgi ve uyarıları sunan, kullanıcıların mekânda doğru 



162    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

şekilde yönlenmesini sağlayan, grafiksel bir anlatım kullanan yardımcı 
donatı elemanlarıdır diyebiliriz. Gündelik hayatta kullanılan, geleneksel 
ve teknolojik gelişmeye göre değişen yardımcı elemanlar, kentsel çevrenin 
doğru anlaşılmasında ve algılanmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.  
Bilgilendirici elamanların tasarımının yoğun kullanılan mekanlarda işleyiş ve 
düzeni sağlayabilmesi, görünür bir noktada olabilmesi, ortamla gerekli uyumu 
yakalaması için mekânın tasarımı sırasında ele alınması son derece önemlidir 
(Bulut ve Uslu, 2017).

Mekânsal tasarım esnasında bilgilendirici ve yönlendirici elemanların, 
bulunduğu mekândaki ergonomi göz önünde bulundurularak, psikolojik, 
fizyolojik, emniyet ve enformasyon bilgileri ışığında planlanması önemlidir 
(Ercan, 1988).

İfade edilen bilgiler ışığında araştırmanın amacı olarak belirlenen, Rize kent 
merkezinde kullanılan işaret ve bilgi levhalarının çeşitliliği tespit edilmesi ve 
mevcut durum için öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı kapsamında 
Rize kenti sınırları içerisinde olan Atatürk Caddesinin yaya ve araç trafiğinin yoğun 
olduğu belirli bir alan aralığı belirlenmiştir. Belirlenen yol aksı üzerinde işaret ve 
bilgi levhalarının konumu gereği kalite ölçütleri ele alınarak incelenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

Rize, coğrafi olarak Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rize’nin Karadeniz’e kıyısı bulunmaktadır ve 
batıda Trabzon, doğuda Artvin, Güneybatıda Bayburt, güneyde Erzurum şehirleri 
ile komşudur (Rize Ticaret Borsası, 2017a). Çalışma alanı olarak belirlenen 
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ‘işaret ve bilgi levhaları’ konumlarına ve 
kalite ölçüt değerlerine göre incelenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma kapsamında seçilen Rize İlinin 
konumu ve Atatürk Caddesi (Rize Ticaret Borsası, 2017b)

Çalışma kapsamında incelenen Rize ili Atatürk Caddesi için kullanılan materyal 
Rize Belediyesi İmar ve Bölge Planlama Müdürlüğü tarafından elde edilen 
1/1000 ölçekli imar planı temin edilerek çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada 
literatür taraması, internet taramaları, alanda gözlem ve fotoğraf çekimi 
yapılarak mevcut durum tespitleri yapılması planlanmıştır. Aynı zamanda 
çalışma analizleri için bilgisayar programları materyal olarak kullanılmıştır.

Kullanılan imar planı üzerinde Atatürk Caddesine bağlanan tali yollar 
gösterilerek ulaşım aksı oluşturulmuştur (Şekil 2). Atatürk Caddesi çalışma 
alanına hizmet eden tali yollar Rize’nin en önemli iki caddesi olan Atatürk 
ve Cumhuriyet Caddesi arasında bulunan tali yollar ile diğer şehir içi yollara 
bağlanarak çalışma aksını oluşturmaktadır. Belirlenen Atatürk Caddesi yol 
güzergahı içerisinde Rize Devlet Hastanesi ve Dalyan mevki arasında kalan 
işaret levhaları incelenmiştir. Atatürk Caddesi üzerinde yer alan işaret ve bilgi 
levhalarının işlevlerine ve kullanım türlerine göre sınıflandırılarak kentsel donatı 
elemanlarının kalite ölçüt değerlendirmesi yapılmıştır.

Şekil 2. Atatürk Caddesi ulaşım aksı 

Atatürk Caddesi üzerinde belirlenen Rize Devlet Hastanesi ve Dalyan mevki 
noktalarının seçilmesinin nedeni şehrin hem araç hem de yaya trafiğinin en fazla 
olduğu alan olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda şehir içi dolmuş 
hattı olarak kullanılan yol güzergahı olması da seçilme nedenleri arasındadır. 
Çalışma alanı olarak seçilen Atatürk Caddesi tek yöne hizmet eden araç yolu 
niteliğindedir.

Atatürk Caddesinde incelenen kentsel donatı elemanlarından işaret ve 
bilgilendirme levhalarını, mekân kalitesi üzerine çalışmalar yürüten PPS’ nın 
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(Project for Public Space) Mekân Kalitesi Diyagramı olarak tablo geliştirdiği 4 
anahtar kelime altında inceleyerek çalışmaya yön verilmiştir (Şekil 3). Bunlar; 
erişim ve bağlantılar, konfor ve imaj, kullanım ve aktiviteler ve sosyalliktir.

Kullanılan tabloda çalışma alanı olarak belirlenen Atatürk caddesinde 
incelenen işaret ve bilgilendirme levhalarını mekânsal kalite ölçütleri 
bakımından ele alınarak alt başlıklar seçilmiştir. Seçilen alt başlıklar Tablo 1’ 
de gösterilmektedir.

Tablo 1. PPS tarafından sunulan mekân kalitesi kriterine göre düzenlenmiştir

Mekânsal Kalite Ölçütleri

Erişim ve Bağlantılar

Ulaşılabilirlik
Erişilebilirlik
Okunabilirlik
Bağlantılar

 Kullanım ve Aktiviteler
Sürdürülebilirlik

Özgün
Aktiflik

Sosyallik
Çeşitlilik

Kapsayıcılık
Etkileşim

Konfor ve İmaj
Bakım/Temizlik

Caziplik/Çekicilik
Yapım Kalitesi

3. Bulgular

Bu bölümde, Rize kent merkezinde yer alan Atatürk Caddesi yol aksı üzerinde 
bulunan Rize Devlet Hastanesi ve Dalyan mevki arasında kullanılan işaret ve 
bilgilendirme levhalarının mevcut durumu incelenmiş olup levhaların mekânsal 
kalite ölçütleri ele alınarak değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışma alanı içerisinde kullanılan İşaret ve bilgi levhaları işlevsel olarak 
alt başlıklara ayrılarak çalışmaya yön verilmiştir. Bu doğrultuda işaret ve 
bilgilendirme levhaları; yönlendirme, bilgilendirme, trafik işaretleri ve reklam 
panoları olmak üzere dört alt başlıkta incelenmiştir.

3.1. İşaret ve Bilgi Levhaları

İnsanların içinde bulundukları mekânda hangi noktada oldukları ve gitmeyi 
düşündükleri yere nasıl gidecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları onlara 
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kendini güvende hissettirmektedir.  Bu nedenle kentsel mekanlardaki işaretler 
olumlu ve bilgilendirici olmalı; insanlara istedikleri yere yalnız başlarına 
erişebilme rahatlığını vermelidir. İşaretleme, insanlar için eğitici ve tereddüt 
ettikleri aktivitelerle ilgili bilgi ve teşvik edici bir araç şeklinde kullanılabilir 
(Güreman, 2011).

Yol tarifinde, sınırlandırmada ve kontrol oluşturmada önemli bilgileri ileten 
ve kentsel mekânda algılanan görsel kaliteyi de yukarı taşıyan işaret levhaları, 
kullanım amacına özel tasarlanmalı ve algılanabilir nitelikte olmalıdırlar. Gerek 
kentte bulunan turistler ve gerekse kentte yaşayanlar için önem arz eden ve yön 
bulmada yardımcı olan işaret levhalarında kullanım amacına göre renk ve şekil 
farklılıkları olmalıdır. Levhalar, belirli uzaklıktan görülmesi mümkün, konum 
olarak yayalar ve araçlar için tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilmelidir 
(Yörük vd., 2006).

Bu çalışma kapsamında incelenen işaret ve bilgi levhaları işlevsel olarak 
ele alınarak alt başlıklarda incelenmiştir. İşaret ve bilgi levhaları işlevsel 
kullanımı; Yönlendirme Levhaları, Bilgilendirme Levhaları, Trafik İşareti, 
Reklam Panoları şeklindedir. 

3.1.1 Yönlendirme Levhaları

Açık-yeşil levhalar alanla ilgili bilgilendirme yapan, uyarıcı, yönlendirici 
levhalar, kentte güvenliğin sağlaması açısından önemli elemanlardır. Bunun 
yanında haritalar, krokiler, maketler ve açıklayıcı yazılar güvenlik duygusunu 
arttırmaktadır.  Zira insanlar bulundukları ve gitmek istedikleri yerle ilgili bilgi 
sahibi olduklarında kendilerini güvende hissetmektedir (Çelik, 2018).

Atatürk Caddesi üzerinde kullanılan yönlendirme levhaları yer bildirme 
ve yönlendirme olarak kullanıma hizmet etmektedir. Çalışma alanı içerisinde 
iki tip yönlendirme levhası kullanılmıştır. Kullanılan levhalardan bir grubu 
durak kenarlarında bulunan aydınlatma elemanlarının üzerine ince metal 
plaka şeklinde monte edilerek alana hizmet etmektedir. Diğer bir grup ise alan 
içerisinde bulunan kavşak noktalarında kullanılmıştır. Kendine özgü metal 
bir taşıyıcısı olup yönlendirme plakaları ahşap malzemeden yapılarak metal 
taşıyıcıya sabitlenmiştir (Şekil 4).



166    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Şekil 4. Çalışma alanı içerisinde bulunan yönlendirme levhaları

3.1.2 Bilgilendirme Levhaları

Bilgilendirme levhaları bilgi içeren, yönlendiren, sınırlayan ve uyaran özelliğe 
sahip kentsel donatı elemanlarıdır. Bu levhalar hazırlanırken sade bir anlatım, 
kolay kullanım özelliği, amaca uygunluk, ölçü standardizasyonu, çevre ile uyum 
gibi niteliklerinin olmasına dikkat edilmelidir.  Ayrıca levhaların konumundaki 
yükseklik, ebat vs. özelliklere önem verilmelidir. İnsan boyunun ulaşabileceği 
yükseklikte olmamalı kaldırım ve yaya yollarında geçişe engel olmayacak 
şekilde konumlandırılmalıdır (Bulut & Uslu, 2017). Bilgilendirme ve işaret 
levhaları, belirli mesafeden görülebilecek, şekilde yerleştirilmiş olmalıdır 
(Yörük vd., 2006). Özellikle engelli bireylere tehlike arz etmeyecek yükseklik 
ve noktada konumlandırılmalıdır.  

Atatürk Caddesi üzerinde kullanılan bilgilendirme levhaları araç yolu 
üzerinde yer almaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. Çalışma alanı içerisinde bulunan bilgilendirme levhalar

Kullanılan bilgilendirme levhaları otomobil ve motor park alanlarına hizmet 
için kullanılmıştır. Bu levhalar metal bir taşıyıcı direk üzerinde ve mevcut 
aydınlatma direği üzerinde metal plaka şeklinde sabitlenerek kaldırım üzerinde 
konumlandırılmıştır.

3.1.3 Trafik İşaretleri

Yayaları ve sürücüleri bilgilendirmek, uyarmak ve yönlendirmek amacıyla 
konumlandırılmış, trafik akışını ve ulaşımı yönlendirme ve sağlamaya yönelik 
donatı elemanlarıdır. Tasarlanmalarında ve konumlandırılmalarında yükseklik, 
ebat, gibi faktörlere dikkat edilmelidir. İnsan boyu dikkate alınarak yükseklik ve 
konumları belirlenmelidir (Atabeyoğlu vd., 2009).

Atatürk Caddesinin konumu gereği şehrin hem araç hem de yaya trafiğinin 
en fazla olduğu kullanım alanıdır. Alan içerisinde kullanılan trafik işaretleri; 
“park etmek yasaktır”, “yaya geçidi”, “sağdan gidiniz” ve “sağa dönülmez” gibi 
levhaları yer almaktadır (Şekil 6). 

Şekil 6. Çalışma alanı içerisinde bulunan trafik işaretleri

Trafik işaret levhaları Atatürk Caddesi yol güzergahı boyunca kaldırım 
üzerlerinde ve kavşaklarda konumlandırılmıştır. Kullanılan levhalar aydınlatma 
direkleri üzerinde metal plaka şeklinde sabitlenmiştir. Aynı zamanda kendine 
özgü taşıyıcısı olan metal levhalı trafik işaretleri de yer almaktadır.

3.1.4 Reklam Pano ve Tabelalar

Reklam pano ve tabelaları kentsel yoğunluğun yüksek olduğu noktalara 
yerleştirilen, panolardır. Genel olarak geçiş noktaları, duraklar, kaldırımlar ve 
kavşaklarda konumlandırılmaktadır. Özellikle ticari amaçla kullanılan, reklam 
ve tanıtım malzemeleridir. (Çelik, 2018). Bu elemanlar öncelikle amaca uygun 
ve standart ölçülerde yapılmalıdır.  Ayrıca bulunduğu çevreye ve konumlandığı 
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Kullanılan bilgilendirme levhaları otomobil ve motor park alanlarına hizmet 
için kullanılmıştır. Bu levhalar metal bir taşıyıcı direk üzerinde ve mevcut 
aydınlatma direği üzerinde metal plaka şeklinde sabitlenerek kaldırım üzerinde 
konumlandırılmıştır.

3.1.3 Trafik İşaretleri

Yayaları ve sürücüleri bilgilendirmek, uyarmak ve yönlendirmek amacıyla 
konumlandırılmış, trafik akışını ve ulaşımı yönlendirme ve sağlamaya yönelik 
donatı elemanlarıdır. Tasarlanmalarında ve konumlandırılmalarında yükseklik, 
ebat, gibi faktörlere dikkat edilmelidir. İnsan boyu dikkate alınarak yükseklik ve 
konumları belirlenmelidir (Atabeyoğlu vd., 2009).

Atatürk Caddesinin konumu gereği şehrin hem araç hem de yaya trafiğinin 
en fazla olduğu kullanım alanıdır. Alan içerisinde kullanılan trafik işaretleri; 
“park etmek yasaktır”, “yaya geçidi”, “sağdan gidiniz” ve “sağa dönülmez” gibi 
levhaları yer almaktadır (Şekil 6). 

Şekil 6. Çalışma alanı içerisinde bulunan trafik işaretleri

Trafik işaret levhaları Atatürk Caddesi yol güzergahı boyunca kaldırım 
üzerlerinde ve kavşaklarda konumlandırılmıştır. Kullanılan levhalar aydınlatma 
direkleri üzerinde metal plaka şeklinde sabitlenmiştir. Aynı zamanda kendine 
özgü taşıyıcısı olan metal levhalı trafik işaretleri de yer almaktadır.

3.1.4 Reklam Pano ve Tabelalar

Reklam pano ve tabelaları kentsel yoğunluğun yüksek olduğu noktalara 
yerleştirilen, panolardır. Genel olarak geçiş noktaları, duraklar, kaldırımlar ve 
kavşaklarda konumlandırılmaktadır. Özellikle ticari amaçla kullanılan, reklam 
ve tanıtım malzemeleridir. (Çelik, 2018). Bu elemanlar öncelikle amaca uygun 
ve standart ölçülerde yapılmalıdır.  Ayrıca bulunduğu çevreye ve konumlandığı 
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alana uyumlu olmalı, yerleştirilmelerinde de tasarım ilkeleri göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Atatürk Caddesi üzerinde kullanılan reklam panoları geniş kaldırımlı 
alanlarda, yol kenarlarında ve duraklarda bulunan saçak örtüsüyle birlikte 
çözümlenmiş reklam panosu olarak alanda kullanım farklılığı göstermektedir 
(Şekil 7). Kullanılan reklam panolarından birkaçı iki yüzeyinde de reklam afişi 
kullanılabilir olması açısından her iki tarafa açılan menteşeli, cam kapaklı yapıya 
sahiptir. Hafif, sağlam ve çevreye duyarlı bir ürün olarak seçilmiştir. Yol kenarlarında 
kullanılan billboardlar gece led aydınlatmasıyla birlikte tek taraflı kullanılan suya 
dayanıklı plakalar üzerine reklam afişlerinin yapıştırılmasıyla çalışma alanında 
kullanılmıştır. Kullanılan billboardlar hafif alüminyum malzemeden yapılmıştır.

Şekil 7. Atatürk Caddesi üzerinde yer alan reklam panoları

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yapıların ticari amaçlı kullanımları 
bakımından cephelerde tabelalar kullanılmıştır. Kullanılan ticari ve reklam 
tabelaları ölçü, renk ve doku olarak farklılık göstermektedir (Sağlık vd., 2021) 
(Şekil 8).

Şekil 8. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binalar üzerindeki tabelalar
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Rize Devlet Hastanesi ve Dalyan mevki yol aksında incelenen reklam panoları ve 
tabelaların kalite ölçüt değerlendirmesi yapılmış ve genel olarak bir bütünlüğün 
olmadığı tespit edilmiştir. Tabela ve panoların belli bir standardı olmadığı, ebat 
ve ölçülerin birbirinden çok farklı olduğu görülmüştür. Yerleştirilmelerinde 
tasarım ilkelerinin göz önünde bulundurulmadığı ve estetik açıdan uyumsuzluk 
içerdiği saptanmıştır.  

4. Sonuç

Kentsel donatı elemanları, mekânsal kalitenin oluşumuna katkı sağlayan 
çevresel elemanlardır. Söz konusu donatılar birçok işleve ve özelliklere sahip 
olması bakımından bulundukları konum hakkında bilgi verirler.  Bu çalışmada 
işaret ve bilgilendirme levhaları kentsel donatıların kalite ölçütleri bakımından 
incelenmiştir. İşaret ve bilgilendirme levhalarının kent sakinlerine ve kenti ziyarete 
gelen yerli-yabancı turistlere rehberlik edebilmesi ve kentin kimliği açısında yol 
gösterici nitelikte olması beklenmektedir. İşaret ve bilgilendirme levhalarının 
işlevsel ve algısal olmaları kullanıcı ile arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır.  

Bu çalışmada çalışma alanı olarak belirlenen Rize Atatürk Caddesi örneği 
konumu gereği kentin en işlek caddesi olma özelliğine sahiptir. Cadde üzerinde 
kamusal, dini, ticari ve konut gibi yapılar yer almaktadır. Çalışma kapsamında 
bulunan levhaların durumları incelenmiştir. Ayrıca alanda durum tespiti için 
fotoğraf çekimi yapılarak çalışmada yer verilmiştir. Mevcut durum göz önünde 
bulundurularak işaret ve bilgilendirme levhalarına yönelik öneriler ortaya 
çıkarılmıştır. Çalışma için belirlenen kalite ölçütleri bakımından da işaret ve 
bilgilendirme levhaları değerlendirmiştir.

Çalışma alanı olarak belirlenen Atatürk Caddesi belirli konum aralığı 
içerisinde Rize Devlet Hastanesi ve Dalyan mevki referans alınarak cadde üzerinde 
bulunan işaret ve bilgilendirme levhaları tespit edilmiştir. Tespit edilen durum ve 
kullanılan donatılar için kalite ölçütlerine göre öneriler aşağıda sunulmuştur. 

·	 Yönlendirici ve işaret tasarımları hazırlanırken kullanılan fontun rengi, 
biçimi ve büyüklüğü ile simge ve semboller, bütünlük içinde olmalıdır.

·	 Ayrıca bu fontların okunabilir ve algılanabilir olmasına dikkat edilmeli ve 
yine belli bir mesafeden okunacak büyüklükte olası gerekmektedir.

·	 Cephelerde bulunan panolar, belli standartlarda ve tek tip olmalıdır. 
Ek olarak binaların ön cephelerinde bulunan reklam panolarının 
sınırlandırılması ve düzenlenmesi gerekmektedir.  



170    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

·	 Ön cephelerde yalnızca dükkân ve mağazaların panolarına ve belli 
standartlarda olmak üzere izin verilmelidir. 

·	 Ön cephelerde bulunan reklam panolarına binaların girişlerinde yer 
verilmelidir. 

·	 Reklam panoları farklı renk, ölçü, malzeme ve dokudadır ve aralarında 
belli bir uyum bulunmamaktadır 

·	 Reklam panoları, refüjlerde kaldırım üzerlerinde, duvarlarda olmak üzere 
üç farlı tip ve büyüklükte görülmüştür.  

·	 Ayrıca binaların öç cephelerindeki reklam panoları, rastgele, çeşitli renk, 
ölçü ve tasarımda olmalarından dolayı uyumsuz ve kentle bütünlük 
sağlamamaktadır.

Hazırladığımız Tablo 2’de Rize Atatürk Caddesi üzerindeki işaret ve bilgi 
levhalarının mekânsal kalite ölçütleri ile karşılaştırılması görülmektedir.

Tablo 2. Mekânsal kalite ölçütleri

Mekânsal Kalite Ölçütleri İşaret ve Bilgi Levhaları

Erişim ve 
Bağlantılar

Ulaşılabilirlik

Alanda kullanılan işaret ve bilgi levhaları 
konumu gereği kaldırım üzerlerinde 
yer almaktadır. Hem yaya hem de araç 
kullanıcılarına hizmet edebilmektedir

Erişilebilirlik
Cadde üzerinde yer yer tabela levhalarına yer 
verilmemiştir. Yönlendirilmeye ihtiyaç duyan 
kullanıcılar için büyük sorun teşkil etmektedir.

Okunabilirlik
Yürüme mesafesinde ve araç kullanıcıları 
için levhalarda okunabilirlik yetersiz kalmış 
durumdadır.

Bağlantılar Cadde üzerinde tali yollara ayrılan kısımlarda 
mevcut yönlendirme levhaları yer almaktadır.

 

Kullanım ve 
Aktiviteler

Sürdürülebilirlik Kullanılan yönlendirme levhaları cadde 
üzerinde sürekliliği sağlayamamaktadır.

Özgün

Kullanılan levhaların genelinde çok çeşitlilik 
olması bakımından özgünlük aranmamaktadır. 
Yönlendirme levhalarında kendine özgü 
tasarım yer almaktadır.

Aktiflik
Kent içerisinde bulunan yönlendirme levhaları 
ve ticari alanlar için kullanılan yönlendirme 
levhaları kentliler tarafından kullanılmaktadır.
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Sosyallik

Çeşitlilik Çok çeşitli olması algısal yoğunluğa neden 
olmaktadır.

Kapsayıcılık Levhalarda kullanılan yönlendirme bilgileri 
yetersiz bulunmaktadır.

Etkileşim
Kent içerinde kullanıcılar tarafından levhalar 
algılanabilir olması bakımında yetersiz 
kalmıştır.

Konfor ve 
İmaj

Bakım/

Temizlik
Mevcut durumda kullanılan levhalar deforme 
olmuş durumdadır.

Caziplik/

Çekicilik

Kent içerisinde kullanılan ahşap plakalı 
yönlendirme levhaları kendine özgü taşıyıcıya 
ve plakaya sahip olması bakımından çekicidir.

Yapım Kalitesi

Kullanılan levhalarda çeşitlilik 
gösterilmektedir. Her ürün kalitesi bir değildir. 
Zamanla deforme olmuş donatılar yer 
almaktadır.

Toplanan veriler doğrultusunda Atatürk Caddesindeki işaret ve bilgilendirme 
levhalarının genel olarak mekânsal kalite ölçütlerinin dışında kaldığını 
gözlemlenmektedir. Çalışma neticesinde kentsel estetiğinin oluşturulmasında 
tasarım ilkelerine uyulması, konumlandığı alan itibariyle tek tipte panoların 
tercih edilmesi ve ihtiyaca yönelik düzenlemelerin planlanması önem arz 
etmektedir. Kentsel donatılar grubundan olan işaret ve bilgilendirme levhaları 
için gerekli planlama ve tasarım çalışmaları kent caddelerinde daha kimlikli bir 
görüntü oluşmasını sağlayacağı ön görülmektedir.
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1. Giriş

İnsan-doğa arasındaki ilişki ve üstün gelme mücadelesi insanoğlunun dünya 
sahnesine çıkmasıyla birlikte başlamıştır. Bu mücadelenin temeli insanın 
kendisini doğanın içinde bir yere konumlandırma çabasından ileri gelmektedir. 

Özellikle batı medeniyetleri Descartes ile başlayan düalizm felsefesini temel 
alarak kendisini doğanın merkezine konumlandırmıştır. Dolayısıyla insanın doğa 
ile uyum içinde değil de doğanın kendisine uyması için yoğun çaba sarf etmiştir. 
Oysaki bu durum doğu medeniyetlerinde tam tersidir. İnsan kendisini doğanın 
bir parçası olarak gördüğünden tüm faaliyetlerini doğayla barışık ve uyum 
içerisinde gerçekleştirmiştir. Bunun nedenleri arasında doğa paganizminin etkili 
olduğu söylenmektedir (Düzgüneş ve Demirel, 2018). Ancak genel itibariyle 
bakıldığında özellikle sanayi devrimi ile başlayan ve küreselleşen yeni dünya 
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düzeni ile devam eden süreçle birlikte ekonomik kalkınma hamleleri ve rant 
elde etme isteği insanlarda “benci” yapının ortaya çıkmasına ve bir anlamda 
doğanın “ehlileştirilmesi” girişimlerine neden olmuştur. Bunun sonucunda 
ekolojik döngü bozulmuş, doğal kaynaklar üzerindeki tehdit ve baskı artmış ve 
günümüzde artmaya da devam etmektedir. 

Günümüz anlayışıyla çevre koruma bilincinin 1960’lı yıllarda hissedilebilir 
bir şekilde gün yüzüne çıkması ile birlikte bu olumsuzluklar dünya genelinde 
tartışılmaya başlamıştır. Doğal çevrenin bozulmaya başlaması ile meydana 
gelen küresel ya da bölgesel ölçekteki çevresel felaketler sürdürülebilirlik 
kavramının ve ekolojik temelli yaklaşımların ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. Sürdürülebilirlik, taşıma kapasitesinin üzerine çıkmayarak kaynak 
değerlerinin bozulmadan devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için önlemler alınması olarak ifade edilen çok 
disiplinli bir kavramdır (Aklanoğlu, 2009; Çakılıcıoğlu, 2002; Collins, 1999; 
Bozdoğan, 2003). İlk olarak 1972 yılında Stockholm (İsveç)’te gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı’nda ortaya konulan Stockholm 
Bildirgesi’nde sürdürülebilirlik kavramının temelleri atılmıştır. Türkiye’nin 
de dahil olduğu 113 ülkenin katılımıyla ortaya konan söz konusu bildirgenin 
ikinci maddesinde hava, su, toprak, flora ve fauna ve doğal ekosistemlerin 
uygun planlamalar dahilinde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği 
vurgulanmıştır (Stockholm Decleration, 1972). Ancak gerçek anlamda 
sürdürülebilirlik kavramına 1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansında ilan edilen Brundtland Raporu’nda yer verilmiştir.  Raporun 
7.maddesinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için sürdürülebilir 
kalkınma politika ve programların hayata geçirilerek biyolojik çeşitlilik ve 
çevresel kaynakların kaybının önüne geçilmesi amaçlanmıştır (Our Common 
Future, 1987). 

Hızlı kentleşmeye bağlı olarak kırsal alanlara olan ilginin arttığı bir 
gerçektir. Kırsal alanlar özellikle doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerleri 
ile ön plana çıkan, kentin nefes alan ve yaşam destek sistemlerini içerisinde 
barındıran alanlardır. Bu anlamda ülkelerin bölgesel planlamalarında önemli 
bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla kullanım yoğunluğunun giderek arttığı bu 
alanlarda doğal ve kültürel yapının belirlenerek turizm ve rekreasyonel amaçlı 
alan kullanımları için potansiyel durumun ortaya konması ve kaynakların bu 
veriler ışığında planlanması son derece önemlidir. 

Yakın zamanda Türkiye’nin ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerleri incelendiğinde zengin bir turistik 
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ve rekreasyonel etkinlikler yelpazesine sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak turistik kullanım algısının kitle turizminden 
alternatif turizme yönelmesiyle birlikte doğal yapı üzerinde kritik seviyelere 
ulaşan tahribatlar meydana gelmeye başlamıştır. Bir başka deyişle turizm ve 
rekreasyona bağlı etkinliklerin yoğunluk kazanmasıyla birlikte bu alanlar 
üzerinde meydana gelen taşıma kapasitesi üzerindeki kullanım doğal yapı 
üzerinde fiziksel, ekolojik ve görsel bozulmalara neden olmuştur. Bu nedenle 
bu tür olumsuzlukların ekolojik açıdan kritik noktalar olan kırsal alanlarda 
gerçekleşmemesi için yapılacak turizm ve rekreasyon amaçlı planlamalarda 
ekosistemi oluşturan öğeler arasındaki ilişkinin dengelenmesi son derece 
önemlidir. Öyle ki, 11. Kalkınma Planı (2019-2023) (URL-1), Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023 Eylem Planı (URL-2), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 
(2014-2023) (URL-3), TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı  (2014-2023) (URL-
4) ve DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023) (URL-5) göz önünde 
bulundurulduğunda alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, 
alternatif turizm odaklı turizm merkezlerinin oluşturulması, bu noktada 
yapılacak olan planlama çalışmalarının bütüncül olarak ele alınması gerekliliği 
üzerinde durulduğu görülmektedir. Ancak o bölgede yaşayan yerel halkın 
tutum, istek ve beklentilerinin değerlendirmeye alınmadığı planlamalarda 
sürdürülebilirliğin beklenmesi yanlış olmakla birlikte planlamanın başarı 
şansı da oldukça azalmaktadır (Yoon ve diğerleri, 2001; Dal ve Baysan, 2007; 
Biçici, 2014; Almeida García ve diğerleri, 2016). Bu nedenle yerel halkın 
turizme yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere olan bakış açısını belirlemeye 
yönelik çalışmaların yapılması son derece önemlidir (Nunkoo ve diğerleri, 
2013).

Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon 
il sınırları içerisinde bulunan henüz bir turizm planlaması ve yatırımına sahip 
olmayan ancak zengin doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerine sahip 
Galyan Vadisi’nde yaşayan yerel halkın sürdürülebilir turizme bakış açısını 
belirlemektir. Bunun için rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak turistik 
hareketliliğin en yoğun olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olmak 
üzere toplam 100 adet anket uygulanmıştır. Kişi sayısının belirlenmesinde 
Kalıpsız (1981)’in geliştirdiği örneklem büyüklüğü formülü kullanılmıştır. 
Anket sosyo-demografik yapı, mevcut ve potansiyel turistik alan kullanımları, 
turizm endeksli mevcut sorunlar ile turistik alt ve üst yapı olanaklarının 
tespit edilmesi olmak üzere toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmayla 
hedeflenmek istenen;
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·	 Vadide yaşayan ve bölgeyi kullanan yerel halkın sosyo-demografik yapısını 
ortaya koymak, 

·	 Vadideki mevcut doğal ve kültürel kaynak değerlerinin yerel halk 
nezdindeki farkındalığını saptamak, 

·	 Vadinin alternatif turistik cazibe merkezlerini belirlemek,
·	 Yerel halkın turizm açısından bu alanla ilgili sorunlarını açığa çıkarmak ve 

bu doğrultuda alınabilecek önlemleri sıralamak,
·	 Bölgedeki alternatif turizm çeşitliliğini arttırmaya ve alanın dört mevsim 

kullanılabilirliğini sağlamaya yönelik öneriler geliştirmektir.

Elde edilen bulgular ile alanının coğrafik özelliklerine bağlı olarak yakın ilişki 
içerinde bulunan Meryemana Vadisi, Altındere Vadisi Milli Parkı, Sümela 
Manastırı ve Zigana Dağı da dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla oluşturulan 
turizm planlaması ile bölgenin ekonomik açıdan kalkınmasına katkıda 
bulunulacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte koruma-kullanma dengesi 
gözetilerek bölgenin doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerinin sürdürülebilir 
kılınması, bölgenin tanınırlığının artırılması, bölgenin ekolojik taşıma kapasitesi 
göz önünde bulundurularak turist sayısının, mevsimsel kullanımlarının ve kalış 
sürelerinin arttırılması, arkeolojik ve tarihsel değerlerin kullanıma açılması 
beklenmektedir.

2. Bulgular

2.1. Doğal Yapı

2.1.1. Coğrafi Konum

Galyan Vadisi Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü sınırları 
içinde yer alan Trabzon ili Maçka İlçesi’ne bağlıdır.  Toplam 10118ha alan 
kaplamaktadır. Trabzon iline 25 km uzaklıkta olup alanının doğusunda Yomra; 
batısında Düzköy, Akçaabat, Tonya; kuzeyinde Trabzon ili Merkez ilçeleri ve 
güneyinde ise Gümüşhane ili yer almaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Galyan Vadisi’nin Coğrafi Konumu

2.1.2. Topografya ve Jeomorfolojik Yapı

Altan (2006)’nin yapmış olduğu çalışma kapsamında Galyan Vadisi 6 farklı 
eğim grubuna ayrılmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Eğim Grupları ve Yüzdelik Oranları

Eğim Grubu (%) Kapladığı Alan (ha) (%)
0-2 (Düze Yakın) 339.2 0,33
2-6 (Hafif Eğimli) 587,6 0,58
6-12 (Orta Eğimli) 3134,4 3,10
12-20 (Dik Eğimli) 9967,6 9,85
20-30 (Çok Dik Eğimli) 32185,6 31,81
30 ve + (Sarp) 54966,4 54,33

Tablo 1’e göre düze yakın eğimli olarak nitelendirilen %0-2 arası eğim grubu 
%0,33 ile en az alanı kaplamaktadır. Bu alanlar daha çok çayır ve meraları 
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kapsamaktadır. En fazla alanı ise sarp (%54,33) ile çok dik eğimli (%31,81) 
alanlar oluşturmaktadır. 

Jeomorfolojik açıdan Doğu Karedeniz Bölgesi’nin yapısını içeren alanda 
vadiler, sırtlar ve tepelik alanlar geniş yüzeyler bulunmaktadır. Bu durum kısa 
mesafelerde engebeli ve ani yükseltilere sahip bir arazi yapısının oluşmasına 
neden olmaktadır (Şekil 2).

 

Şekil 2. Jeomorfolojik Yapıya İlişkin Görünümler

Yörede dikkati çeken ikinci ve en yaygın jeomorfolojik birim yamaçlardır. 
Galyan Vadisi’nin Galyan deresi ve kolları tarafından derin bir şekilde 
parçalanması yörede hakim jeomorfolojik birimin yamaçlar olmasını 
sağlamaktadır. Vadi yamaçları boyunca aşağı kesimlere doğru inildikçe 
yamaç eğimleri artmaktadır. Eğimi %20–40 arasında değişen yamaçlar çok 
eğimli yamaçlar, %40’tan fazla olan yamaçlar ise çok dik yamaçlar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Jeomorfolojik yapı incelendiğinde vadinin asimetrik 
eğime sahip olduğu görülmektedir. Dış bükey yamaç eğimleri vadinin henüz 
denge yatağına ulaşmadığını derine aşındırma faaliyetlerinin sürdüğünü 
belirtmektedir. Bu durum özellikle jeomorfolojik süreçlerde hızlı değişimlerin 
olmasına neden olmaktadır.

2.1.3. Toprak Yapısı ve Erozyon

Maçka İlçesi ve bu ilçeyi çevreleyen coğrafya, yıl boyu süren yağışların ve içinde 
barındırdığı akarsuların etkisiyle verimli bir toprak yapısına sahiptir. Vadinin 
verimli toprak yapısı birçok bitki çeşidini ve yoğun bir ormanlık alanı içinde 
barındırmaktadır. Öte yandan vadi topografyasının aşırı eğimli ve engebeli oluşu 
tarım ve tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerin gelişimini engellemektedir. Mera 
ve otlatma alanlarının dışındaki araziler halk tarafından sahiplenilerek çitlerle 
çevrilmekte ve buralarda ot üretimi yapılmaktadır. Galyan Vadisi’ndeki toprak 
türleri rendzinalar ve kırmızı akdeniz topraklarından oluşmaktadır. Bu toprak 
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türlerinin dağılımı sırasıyla 4174 ha (%41,25) ve 5944 ha (%58,75)’dir. Vadiye 
ilişkin toprak gruplarının dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Galyan Vadisi Toprak Gruplarının Dağılımı

Toprak Derecesi Alan (ha) (%)
IV 109 1.07
VI 1292 12.77
VII 8717 86.16

Toplam 10118 100,00

Karadeniz iklimine sahip alan yılın her mevsimi yağış aldığı için Galyan 
Deresi’ne sürekli akışa sahip çok sayıda tali kol katılmaktadır. Yıl boyu düşen 
yağış miktarının ve eğim derecelerinin fazla olması heyelanların oluşumuna 
neden olmaktadır. Heyelanların oluşumunda bunun dışında tarlaların eğime 
paralel olarak oluşturulması, ulaşım için açılan yollarda eğimin dikkate 
alınmaması ve bitki varlığı üzerindeki tahribatlar gibi insan faaliyetleri de etkili 
olabilmektedir. Galyan Vadisi’ndeki kütlesel hareketlerin en yoğun görüleni 
heyelanlı toprak kayması ve kaya düşmesidir (Kılıçaslan, 1994).

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)’nın farklı zaman 
dilimlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda vadi içinde yer alan 
mahallelerde heyelan riskleri saptanmıştır. Yüzüncüyıl Mahallesi’nde, Galyan 
Deresi’nin doğu yamacında yan yana iki heyelan alanı bulunmaktadır. Ergin 
Mahallesi’nde yeraltı sularının köyün farklı yerlerinde heyelanlara neden 
olduğu (Bingöl, 1978), Oğulağaç Mahallesi’nde %70 eğimli bir alanda yer 
yer heyelanların olduğu (Güney, 1979), Ormaniçi Mahallesin’de yapılan etüt 
raporlarına göre yer yer kısmi heyelanların olduğu (Bingöl, 1976) belirlenmiştir. 
Temelli Mahallesi’nde yer yer kaymalar tespit edilmiştir (Özgüven, 1988). 

2.1.4. Su Varlığı

Galyan Vadisi topografik yapısı ve kendine özgü iklim şartları sayesinde su varlığı 
bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Karların erimesi ile birlikte özellikle 
bahar aylarında yüksek debili akımlar meydana gelmektedir. Ana kolları Galyan 
ve Şimşirli dereleri oluşturmaktadır. Bu dereleri tali kollar beslemektedir. 
Galyan Vadisi etrafında irili ufaklı çok sayıda akarsu bulunmaktadır. Alandaki 
akarsuların enine profilleri V şeklinde olup alanın yeraltı ve yer üstü suları 
zengindir (Şekil 3).
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Şekil 3. Galyan Deresini Besleyen Yan Kollardan Görünümler

2.1.5. Bitki ve Hayvan Varlığı

Vadi zengin flora ve faunaya sahiptir. Floristik açıdan alan incelendiğinde, 
endemik ve tehlike altında olan bitki türleri ile bitki tür ve çeşitliliği, hassas 
ekosistemleri, doğal ve yaşlı ormanları mevcuttur. Galyan vadisinde nemli 
dere, orman ve alpin olmak üzere 3 farklı vejetasyon tipi bulunmaktadır. 
Ormanlar 900m rakımdan başlayarak orman üst sınırı olan 2000m’ye kadar 
çıkmaktadır. Yaklaşık 1100m rakım farkı nedeniyle, alanda farklı türdeki 
ağaçlardan oluşan ormanlar mevcuttur. Bu ormanlar çoğunlukla Doğu Ladini 
(Picea orientalis), Doğu Kayını (Fagus orientalis), Doğu Karadeniz Göknarı 
(Abies nordmanniana), Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) türlerinden, 
saf ya da karışık meşçereler halinde bulunmaktadır. Bunlarla serpili olarak 
karaağaç, ıhlamur, akçaağaçlar, gürgen, kestane, ceviz, huş türleri de birlikte 
bulunmaktadır.

Araştırma sahasında, deniz seviyesinden 220m yükseklikte başlayan 
bodur çalı ve geniş yapraklı ormanlar, yükseklik arttıkça yerini karışık ve iğne 
yapraklı ormanlara bırakmaktadır. İğne yapraklı ormanlar 2300m’ye kadar 
devam etmekte ve bu yükseklikten sonra Alpin çayırlar katı başlamaktadır.

Arazinin engebeli olması, tarım alanlarının parçalamasına, küçük 
parsellerden oluşmasına ve tarımsal faaliyetlerin zorluklarla gerçekleştirilmesine 
yol açmaktadır. Tarımsal açıdan fındık üretimi ön planda olup, bunun yanı sıra 
fasulye, mısır, patates ve kivi üretimi de yapılmaktadır. Büyük ve küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı sahada ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılığa 
önem verilmektedir. Sahada mera alanların geniş olması büyükbaş hayvancılığın 
gelişmesine, orman örtü altı florasının zengin olmasından dolayı da küçükbaş 
hayvancılığın gelişmesine zemin hazırlamaktadır (Şekil 4). Vadiye ilişkin arazi 
kullanım yapısı Tablo3’te gösterilmektedir.
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Şekil 4. Galyan Vadisi’inde Tarım ve Hayvancılık

Tablo 3. Galyan Vadisi Arazi Kullanımı ve Alansal Dağılımı

Arazi Kullanımı Kapladığı Alan (ha) Oran (%)

Çayır alanı 1258 12,43
Çıplak Kayalıklar 31 0,31
Dikili Tarım 128 1,28
Dikili Meyve 1 0,01
Fındık 669 6,61
Fundalık ve Çalılık 476 4,70
Geniş Yapraklı Orman 1185 11,72
İğne Yapraklı Orman 1616 15,98
Irmak Yatağı Kumsal 12 0,12
Karışık Orman 2875 28,41
Köy Merkezleri 19 0,18
Mera 438 4,33
Orman-Tarım-Dikili 166 1,64
Sanayi Alanı 94 0,94
Seyrek Bitki 240 2,38
Yerleşim Tarım 900 8,86

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Galyan vadisi Meşeiçi Hanları 
Devlet Avlağı içerisindedir (Şekil 5).  Vadide Yaban domuzu, boz ayı, kurt, 
tilki, karaca, gelincik, yarasa, sansar, sincap, fare, kirpi, porsuk, tavşan, 
köstebek, atmaca, doğan, şahin, akbaba, kartal, keklik, çulluk, üveyik, guguk, 
puhu, baykuş, bıldırcın, çoban aldatan, ağaçkakan, kaya güvercini, kırlangıç, 
sinekkapan karga, incir kuşu, kuyruk sallayan, ispinoz, örümcek kuşu, ardıç 
kuşu, sığırcık gibi türler bulunmaktadır (Anonim, 2011).  
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Alanda bulunan memeli hayvan türlerinden yaban domuzu hariç tamamının 
avlanması yasaktır. Kuş türlerinden kırlangıç, bıldırcın, çoban aldatan, üveyik, 
guguk, puhu, sinek kapan, örümcek kuşu, incir kuşu, ise göçmen kuşlardır.

Şekil 5. Meşeiçi Hanları Develet Avlağı (URL-6)

2.2. Yapılaşmış Çevre

2.2.1. Geleneksel Yerleşim Dokusu

Geleneksel yerleşim dokusu incelendiğinde arazi yapısının dik ve eğimli 
olmasından dolayı evler dağınık bir şekilde yerleşmektedir. Yayla yerleşimlerinin 
oluşmasında arazi içerisinden geçen yol, su kaynakları, sırtlar ve eğim etkili 
olmaktadır (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Geleneksel Evlerden Örnekler
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Genel olarak arazi yapısından dolayı evler iki kattan oluşmakta ve arazi yapısına 
göre inşa edilmektedir. Dışarıdan bakıldığında tek katlı gibi algılanan bu 
yapıların alt katı hayvan barınağı, üst katı ise yaşam alanı olarak planlanmakta, 
ahşap ve taş malzemeler kullanılmaktadır (Şekil 7). Ancak günümüzde yeni 
yapılan evlerin gerek malzeme gerekse arazi yapısı göz önüne alınmayarak, 
geleneksel yapıdan uzaklaştığı arazi gözlemleri sonucu saptanmıştır. Yeni inşa 
edilen evlerin tuğla ve briketten yapıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 8).

Şekil 7. Evlerin İnşasında Kullanılan Malzemeler

Şekil 8. Yeni İnşa Edilen Evlerden Bir Örnek

2.2.2. Alt ve Üst Yapı

Galyan Vadisi’ne ulaşım asfalt yol kullanılarak otobüs, minibüs veya şahsi 
araçlarla sağlanmaktadır. Alan içerisinde orman yolları stabilize veya topraktır 
(Şekil 9).
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Şekil 9. Galyan Vadisi Ulaşım Üstyapısı

Alanda enerji olarak elektrik enerjisini kullanmaktadır. Köylerde herhangi bir 
elektrik sorunu yaşanmamaktadır. Halen, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne doğal gaz 
verebilmek amacıyla gerekli alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Hanelerin 
tamamında su, telefon, kanalizasyon ve elektrik altyapısı mevcuttur. Bunun 
dışında alan içerisinde büyüklü küçüklü pınarlar bulunmaktadır. Alanın büyük 
bir bölümünde cep telefonu çekmektedir.

2.3. Tarihi ve Turistik Değerler

Değirmendere’den geçen tarihi İpek Yolu’nun kollarından birine açılan 
Galyan Vadisi sahip olduğu maddi ve manevi kültür unsurları ile bölgenin 
önemli kültürel alanlarından birisidir.  Eski dönemlerde Galiana olarak 
adlandırılan vadinin bugünkü resmi adı Atasu’dur. Ancak yörede halen 
Galyan Vadisi olarak bilinmektedir. Galyan Vadisi boyunca çok sayıda somut 
kültür varlığı bulunmaktadır. Bu buluntuların tamamı Orta Çağ ve sonrasına 
tarihlendirilmektedir. Bölgede erken Hristiyanlık döneminden 19. yüzyıla kadar 
geniş bir aralıkta dini ve sivil mimari örnekleri görülebilmektedir. Bunun dışında 
bölge somut olmayan bir kültür varlığı hazinesine de sahiptir. 

Galyan Vadisi’nin, M.Ö. 401 yılında bölgeye gelen Zenophon 
önderliğindeki Onbinler’in (Anabasis) geçiş güzergâhı üzerinde bulunuyor 
olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’a yaptığı 
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sefer sırasında da vadiden geçtiği düşünülmektedir. Önemli bir ticari liman olan 
Trabzon’un iç kesimlerle bağlantısını sağlayan Değirmendere Vadisi üzerinde 
bulunuyor olması, Galyan Vadisi’nin kente açılan bir güzergâh üzerinde 
bulunuyor olmasına neden olmaktadır. 

Galyan Vadisi’ndeki en çok bilinen kültür varlığının, Kuştul olarak 
da adlandırılan St. George Peristera Manastırı olduğu söylenebilir. Vadinin 
güneydoğusunda, Şimşirli Köyü ile Armanos mezrası arasında yer alan manastır, 
vadi tabanından yaklaşık 250m yükseklikteki çıkıntı biçiminde uzanan bir kaya 
üzerine oturtulmuştur. Manastır doğal zemin üzerine bir kale gibi inşa edilmiş 
ve vadiye hâkim bir konuma sahiptir. Birçok yapı evresi geçiren manastırın en 
erken evresi tam olarak bilinmemekle birlikte, ilk inşasının 8. yüzyıla dayandığı 
düşünülmektedir. 13. yüzyılda ise manastırın genişletildiği bilinmektedir (Şekil 
10). 

 

Şekil 10. St. George Peristera (Kuştul) 
Manastırı Batı Cephesi Giriş Rampası

St. George Peristera Manastırı 1904 yılında bir yangında zarar görmüştür.  
1923 yılındaki mübadele sonucunda terkedilen manastır, günümüze kadar 
atıl bir vaziyette kalmıştır (Winfield ve Wainwright, 1962, Bryer ve Winfield, 
1985, Horuloğlu, 1978). Trabzon’daki en büyük manastırlardan birisi olan 
St. George Peristera Manastırı, içerisinde iki kilise, pek çok şapel ve yaşam 
alanları barındırmaktadır. Bu niteliği itibariyle manastır kompleks bir görünüm 
sergilemektedir. Manastırın bir diğer önemli özelliği ise kütüphanesidir. 
Kütüphanenin Sümela Manastırı’nın kütüphanesinden daha büyük olduğu 
(Winfield ve Wainwright, 1962) ve yine Sümela kütüphanesinden sonra kentin 
en eski kütüphanesi olduğu düşünülmektedir (Alikılıç 2001). Günümüzde harap 
haldedir ve turizm aktiviteleri için uygun değildir. Koruma altına alınmamış 
manastırın pek çok kısmı yıkıntı halindedir (Şekil 11).
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Şekil 11. St. George Peristera (Kuştul) Manastırı Doğu Duvarı İç Mekân

St. George Peristera Manastırı dışında Galyan Vadisi boyunca uzanan çok 
sayıda kültür varlığı bulunmaktadır. Galyan Vadisi’nin girişinde, Kmonen 
Devleti döneminde önemli bir yerleşim olan Bahçekaya (Olasa/Olanya) 
Mahallesi’nde bulunan Bahçekaya Mahallesi cami bunlardan biridir 
(Durmuş, 2014). 1885 yılına tarihlenen camii, düzgün kesme taştan yapılmış 
ve üst örtüsü dört omuz kırma kiremit çatılıdır (Sümerkan ve Okman, 
1999). Yapı özgün örtüsünü korumaktadır ve kiliselerin örtü sistemini 
çağrıştırmaktadır (Tuluk ve Kazaz 2016). Bahçekaya Mahallesi’nin hemen 
güneyinde, Aşağı Temelli (Prastiyos) mahallesinde 19. yüzyıla tarihlenen bir 
kilise yer almaktadır. Kilise dikdörtgen planlı olup dört taş sütun üzerine 
oturan merkezi bir kubbeye sahiptir (Sümerkan ve Okman, 1999). Oğulağaç 
(Kadrol) Mahallesi’nde 1867 yılına tarihlendirilen kiliseden dönüştürme bir 
yapı olan Oğulağaç mahallesi camii bulunmaktadır. Kesme taştan bedeni ve 
dört omuz kırma çatısı, dört taş sütuna oturan bir kubbeye sahiptir. Yapının 
ayrıca bitkisel süslemeli ahşap bir kapısı mevcuttur (Sümerkan ve Okman, 
1999).  Galyan Vadisi’nde Esentepe, Yeniköy, Işıklar, Temelli, Arıkaya (2 
adet) ve Fatih mahallelerinde yedi adet tarihi taş çeşme bulunmaktadır. 
Köy veya patika yollarına yerleştirilen bu çeşmeler 19. ve 20. yüzyıla 
tarihlendirilmektedir. Çeşmeler düzgün taş işçiliğinin yanı sıra bitkisel ve 
geometrik bezemelere de sahiptir ve hemen hiçbiri koruma altında değildir 
(Sümerkan ve Okman, 1999).

Vadide toplam dört adet tarihi niteliği olan konak mevcuttur. Bu 
konaklardan üç tanesi Konaklar mahallesinde yer alan Bahtiyar/Fuat Eyüboğlu 
Evi, Cemalettin Eyüboğlu Evi, Halil Topçu Konağı’dır (Sümerkan ve Okman, 
1999) (Şekil 12).
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Şekil 12. Konaklar Mahallesi’nde Yer Alan Cemalettin Eyyüboğlu Konağı

Galyan vadisindeki bir diğer konak Taşalan Mahallesindeki Behzat Şahinler 
Evidir. Bu yapı ahşap ve taş işçiliğini kullanıldığı bölgenin geleneksel konutları 
için örnek teşkil etmektedir (Sümerkan ve Okman, 1999). Yapı kesme taştan 
yapılmış zemin üzerine bir kat olarak inşa edilmiştir. 

Galyan vadisine akan Şimşirli deresi üzerinden mezralara geçiş yolunu 
sağlayan 19. yüzyıla tarihlenen taş bir köprü bulunmaktadır. Kesme taştan tek 
kemerli olarak yapılan köprünün yürünür kesimi kavisli ve korkuluksuzdur 
(Sümerkan ve Okman, 1999) (Şekil 13).

Şekil 13. Taş Köprü Örneği

Vadi boyunca yer alan kültür varlıkları içerisinde mezarlıkların da önemli bir yeri 
vardır. Bahçekaya, Aşağı Temelli ve Temelli mahallelerinde 19. ve 20. yüzyıldan 
kalma tarihi mezarlıklarda eski ve yeni definler karışık bulunabilmektedir. 
Bugünün sığ estetiğine rağmen geçen iki yüzyıla tarihlenen mezar taşlarının 
pek çoğu sarıklı ve üçgen formlu, bitkisel süslemelere sahiptir (Sümerkan ve 
Okman, 1999). 

Galyan Vadisi’nin güney ucunda, 1916 yılındaki Osmanlı-Rus savaşında 
şehit düşen askerler için yapılmış bir şehitlik bulunmaktadır. Çataltepe Şehitliği 
olarak adlandırılan bu alan da resmi kayıtlara göre 70 şehit mezarı bulunmaktadır 
(Durmuş 2014). 
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2.4. Sosyo-Ekonomik Yapı

Vadide tarım alanlarının azlığı nedeniyle göze çarpan ürünler mısır unu ve 
balıktır. Balığın ve özellikle hamsinin birkaç türlü yemeği (hamsili pilav, hamsi 
kuşu, hamsili kaygana, hamsili ekmek, vb.) yapılmaktadır. Bunun dışında 
kaygana, kuymak, lahana, sarma, pazı, fasulye, fasulye turşusu, mısır ekmeği 
diğer gastronomik değerleri oluşturmaktadır.

Trabzon ve çevresinde geleneksel el sanatı olarak dokumacılık, bakırcılık, 
taş ve ahşap işçiliği, bıçakçılık, yorgancılık ve hasır bilezik yapımı sürmektedir. 
Diğer el sanatları kapsamına giren ürünler ise kalbur, kot ve urup kapları, kufa, 
dırmaç ve kendir ipleri, gudal, kalbur ve yün çoraplardır.

Yöre halkı, farklı renklerde özellikle bordo ve mavi renklerle bezenmiş 
yöresel kıyafetleri giymektedir. Kadın giysilerini, çömber adı verilen baş örtüsü, 
peştamal, gömlek, fistan, şalvar, etek, kuşak, çarık, kara lastik oluşturmaktadır. 
Kadınların giydiği peştamal, günümüzde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin simgesi 
haline gelmiştir. Erkeklerin kıyafetleri başlık, aba, yelek, zıpka, gömlek, sabuk, 
hamayıl, yağdanlık, kavlık, sırma silahlık ve bıçaktan oluşmaktadır. 

Bölgenin sahip olduğu yöresel müzik ve oyunları ile lehçesi alanın otantik 
zenginliğini ortaya koymaktadır. Özellikle folklorik müziği Karadeniz’in 
hırçınlığını ve coğrafi koşulların zorluğundan ortaya çıktı söylenmektedir. Aynı 
zamanda iklimsel şartların ani değişikliği de müzik ve danslarındaki aceleciliği 
yansıtmaktadır. Özellikle burayla özdeşleşen temel oyun olan horon kemençe 
ile gerçekleştirilmektedir. Kadın ve erkeklerin bir arada oynadıkları horon aynı 
zamanda dayanışmanın da bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Halen 
günümüzde oynanan ip atlama, saklambaç, beştaş, çelik çomak, tahta araba 
çocuk oyunlarından bazılarıdır.

2.5. Yerel Halk Anket Değerlendirmesi

2.5.1. Sosyo-Demografik Yapı

Ankete katılan yerel halkın %23’ü kadın, %77’si erkektir. Katılımcılardan %8’i 
16-25, %14’ü 26-35, %25’i 36-45, %18’i ise 46-55, %14’ü 56-65 ve %21’i 
66 ve üstü yaş grubu arasındadır.  Meslek grupları incelendiğinde yerel halkın 
%12’si çalışmadığını, %5’i öğrenci, %11’iköylü-çiftçi, %10’u işçi, %14’ü 
emekli, %27’si memur ve %21’i esnaf olduğunu belirtmiştir. Eğitim durumları 
ise %23’ü lise, %26’sı üniversite, %31’iilkokul, %9’u ortaokul ve %2’si ise 
lisansüstü mezunu şeklindedir. Ankete katılanlardan %9’unun ise eğitim durumu 
yoktur (Tablo 4). 
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Tablo 4. Sosyo-Demografik Yapı

Yaş % Eğitim Durumu Meslek %
16-25 %8 Okuma-Yazması Yok %9 Çalışmıyor %12
26-35 %14 İlkokul %31 Öğrenci %5
36-45 %25 Ortaokul %9 Köylü-Çiftçi %11
46-55 %18 Lise %23 Emekli %14
56-65 %14 Üniversite %26 Memur %27
66 ve üstü %21 Lisansüstü %2 İşçi %10

Özel Sektör/Esnaf %21
Cinsiyet %
Kadın %23 Erkek %77

2.5.2. Mevcut ve Potansiyel Turistik Alan Kullanımları 

Alanın turizm açısından en önemli özellikleri sorusuna verilen cevapların 
ağırlıklandırılmış oranlarına göre; alanın tarihsel değerlerinin %24,2 ile en önemli 
özelliği olduğu, yayla kültürü ve şenliklerinin ikincil öneme (%15,4), doğal 
güzelliklerinin ise üçüncü sırada öneme sahip olduğu (%14,6) belirlenmiştir. 
Geleneksel mimari ve el sanatları (%2,07) ve alandaki folklorik özelliklerin 
(%1,93) en az önemde olduğu saptanmıştır (Şekil 14).

Şekil 14. Önemli Kaynak Değerleri

Katılımcılardan araştırma alanında geliştirilmesini istedikleri etkinlik ve turizm 
türlerini sıralamaları istenildiğinde; ilk sırada %24,93 ile doğa yürüyüşü etkinliği, 
ardından yayla turizmi (%16,73), yamaç paraşütü (%8,4), doğa fotoğrafçılığı 
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etkinliği (%6,93) yer almıştır. En az oranda tercih edilen etkinlikler ise %3,13 
ile dağ bisikleti ve %3,54 ile dağcılık etkinliğidir (Şekil 15).

Şekil 15. Gelişim Önceliği

2.5.3. Turizm Endeksli Mevcut Sorunlar 

Galyan Vadisi’ndeki yerel halka turizm işletmelerinin yeterli olup olmadığı 
sorulduğunda %52’si yetersiz, %15’i yeterli, %33’ü ise kısmen yeterli olduğu 
görüşünde bulunmuştur (Şekil 1).

Şekil 16. Turizm İşletmelerinin Yeterliliği

Ev pansiyonculuğu hakkındaki düşünceleriyle ilgili soruya verilen cevaplar 
arasında; katılımcıların %50’si evini kiraya vermeyeceğini fakat bu görüşü 
desteklediğini, %19’u evinin bir bölümünü turiste açabileceğini, %16’sı evinin 
tamamını verebileceği görüşünde birleşirken, evimi kiraya vermem aynı 
zamanda da bu düşünceye katılmıyorum diyenlerin oranı ise %15’tir (Şekil 17). 
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Katılımcıların vadideki turizm sektörünün geliştirilmesi için yapılması 
gerekenlerin neler olması gerektiğine ilişkin verdikleri cevaplar incelendiğinde 
öncelikli tercihin en fazla %18,33 ile bölgenin daha fazla tanıtımı yapılması, 
%17,33 ile işletme sayısının artırılması, %17 ile altyapı sorunlarının giderilmesi 
ve %15,68 ile işletmelerdeki nitelikli personel sayısının artırılması gerektiği 
ortaya çıkmıştır. Turizm sektörü konusunda esnaf ve halkın bilinçlendirilmesi 
gerektiği ise en son sırada (%6,66) yer almaktadır (Şekil 18). 

Şekil 17. Ev Pansiyonculuğu

Şekil 18. Turizm Gelişim Önerileri

2.5.4. Turistik Alt ve Üst Yapı Olanaklarının Tespiti

Yerel halkın bölgedeki işletmecilerin yerli turistlere karşı tutumları 
sorulduğunda %44’ü iyi davranıldığını, %33’ü kısmen iyi davranıldığı, %13’ü 
iyi davranılmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca %10’u ise işletmecilerin bölgeye 
gelen yerli turistlere fiyat konusunda olumsuz tutum sergiledikleri konusunda 
hemfikir olmuşlardır (Şekil 19).
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Şekil 19. Yerli Turistlere Karşı Davranış

Yerel halkın bölgedeki işletmecilerin yabancı turistlere karşı tutumları 
sorulduğunda ise %44’ü iyi davranıldığı, %33’ü kısmen, %9’u ise iyi 
davranılmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca %14’ü işletmecilerin bölgeye gelen 
yabancı turistlere fiyat konusunda olumsuz tutum sergiledikleri belirtmişlerdir 
(Şekil 20).

Şekil 20. Yabancı Turistlere Karşı Davranış

Katılımcıların bölgeye gelen yerli turistlerden şikâyetleri konusundaki fikirleri 
sorusuna; %19’u herhangi bir şikâyetinin olmadığı ancak %29’u az alışveriş 
yapmalarından şikayetçi olduğu cevabını vermiştir. Bunu %20 ile kültürel 
farklılıklar, %12 ile güvenlik sorunu takip etmektedir.  Çevre temizliğine önem 
vermemelerinden ve olumsuz tutum ve davranış sergilemelerinden şikayetçi 
olanların oranı ise sırasıyla %9 ve %11’dir (Şekil 21). 

Şekil 21. Yerli Turistlere Yönelik Şikayetler

Katılımcıların bölgeye gelen yabancı turistlerden şikâyetleri konusundaki 
fikirleri sorusuna ise; %71’i herhangi bir şikâyetinin olmadığı, %13’ü dil 
sorununun en fazla olduğu yönünde görüş beyan ederken, %10’u ise çevreyi 
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kirlettiklerinden ve çevreye fazla önem vermemelerinden yakınmaktadır (Şekil 
22).

Şekil 22. Yabancı Turistlere Yönelik Şikayetler

Galyan vadisinin alt ve üst yapısına ilişkin sorulara yönelik verilen cevaplar 
incelendiğinde katılımcıların %50’si Galyan Vadisi’ne ulaşım olanaklarının 
orta düzeyde olduğunu belirtmiştir. Bunu %33 ile iyi, %16 ile kötü ve 
%1 ile çok iyi izlemektedir. Konaklama imkanları bakımından %55’i orta 
olduğunu belirtirken bunu %29 ile kötü, %15 ile iyi ve %1 ile çok iyi takip 
etmektedir. Bununla beraber katılımcıların %40’ı Galyan Vadisi’nde altyapı 
hizmetlerinin orta, %32’si iyi ve %28’i kötü düzeyde olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcıların %46’sı Galyan Vadisi’nde tarihsel-kültürel değerleri koruma 
durumunun orta olduğunu belirtmiştir. Bunu %42 ile kötü, %12 ile iyi 
izlemektedir. Yerel halkın %48’i Galyan Vadisi’ndeki turizm faaliyetlerinin 
çeşitliliğinin orta olduğunu belirtmiştir. Bunu %38 ile kötü, %12 ile iyi 
ve %1 ile çok iyi izlemektedir. Ayrıca %44’ü Galyan Vadisi’ndeki turizm 
bilgilendirme ve yönlendirme altyapısının kötü olduğunu ifade etmiştir. 
Bunu %41 ile orta, %10 ile çok iyi ve %5 ile iyi izlemektedir. Katılımcıların 
%52’si Galyan Vadisi’ndeki turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin orta 
olduğunu belirtmiştir. Bu durumu %31 ile kötü ve %11 ile iyi ve %6 ile çok 
iyi izlemektedir (Tablo 5).
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Tablo 5. Galyan Vadisi Alt ve Üst Yapı Olanakları

Çok İyi İyi Orta Kötü 
Çok 
Kötü

Ulaşım Olanakları 1 33 50 16 0
Konaklama Olanakları 1 15 55 29 0
Alt Yapı Hizmetleri 0 32 40 28 0
Tarihsel ve Kültürel Değerleri 
Koruma Yaklaşımı

0 12 46 42 0

Turizm Faaliyetlerinin Çeşitliliği 1 13 48 38 0
Turizm Bilgilendirme ve 
Yönlendirme Altyapısı

10 5 41 44 0

Turizm İşletmelerinin Hizmet 
Kalitesi

6 11 52 31 0

3. Tartışma ve Sonuç

Küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramları günümüzde hemen her sektör 
tarafından stratejik planlamalarına dahil edilen iki önemli kavramıdır. Bu 
sektörlerden birisi de turizmdir. Ülkesel ve bölgesel ekonomik kalkınmada itici 
bir güç olan turizm; doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerine ihtiyaç duyan 
ve varlıkları dahilinde kendi varlığını sürdürebilen bir sektördür. Bu bağlamda 
kaynak değerleri ile ekonomik kalkınma arasında karşılıklı etkileşimi devam 
ettirebilmek adına sürdürülebilir turizm kavramı ortaya atılmıştır. 

Sürdürülebilir turizm var olan doğal, kültürel ve tarihi kaynak 
değerlerinin etkin bir şekilde kullanılarak devamlılığının sağlanması olarak 
ifade edilmektedir. Bu bağlamda koruma ile kullanım arasındaki dengenin 
korunması son derece önemlidir. Çünkü meydana gelen ve gelebilecek en büyük 
sorunlardan biri kısa dönemli çıkarlar uğruna kaynakların plansızca kullanılıp 
tahrip edilmesidir (Buhalis, 2000). Kaynak değerleri üzerindeki baskıyı 
azaltıp ekonomik kalkınmayı gözeten sürdürülebilir turizm olgusunun; yerel 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yerel toplulukların desteklenmesi, doğal 
değerlerin korunması, toplumsal ve kültürel farklılıkların korunması, çevresel, 
sosyal ve ekonomik etkilerin değerlendirilmesi ile olası değişikliklere karşı 
turizm sektörünün uyum sağlaması gibi bir takım temel ilkeleri bulunmaktadır 
(Buhalis ve Fletcher, 1996; Salah, 2000; Spenceley, 2005).

Sürdürülebilir turizm kavramı sürdürülebilir kalkınmaya dayanmaktadır 
(Hardy ve Beeton, 2009). Bu kapsamda ortaya atılan ekoturizm, yeşil turizm, 
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alternatif turizm gibi konseptler bir yandan turistik ürün çeşitliliğini artırırken 
diğer yandan da küresel rekabeti oluşturmaktadır (Jap, 2001). Bu yönüyle 
turistik faaliyet gerçekleştirilecek bölgenin sahip olduğu kaynak değerleriyle 
uyumlu, yerel halkın da sürece dahil edilerek tutum ve beklentilerinin dikkate 
alındığı sürdürülebilir bir planlamaya sahip olması son derece önemlidir. 
Özellikle gelişmekte olan ülkeler el değmemiş veya bozulmamış doğal ve 
kültürel kaynaklar paralelinde ekonomik gelişmişliklerini sağlayabilmek 
adına sürdürülebilir turizm politikalarını tercih etmektedir (Alkan, 2015). Bu 
noktada ekonomik kalkınma, çevresel kaynakların korunması, yerel halk, yerli 
ve yabancı ziyaretçilerin tatmini konusunda bir denge unsuru olarak kabul 
edilmektedir (Hunter, 2002).

Türkiye turizm açısından gerek doğal gerekse kültürel kaynak değerleri 
yönünden zengin bir potansiyele sahiptir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi 
doğal kaynaklarının çeşitliliği ve coğrafi yapısı nedeniyle sürdürülebilir turizm 
yapılanması için Türkiye’deki en uygun bölgelerden birisidir. Bölge ülke 
genelinde turizm merkezi ilan edilen 36 yaylanın 26’sını sınırları içerisinde 
barındırmaktadır. Trabzon ili ise dünyada giderek artan bir taleple alternatif 
turizm alanında ziyaretçilere farklı seçenekler sunma noktasında zengin bir 
potansiyele sahiptir. Bu nedenle Türkiye’de sürdürülebilir turizm stratejilerini 
içeren planlamaların yapılması bir tercih değil zorunluluk olmalıdır.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında Maçka ilçesi de turizm 
merkezi olarak ilan edilmiştir. Ancak Maçka ilçesi sınırlarında bulunan Galyan 
Vadisi, Kuştul ve Vazelon manastırları, Zigana Dağı ve 203 adet yaylası ile 
çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olup alternatif turizm uygulamaları 
yönünden ön plana çıkamamıştır. Bunun dışında bölge genelinde herhangi 
bir sanayi yatırımının olmaması turizmin bölge geleceği için göz önünde 
bulundurulması gereken bir sektör olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle 11. Kalkınma Planı (2019-2023), Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem 
Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023), TR90 Doğu Karadeniz 
Bölge Planı (2014-2023) ve DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023) 
ile alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, alternatif turizm 
odaklı turizm merkezlerinin oluşturulması, bu noktada yapılacak olan planlama 
çalışmalarının bütüncül olarak ele alınması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 
Bu durum Trabzon’un Doğu Karadeniz turizmindeki öncü rolünü göstermektedir. 

Yapılan anket değerlendirmesi sonucunda alanın turizm açısından en 
önemli özelliği tarihsel değerler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu noktada 
her ne kadar restorasyon çalışmaları olmasa ve harabe görünümünde olsa da 
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Kuştul Manastırı’nın önemli bir payı vardır. Bununla beraber farklı kot ve 
güzergahlarda bulunan ve sayısı az olup gün geçtikçe yıkılmaya yüz tutan 
geleneksel dokuya sahip evler de katkı sunmaktadır. Doğal değerler açısından 
yüksek kotlarda bulunan yayla alanları ise yerel halk için bir diğer önemli 
değer olarak görülmektedir. Geliştirilmesini bekledikleri turistik faaliyetlerin 
başında ise yine doğal değerler ile paralellik gösteren doğa yürüyüşü ve yayla 
turizmi ön plana çıkmaktadır. Yerel halkın şimdiye kadar gerek farklı alternatif 
turizm etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmamaları gerek ise alandaki en düşük 
maliyetli ve sıkça yapılabilecek olan doğa yürüyüşü etkinliği ve yayla turizmi 
etkinliğinin yanı sıra yeni gelişmekte olan yamaç paraşütü etkinliğine olan 
ilgileri diğer etkinlikler arasından öne çıkan başlıca etkinlik türlerindendir.

Vadideki turizme yönelik mevcut sorunlar değerlendirildiğinde alandaki 
turizm işletme sayısının yetersizliği ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla 
alana gelen ziyaretçi en çok yeterli konaklama imkanı ve kaliteli hizmet 
beklemektedir. Bu sebepten dolayı bir yandan da yerel halka ekonomik girdi 
sağlayacak ev pansiyonculuğu konseptine sıcak bakılsa da kiraya vermeme 
görüşünü ağırlıklı olarak yöre halkı savunmaktadır. Bununla beraber vadiye 
ilişkin tanıtım programlarının eksikliğinin bölge turizmi için çok önemli olduğu 
ifade edilmektedir. Daha fazla tanıtım yapılarak bir yandan işletme sayısının 
diğer yandan da kalifiye personel sayısının artırılarak turizm üst yapısının 
güçlendirilebileceği belirtilmektedir.

Vadinin turistik alt ve üst yapısı ile ilgili sorunlar değerlendirildiğinde; 
özellikle mevcuttaki işletmelerin alana gelen turistlere karşı iyi davrandıklarını, 
farklı fiyatlandırmaların olmadığını ancak gelen ziyaretçilerin az alışveriş 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bunun temel sebebi turistik ürün çeşitliliğinin 
olmamasıdır. Her ne kadar yerel halk nezdinde alt ve üst yapı sorunları orta 
düzeyde görülse de bu sorunların ivedilikle çözülmesi, iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Vadiye yönelik herhangi bir turizm planlaması ve altyapısının 
olmamasından dolayı vadiyi çoğunlukla bilenler ya da dışarıdan gelen yerli 
ziyaretçiler tercih etmektedir. Alanda tamamında herhangi bir konaklama 
(otel, pansiyon, vb.) birimi bulunmamaktadır. Yöresel mutfağıyla zengin bir 
yemek kültürüne sahip olan vadide turizm açısından yeterli sayıda tesise sahip 
olmayışı, işletme sahiplerinin de bu yönde yeteri kadar eğitim almayışından 
ötürü maalesef yöresel tatları da tam olarak tanıtamamaktadır. 

Galyan Vadisi henüz yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından bir 
çekim noktası haline gelmemesine rağmen Trabzon iline 25 km uzaklıkta 
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konumlanmaktadır. Erişebilirliğin yakın olması ziyaretçilerin alanı daha yoğun 
bir şeklide kullanacağı sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle alanın 
görsel, fiziksel, ekolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik taşıma kapasitesinin 
belirlenmesi gereklidir. Ulaşım altyapısının kış şartlarına dayanıklı olarak 
güçlendirilmesi ve yol ağının belirlenerek tesis edilmesi son derece önemlidir. 
Eksikliği ve yetersizliği görülen yönlendirme ve bilgilendirme levhaları özellikle 
yayla alanlarında ivedilikle tamamlanmalıdır. 

Proje alanının dar bir vadide uzanıyor olması ve sahip olduğu ani yükselti 
farkları gerek insan faaliyetleri gerek ulaşım imkanları ve gerekse denetim 
faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Bunun dışında eğimi düz ve düze yakın yerlerin 
az olması da rekreasyonel ve turistik etkinlikler ile bu etkinliklere hizmet 
verecek ünite, yapı ve tesislerin yer seçimini sınırlamaktadır. Eğimin yüksek 
olduğu alanlarda heyelan riskini taşıyan bölgeler bulunmaktadır. Alanın 
genelinin IV, VI ve VII. sınıf topraklardan oluşuyor olması tarımsal faaliyetlerin 
gerçekleştirilememesine neden olmaktadır. Bu durum ekonomik açıdan faaliyet 
çeşitliliğini kısıtlamakta ve geleneksel yaylacılık faaliyetlerini azaltmaktadır. 
Dolayısı ile alan içerisinde sadece mera ve hayvancılık gerçekleştirilmektedir. 
Bu nedenle bazı yaylalar terk edilmiş, bazıları ise sadece dinlenme ve kısa süreli 
konaklama amacıyla kullanılmaktadır. Bu anlamda hayvancılık yerel halk için 
temel ekonomik faaliyet olarak yerini korumaktadır. Alanda gerçekleştirilen 
hayvancılık faaliyetlerinin denetim altına alınarak bir plan dahilinde 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bununla beraber yaylaların ulaşım, iletişim 
ve diğer (su, kanalizasyon, vb.) altyapılarının tamamlanarak gerek yerel halkın 
kullanımına gerekse turizme açılmalıdır.

Vadinin kendine özgü yapısı iklimsel olarak da gerek Trabzon gerekse 
yakın çevredeki illere göre farklılıklar göstermektedir. Yüksekliklerin bir 
anda artması ve derin vadilerin bulunması sıcaklıkların da hızla düşmesine 
neden olmaktadır. Özellikle 2500m ve üzerindeki yüksekliklerde sıcaklık 
düşüşü nedeniyle rekreasyonel etkinlikler kısıtlı kalmaktadır. Bu anlamda bu 
tür alanlarda gerek ziyaretçi sayısı düşmekte gerekse rekreasyonel etkinlik 
çeşitliliği azalmaktadır. Alanın iklimsel şartları dikkate alınarak kış turizminin 
alan içerisinde geliştirilmesi ve diğer etkinliklerin mevsimselliğin azaltılarak 
yıl geneline yayılması sağlanmalıdır. Böylelikle kullanıma dayalı mevsimsellik 
azaltılabilir. Alan oldukça zengin bir bitki ve hayvan varlığına sahiptir. Endemik 
ve tehlike altında olan bitki türleri, hassas ekosistemleri, doğal yaşlı ormanları 
ile gerek görsel açıdan gerekse biyolojik çeşitlilik açısından alana kullanım 
değeri katarak rekreasyonel ve turistik etkinliklere olanak sağlamaktadır. 



198    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Vadinin sosyo-ekonomik yapısı dikkate alındığında turizme destek 
olabilecek sektörlerin sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle istihdam 
konusunda sorunların oluşu genç nüfusun buradan ayrılarak büyük şehirlere 
gitmesine neden olmuştur. Bunun dışında burada yaşayan yerel halk geçimini 
hayvancılıkla sağlamaktadır. Dolayısıyla genç nüfusun büyük şehirlere olan 
göçünü engellemek ve yerel halkı ekonomik olarak güçlendirebilmek amacıyla 
istihdam oluşturulmalı ve devlet kanalıyla teşvik verilmelidir. Özellikle yeni 
inşa edilen yapıların geleneksel mimariye ve topografyaya uyumlu olarak 
yapılması için gerekli yasal altyapı oluşturulmalıdır. Geleneksel el sanatları ve 
yöresel ürünlerin devamlılığı için teşvik verilmeli ve satışı konusunda yerel halk 
istihdam edilmelidir. Bu konu ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası arenada 
etkin tanıtımı yapılmalıdır.
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Contemporary Approaches to Urban Planning: 
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1. Giriş

Sanayi devrimi başlangıçta, hızla kurulan fabrikaların kuruldukları kentlere
aldıkları yoğun göç etkisi ile geleneksel Avrupa kentlerinin planlama
ve alt yapı anlamında yetersiz kaldığı bir süreci getirmiştir. Dönemin

önde gelen plancı ve mimarları insan ve doğa ilişkisini korumayı hedefleyen 
modernizmin de vaadi olan hümanist anlayışın gereği olan ideal kent planı nasıl 
olmalı konusunda çeşitli önermeler ortaya koymuştur. 

Ülkemizde sanayi devrimi Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Cumhuriyet 
rejiminin kalkınma planları ile desteklenmiştir. Başta demir yolu taşımacılığı ile 
ulusal anlamda ham madde taşımacılığı, ulaşım ve dolaşımı yaygınlaştırmayı, 
uluslararası ölçekte ise ihracat hedeflerini gerçekleştirerek, jeopolitik konumu 
elverişli alanlarda fabrikalaşma en önemli kalkınma hedefi olmuştur. 
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Karabük kenti genç Cumhuriyet’in ilk kalkınma politikası olan 
Sümerbank Yatırımları kapsamında oluşturulan “Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı” kapsamında Kardemir Demir Çelik fabrikasının kurulacağı yer olarak 
belirlenmiştir. 1930’lu yıllarda henüz Öğlebeli Köyü’ne bağlı 13 haneli bir 
mahalle olan Karabük’e fabrikanın kurulacak olması kentin hem kaderini 
hem de çehresini etkileyecektir. Fabrika çalışanlarının barınma ihtiyacı için 
kurulacak olan yerleşkenin dönemin ideal kent ekolünü benimseyen plancı 
Henry Prost tarafından bir model olarak planlanması Karabük kentini modern 
bir kent statüsüne getirmiştir. Fabrikanın centripetal etki ile bir çekim merkezi 
olması ile kentin aldığı yoğun göçe karşın planlanan alanın yetersiz kalması ile 
yeni planlamaların gündeme geldiği görülmektedir. 

Çalışma kapsamında sanayi devrimi ile gündeme gelen ideal kent arayışı 
ve ülkemiz ölçeğinde Karabük Kenti’nin geçmişten günümüze farklı plancıların 
değişen planlama anlayışları ile günümüze kadar gelen planlama süreci ve 
sürecin kendi içinde yapılan karşılaştırmalı analizi ile yapılacaktır.

İnsan yaşamı, hareket ve yerleşme arasındaki iki kutup arasında gidip 
gelirken, hayatın her seviyesinde insan ya güvenlik yerine hareketliliği ya da tam 
tersi macera yerine yerleşik hayatı seçer (Mumford, 1961).  Paleolitik çağdan 
günümüze kadar kentler insanın bu hareketlilik ve sabitlik durumu etrafında 
şekillenmektedir.  

Kent, sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme, 
barınma, çalışma, dinlenme, gidişgeliş, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, 
nüfus bakımından köyden yoğun ve daha az tarım ile uğraşılan, köyden görece 
büyük topluluklardan oluşan yerleşme birimidir (Keleş, 2002). Bu durumda 
kent tanımı tek bir disiplinin yaklaşımından çok disiplinler arası bir etkileşimle 
tanımlamak gerekmektedir.

Kent; tarım dışındaki üretimin, üretim araçları ile yapıldığı ve nüfusun 
üretim yapılan alanlarda yoğunlaştığı yerleşim yerleridir (Hasol,2010). Foley 
(1964) ise kenti, fiziksel, kültürel ve fonksiyonel durumların bir araya gelerek 
oluşturduğu olgusal bir yerleşim şeklinde ifade etmektedir (Aktan, 2006).  
Genel anlamı ile kentleri; toplumun farklı sosyal sınıflarından oluşan, yapay 
çevre ile doğal çevreyi kontrol altına alındığı, kentsel yaşam kurallarına uygun 
yaşamın sürdüğü yerler olarak tarif etmek mümkündür. Tarih boyunca yerleşim 
yerleri farklı sosyo-ekonomik işlev üstlendiklerinden, kentlerin işlevleri de her 
dönemde farklı içeriğe sahip olan dinamik bir özellikle var olmaktadır.

Nicel değerler bakımından nüfus ve coğrafyası, sınırları, uzantıları, 
kapladığı ve etkilediği alan söz konusu iken, nitel olarak ise insani ilişkilerin 
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sürdürülebilirliğine imkân tanıyan normatif sistem bütünü olarak da 
değerlendirilebilmektedir. Aynı zamanda kolektif bilincin, birlikte yaşama 
biçimi ve örgütlenme durumları ile kenti sosyal bir örüntü olarak tanımlamakta 
mümkündür. 

2. Sanayi Devrimi Öncesi ve Sonrası Kentler

Araştırmanın bu bölümünde tarih sırasına göre sanayi devrimi öncesi ve 
sonrasında kentlerin planlama anlayışlarına değinilmektedir.

2.1. Sanayi Devrimi Öncesi Kentler 

Mumford, ilk toplumsal yaşam eğiliminin diğer hayvan türleriyle bir arada 
mağara ve ilkel sığınaklarda, kır, köy ve obalarda yaşadıklarını belirtmektedir 
(Mumford, 2019). Tarihte ilk yerleşmeler, ılıman iklim bölgelerinde, kontrol 
edilebilir doğa ve yerleşilebilir olan; fauna, flora, su ve yeraltı kaynakları 
bakımından elverişli alanlarda ortaya çıkmıştır (Tezer, 2015). Childe (1996), 
insanlığın gelişim sürecinde iki kırılma noktasından bahsederek süreçteki 
değişimleri, tarım devrimi ve kentsel devrim ile açıklamaktadır. 

Tarım devrimi ile yerleşik hayata geçiş başlarken üretimin denetimini 
ve koruyuculuğunu yapan kontrol mekanizması olan merkezi krallıklar 
güçlenmiştir. Merkezi konumdaki krallıklar, fiziki mekân olarak saray ve 
tapınaklarda, kentsel gelişim sürecinde uygarlığın bütün öğelerini kontrol 
altında tutan, kent imgesini oluşturmada önemli rol oynan kent merkezleridir. 
Kırsal yaşam içinde yükselen, kalın duvarları ile korunaklı ve simgesel olan 
kalenin temel işlevi ambar depolama iken, üretimi yönetme ve üretimi korumak 
üzere saray, toplumsal bağlılığı artırıcı bir fonksiyona sahiptir. Kale etrafında 
şekillenen kent, evrenin insan eliyle yapılmış bir modelini temsil etmektedir. 
Kenti çevreleyen dış duvarlar, kentin sınırını çizerek kır ve kent arasında fiziksel 
bir ayrımı aynı zamanda da toplumsal olarak sınıfsal bir ayrımı içerdekiler ve 
dışarıdakiler olarak vurgulamaktadır (Ertürk, 2006). Feodal aristokrasinin tüccar 
sınıfını desteklediği, ticaretin geliştiği, üretim ve zanaatın ön plana çıktığı Orta 
Çağ kentlerinde, kent ekonomisine bağlı değişen toplumsal yapı ve yönetim 
biçimi kentsel mekân pratiklerine yansıyarak kentsel formu biçimlendirmektedir. 
Özellikle ekonomik yapının ticarete dayalı değişimi kentsel ticari alanları kent 
merkezlerine taşımaktadır. Bu dönemde kentsel işlevler ticaret ekseninde 
dönüşürken, kent imgesi dini simgeler olan batıda katedral, Ortadoğu’da cami, 
Uzakdoğu’ da ise yasak şehir gibi güçlü kent imgeleri olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Nüfus bakımından pek çok farklılığa sahip olan Orta Çağ kentlerinin ortalama 
nüfusu 10 000 kişidir (Sjoberg, 1960). Barınma ihtiyacı artan nüfus karşısında 
kent sınırlarını belirleyen surlar nedeni ile karşılayamaz hale gelerek, kent 
dışında kente eklemlenen yeni yerleşmeler oluştuğu görülmektedir. Bu kent 
dışı yerleşim yerleri Orta Çağ kentlerinde toplumsal sınıf farklılıkları belirgin 
biçimde ortaya koymaktadır. (Kaplan vd., 2004). Henry Pirenne, Orta Çağ 
kentlerini, ticaretin gelişimi ile gezgin tüccarlar yerleşik tüccarlara dönüştüğü 
yerler olarak tanımlamaktadır (Pirenne, 2014). Weber’ e göre (2012)Orta Çağ 
kentleri kalesi, meclisi, kilisesi olan askeri, siyasi, hukuksal ve aynı zamanda 
sosyal ve ekonomik bir merkezdir. Lombart (2002), Orta Çağ kentlerini “Batı ve 
İslam kenti” olarak iki başlıkta değerlendirmektedir. MS 700 ve MS 900 yılları 
boyunca İslam kent modeli, İslam egemenliğindeki topraklardan Orta Asya’dan 
Hint Okyanusu’na, İran’a, Kuzey Afrika’ya (Cezayir, Fas, Tunus), Sicilya ve 
İspanya’ya, Rusya’dan Anadolu’ya geniş bir coğrafyaya egemen kent biçimi 
olmuştur (Türkmen ve Tekkanat, 2018). Kentin genel plan biçimini topografya, 
sosyo ekonomik yapıya bağlı yollar ve çeperlerindeki konutlar ve merkezde olan 
otorite figürünü ve ticaret hayatını temsil eden simgesel yapılar oluşturmaktır 
(Moughtin, 1992; Yenice,2005; Yeşiltepe,2008; Türkmen ve Tekkanat, 2018).

2.2. Sanayi Devrimi Sonrası Kentler 

Orta Çağ’dan sonra, toplum oldukça hızlı bir kentleşme ile karşı karşıya kalmış 
olup nüfusun çoğunun kentlerde yaşamaya başladığı, sanayi ve modernizmin 
etkisi ile gelişme gösteren, pek çok hizmetin sunulduğu, yaşayan nüfusun 
ihtiyacını artan üretim ile karşılayan kentler ortaya çıkmaktadır (Hatt & Reiss, 
Jr, 1957; Alkan & Duru, 2002; Yücel, 2020).

19. yüzyılda yaşanan gelişmeler beraberinde geleceğin sanayi kentinin 
kentsel biçimini tamamladığı dönem olan 20. yüzyıl kentlerini ortaya 
çıkarmaktadır. Modern kentler, geçmiş kentlere göre oldukça büyük, yoğun 
göç etkisi altında olan nüfusun akınıyla, kontrolsüz bir büyüme ile, elverişsiz 
yaşam koşulları ve karmaşasıyla tanımlanmaktadır. Büyüme mevcut Orta Çağ 
kentlerinin planları üzerinden gerçekleştiği için yeni kentsel mekân pratikleri 
ölçek bakımından bu mevcut durumun oldukça üstündedir. 20. Yüzyıl artan 
sanayileşmeyle birlikte, kentlerde nüfus patlamasına neden olurken, kırsal 
özelliklerini ve doğal güzelliklerini koruyan kentler bu özelliklerini hızla 
yitirmiştir. Keleş’e göre (2002), buharın nüfusu yoğunlaştırıcı- centripetal 
etkisine benzer biçimde elektrikte kentlere göç eden nüfusu, kent merkezinden 
çevresine doğru iten centrifugal bir rol oynamıştır. Bu süreçte kentinin 
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yaşanabilirliği konusunda tartışılmaktadır (Alkan & Duru, 2002).  Bu dönemde 
ideal kentlere yönelik kent şemaları konusunda pek çok disiplin tarafından 
çalışma yapıldığı bilinmektedir. Amerika ve İngiltere’de, 20. yüzyıl başında 
ortaya çıkan Güzel Şehir (City beautiful) ve Bahçeşehir (Garden City) 
düşüncesi, Ebenezer Howard’ a ait “Bahçe Kent” tasarımını, Le Corbisuer’in 
“Radiant Kent” ‘ini ve Frank Lloyd Wright’ın “Broadacre Kent” tasarımlarını 
dönemin ideal kent arayışının örnekleri olarak bilinmektedir. Bu süreçte kentte 
hâkim olan kapitalist sistemin etkisi ile bireyler arasında çıkan eşitsizliklerden 
kaynaklı sorunlar mekânsal pratikler bakımından yaşanılabilir kent arayışının 
ortaya çıkmasında önemli etkenler olarak bilinmektedir (Şengül, 2002).

Kent, fiziksel alanı ve nüfusu olan “büyüklüğü” ile aynı zamanda fiziki 
dış çizgisi ile sınırlanan “biçim” ile tanımlanmaktadır. Kentsel “doku” biçim 
ve büyüklük ile kentin geometrisini belirlemektedir. Doku, biçim ve büyüklük 
kullanıcı çokluğu olan “yoğunluk” ile değerlendirilmektedir. Kentin yapısı, iç ve 
dış ilişkisi, tipolojisi, formu İnsanlar ve yapıların kullanım yoğunluğunun etkisi 
altındadır (Spreiregen, 1965). Lynch (2020) kent formunun temel özelliklerini; 
fonksiyon, yoğunluk, makroform ve bu etmenlerin birbiri ile ilişkileri olarak 
aktarmaktadır. Bu bağlamda fonksiyon kentin konut, sanayi, yeşil alan sistemi, 
sosyal donatı alanlarına ve onlara ilişkin yer seçimlerine karşılık gelmektedir.

Lynch’ e göre (1981), iyi bir kent formu için kentin canlılık, uyum, 
duyu, erişim, denetim gibi temel özelliklere ve bunların yanında adalet ve 
verimlilik gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. Kent kullanıcısının temel 
ihtiyaçlarının yanında günlük çeşitli aktivitelerini gerçekleştirebildikleri güvenli 
alanlar “canlı” bir kent olarak tanımlanmaktadır (Türkmen ve Tekkanat, 2018). 
İyi şekilde organize edilmiş kullanıcıları tarafından kolaylıkla algılanabilen 
kent, “duyumsanabilir / algılanabilir” kenttir. Kentsel iletişimin kesintisiz devam 
edebildiği kamusal alanların sağlıklı yapılar ile oluşturulduğu kent “uyumlu / 
sağlıklı” kenttir. Kent kullanıcısının ihtiyaç duyduğu kamusal alanlara, aktivite 
merkezlerine ve bilgiye kolaylıkla ulaşabileceği kent “erişilebilir” kenttir. 
Blumenfeld (1975) kent biçiminin kentin fonksiyonları ve kullanıcıların 
aktivitelerine göre oluştuğunu vurgulamaktadır Yapılan tanımlamalar kapsamda 
kentsel biçim kentin büyüklüğü, fonksiyonu, ulaşım sistemi ve yoğunluk 
dağılımı bileşenlerinden oluşmaktadır (Yenice, 2005). 

Kentlerin büyümesi, endüstrileşmenin kent dokularına getirdiği sorunların 
gelişimi, en iyi kentsel dokuyu elde etmek için ‘ideal kent modelleri’, ‘ütopik 
kent modelleri’ gibi kent modellerinin ortaya çıkarmaktadır. İdeal kent ve 
ütopik kentler arasında keskin bir ayrım çok gerçekçi olmamakla birlikte ideal 



208    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

kent olarak tanımlanan kentler fiziki olarak gerçekleşmediği için ütopik olarak 
kalmış olup ütopik kent fikirleri ise kısmen gerçekleştikleri için ütopyadan 
ayrılmaktadır. Örneğin yüksel kuleler, mega strüktürler fikirsel olarak ortaya 
çıktıkları dönem için ideal veya ütopya başlıkları altında değerlendirilmekte 
iken içlerinden bazılarının günümüzde uygulanmakta olduğu bilinmektedir.

3. İdeal Kent Modeli

Bu bölümde mimarlık disiplinin etkisi ile sanayi devrimi sonrası modern 
gündelik hayatın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan bazı ideal kent 
modellerin ana fikirleri üzerinde durulmaktadır.

‘Mükemmel’ bir kent inşa edebilmek için fantastik ve ütopik yaklaşımlar 
ortaya çıkarken Posokhin (1974)’ in söyleminde dile getirdiği üzere geleceğin 
kentine ait yeni projeler, fantastik olmalarına karşın gelişmiş bir gelecek hayal 
eden fikirler olup, insanlığın ilerlemesi adına çağdaş düşünceyi canlandırarak 
kent planlaması disiplinine katkıda bulunurlar (Posokhin, 74: 60-61). Bu 
bölümde inşa edilmiş ütopyalar olan ideal kentlerden bahsedilmektedir.

3.1. Işınsal Kent

‘Filarete’ 1460-1465 yılları arasında Sforzinda adlı düşsel bir kenti yazdığı 
tezinde anlatmıştır. Kent radyal yolları olan daire içine oturtulmuş sekiz köşeli 
yıldızdan türetilmiş bir kent şemasına sahiptir. ‘Scamozzi’ 1615’te yol ağı ile 
oluşturulmuş bir kent planı tasarlamış ve bu tasarıma göre Palma Nova kenti 
radyal ışınsal sistem ile simetrik ve çokgen biçiminde çokgen biçiminde inşa 
edilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Sforzinda İdeal Kentin Planı, Filarete 
(Morris, 1994: 170); Palma Nova, 1615, Scamozzi (Kostof, 1991: 161).

İdeal kent arayışı her çağın temel sorunlarından biri olup birçok dönemde 
mevcut kent karakterleri ile ilişki kuramayan şekilci bir tutum olarak ortaya 

çıkmaktadır (Bayhan, 1969: 70-71). Rönesans’ta merkezden dışarı yönlü geniş 
akslar biçimdeki yol ağları, Barok dönemde kent idaresini elinde tutan erkin 
karakterine uygun biçimde, ‘Versaille’ ve ‘Karlsruhe’ kent örneklerindeki gibi, 
sarayın merkez kabul edildiği saraydan ışınsal biçimde yayılan yollar kentleri 
biçimlendirmektedir (Şekil 2). 

Şekil 2.Versaille, (Eisner, 1992: 86), Karlsruhe, (Eisner, 1992: 87)

18. yüzyılın ideal kentinin merkezinde fabrika yer almaktadır ‘Claude Nicolas 
Ledoux’un kent önermesine göre çağdaş üretim şekli toplumsal ilişkileri 
etkileyerek kentlerin mekansal dizilimlerini değiştirmektedir. 19. yüzyılda kent 
merkezi, fabrikalar ve bu fabrikalar ile ilişki içinde olan depolardan, bu alanların 
etrafını saran yoksul halka ait konut alanlarından oluşmaktadır (Şekil 3). Kent 
merkezinden uzaklaşıldıkça, artan gelir seviyesine göre diğer grupların konut 
alanları bulunmaktadır. Kentin gıda ihtiyaçlarını sağlayan çiftlikler, tarlalar ve 
kırsal yerleşim birimleri bulunmaktadır (Gürer, 1996: 9). Bu kent planlama 
anlayışında zenginlerin konutları merkeze yakın, fakir halka ait konutlar çalışma 
yerlerine yakın alanlarda düşünmüştür. 

Şekil 3. Ledoux’un 1776’da Chaux Kenti İçin 
Çizdiği Planlar (Spreiregen, 1965: 30)

3.2. Güzel Kent Hareketi

The City Beautiful Hareketi; 1900’lü yıllarda şehirdeki insanların yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve şehrin potansiyellerini ön plana çıkartmak 
amacıyla başlatılan bir akımdır. Bu akımın temel düşüncesi fiziksel mekânın, 
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çıkmaktadır (Bayhan, 1969: 70-71). Rönesans’ta merkezden dışarı yönlü geniş 
akslar biçimdeki yol ağları, Barok dönemde kent idaresini elinde tutan erkin 
karakterine uygun biçimde, ‘Versaille’ ve ‘Karlsruhe’ kent örneklerindeki gibi, 
sarayın merkez kabul edildiği saraydan ışınsal biçimde yayılan yollar kentleri 
biçimlendirmektedir (Şekil 2). 

Şekil 2.Versaille, (Eisner, 1992: 86), Karlsruhe, (Eisner, 1992: 87)

18. yüzyılın ideal kentinin merkezinde fabrika yer almaktadır ‘Claude Nicolas 
Ledoux’un kent önermesine göre çağdaş üretim şekli toplumsal ilişkileri 
etkileyerek kentlerin mekansal dizilimlerini değiştirmektedir. 19. yüzyılda kent 
merkezi, fabrikalar ve bu fabrikalar ile ilişki içinde olan depolardan, bu alanların 
etrafını saran yoksul halka ait konut alanlarından oluşmaktadır (Şekil 3). Kent 
merkezinden uzaklaşıldıkça, artan gelir seviyesine göre diğer grupların konut 
alanları bulunmaktadır. Kentin gıda ihtiyaçlarını sağlayan çiftlikler, tarlalar ve 
kırsal yerleşim birimleri bulunmaktadır (Gürer, 1996: 9). Bu kent planlama 
anlayışında zenginlerin konutları merkeze yakın, fakir halka ait konutlar çalışma 
yerlerine yakın alanlarda düşünmüştür. 

Şekil 3. Ledoux’un 1776’da Chaux Kenti İçin 
Çizdiği Planlar (Spreiregen, 1965: 30)

3.2. Güzel Kent Hareketi

The City Beautiful Hareketi; 1900’lü yıllarda şehirdeki insanların yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve şehrin potansiyellerini ön plana çıkartmak 
amacıyla başlatılan bir akımdır. Bu akımın temel düşüncesi fiziksel mekânın, 
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toplumsal ilişkileri, bireysel ve toplumsal davranışları etkimesi sonucunda 
ortaya çıkan toplumsal sorunlar, kente göçle gelenlerin, sanayi işçilerinin 
kentlileşememesinden kaynaklanmaktadır (Şanlı, 2020). Amerika kıtasının 
büyük kentlerinde yayılan akımın en önemli hedefi kentleri yaşanabilir hale 
getirmenin yanı sıra, kentsel manzarayı esas olarak Avrupa’da yaygın olan 
Beaux-Arts üslubunun kıta genelinde kullanılmasıdır.

3.3. Bahçe Kent Modeli

Ebenezer Howard’ın ideal kent önermesi olarak literatürde yerini bulan 
modelin hedefi sanayi devriminden sonra sanayi kentinin ortaya çıkardığı türlü 
olumsuzlukları aşmak ve kırsal hayatın dinginliğine kentin fiziksel olanaklarını 
taşımaktır (Baba, 2020). Sanayi devriminden sonra kent merkezlerinde artan 
yoğunluğuna karşın hizmet alanları kent merkezinde konumlandırılırken konut 
alanları merkezden uzak tutulması böylelikle kentsel yoğunluğun merkezden 
uzaklaştırılması düşünülen teoriler bulunmaktadır (Howard, 1898; Bollerey 
vd.,1990). Dönemin birçok ünlü mimar ve plancısını etkisi altına alan model 
birçok kez denenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Howard’ın Bahçe-Şehir Yerleşimi 
(Howard, 1898: 351; Bollerey, Fehl, Hartman, 1990)

Le Corbusier’in en önemli şehircilik projelerinden Ville Radieuse bir diğer 
adıyla Radiant City olan Işıyan Kent, uygulanmamış olsa da daha yaşanabilir, 
işleyen ideal kent dokusunu üretmeye çalıştığı modelin esin kaynağı Ebenezer 
Howard ve Frank Lloyd Wright gibi büyük isimlerin planlama anlayışıdır. 
Ütopik plancılığa kendi yorumunu getirerek mevcut kentleri çağın koşullarına 
uydurmaya çalışarak doğa, kent, insan uyumuna dikkat çekerek yeni şehirler 
tasarlamayı hedeflemektedir (Baba, 2020; Corbusier, 2022). Le Corbusier’in 
önermesi olan ‘Işınsal Kent’ ve F.L. Wright’ın bireylerden oluşacak bir ulusu 
temsil etmesini istediği ‘Broad-acre’ olarak adlandırdığı kent planı tasarısı, 

Howard’ın ideali olan bahçe kentin bu dönemdeki yansımalarıdır (Şekil 5), 
(Fishman, 2002: 115).

Şekil 5. Le Corbusier’in Çağdaş Kenti, Frank Lloyd 
Wright’ın Broadacre Kenti, (Hall, 2002: 46, 47)

Howard’ın kent modelinde hizmet ve imalat bölgeleri kentin çevresini 
sarmakta iken Unwin ve Parker tarafından 1903’te tasarlanan ilk bahçe kent 
olan ‘Letchworth’ demiryolu çevresinde oluşturulmuş olup (Şekil 6) böylece 
konut bölgesinden ayrılmıştır (Hall, 2002: 35; Aktan, 2012). 1933’te Kuzey 
New Jersey’de Perry Clarence Stain tarafından tasarlanan ‘Radburn’ (Şekil 5) 
bahçe kent yaklaşımından esinlenilerek araç yolu ile yaya yolu ayrımı ilkesinin 
gözetildiği, aile konut bölgelerinin oluşturduğu çıkmaz sokaklar tasarlandığı 
görülmektedir (Eisner, Gallion ve Eisner, 1993: 167). 

 

Şekil 6. Letchworth Bahçeşehri (Hall, 2002: 35) 
ve Radburn Bahçe-şehri, (Hall, 2002: 35)

3.4. Lineer Kent Modeli

Sanayi ve kent ilişkisini çözümlemek adına kent planlamasında atılan önemli 
adımlardan birisi de Soria Y. Mata’nın ‘Lineer (Doğrusal) Kent’ tasarımıdır. 
Bu tasarımda kentlerde sanayi için ayrılan alanlarının yerlerinin yeniden 
düşünülmesini sağlamıştır. Endüstrileşmenin ortaya çıkardığı sorunlar nedeni 
ile her kent için kaçınılmaz olan teknik altyapının, lineer bir planlama ile 
çözülmesi hedeflenmiştir. Soria Y. Mata, tasarımında mevcut iki kent arasındaki 
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Howard’ın ideali olan bahçe kentin bu dönemdeki yansımalarıdır (Şekil 5), 
(Fishman, 2002: 115).

Şekil 5. Le Corbusier’in Çağdaş Kenti, Frank Lloyd 
Wright’ın Broadacre Kenti, (Hall, 2002: 46, 47)

Howard’ın kent modelinde hizmet ve imalat bölgeleri kentin çevresini 
sarmakta iken Unwin ve Parker tarafından 1903’te tasarlanan ilk bahçe kent 
olan ‘Letchworth’ demiryolu çevresinde oluşturulmuş olup (Şekil 6) böylece 
konut bölgesinden ayrılmıştır (Hall, 2002: 35; Aktan, 2012). 1933’te Kuzey 
New Jersey’de Perry Clarence Stain tarafından tasarlanan ‘Radburn’ (Şekil 5) 
bahçe kent yaklaşımından esinlenilerek araç yolu ile yaya yolu ayrımı ilkesinin 
gözetildiği, aile konut bölgelerinin oluşturduğu çıkmaz sokaklar tasarlandığı 
görülmektedir (Eisner, Gallion ve Eisner, 1993: 167). 

 

Şekil 6. Letchworth Bahçeşehri (Hall, 2002: 35) 
ve Radburn Bahçe-şehri, (Hall, 2002: 35)

3.4. Lineer Kent Modeli

Sanayi ve kent ilişkisini çözümlemek adına kent planlamasında atılan önemli 
adımlardan birisi de Soria Y. Mata’nın ‘Lineer (Doğrusal) Kent’ tasarımıdır. 
Bu tasarımda kentlerde sanayi için ayrılan alanlarının yerlerinin yeniden 
düşünülmesini sağlamıştır. Endüstrileşmenin ortaya çıkardığı sorunlar nedeni 
ile her kent için kaçınılmaz olan teknik altyapının, lineer bir planlama ile 
çözülmesi hedeflenmiştir. Soria Y. Mata, tasarımında mevcut iki kent arasındaki 
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yol güzergahında, genişliği 400 m olan lineer bir kent inşa etmiştir (Şekil 7). 
Sanayileşmenin neden olduğu sorunlardan doğan bu ilk fikir zamanla, doğrusal 
kent önerisi olarak adlandırılan önemli bir ilkeye de ilham vermektedir 
(Spreiregen, 1965; Özdeş, 1985: 132- 133).

    

Şekil 7. Soria Y. Mata, Lineer Kent (Spreiregen, 1965: 32; Egli, 1957: 334)

3.5. Uydu Kent Modeli

İngiliz şehirci Raymond Unwin 1922 yılında bahçe kent tasarımlarından ilham 
alarak, mevcut herhangi bir kentin gelişmesinde, Şekil 10’da şeması görülen 
‘Satelit Kentler’ olarak da adlandırılan uydu kent tasarımını önermiştir. 
Abercrombie (1920) ve Hilberseimer (1935) lineer kent modelini geliştirerek 
‘tarak kent’ modeli ile yollara paralel ve yollardan dallanarak ayrılan ünitelerden 
oluşan bir model hazırladığı bilinmektedir (Şekil 8).

 

Şekil 8. Raymond Unwin ’in “Satelit Kent” Şeması 
(Gallion, 1963: 359) ve Tarak Şehir (Bayhan, 1969: 90)

3.6. Molekül Kent Modeli 

Alman şehir plancı Erich Gloeden’in 1932 yılında “Büyük Kentlerin Enflasyonu” 
adlı kitabında bahsettiği her biri 100.000 nüfuslu birimlerden oluşan ‘Molekül 
Kent’ önermesi şehirler arası yollar ile birbirine bağlı olan altbölgelerin yeşil 
alanlarla ayrılmasını öngören bir modeldir. Sanayi tesisleri yeşil alanlar içinde 
olmasını düşündüğü tasarımının ilham kaynağı ve çıkış noktası Howard’ın 

‘Bahçe-kent ’modelidir. Fransız şehirci Gaston Bardet bulunduğu coğrafyanın 
topografik özelliklere uyumlu, yoğunluk farklılıklarının hissedildiği, organik 
ve gerçekçi ‘Salkım Kent’ anlayışını getirmiştir. Mevcut bir yerleşimi çekirdek 
kabul eden ve çeşitli özellik ve büyüklükteki birimler ile organik yerleşme 
önerisi getiren bu çözüm, kent nüfusunun belirli bir düzeye kadar artacağı 
tahmin edilebilen günümüz kentlerinde de kullanılan bir ideal kent modelidir 
(Şekil 9).

       

Şekil 9. Erich Gloeden’in “Molekül Kent” Önerisi (Egli, 1957: 238) Ve Gaston 
Bardet’in “Salkım Kent” Şeması (Bardet, 1948: 233)

4. Karabük Kenti Planlama Süreci 

Karabük kenti, 1920’ler ve 1930’larda demiryolu ve sanayileşmenin bir ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin demiryolu politikası; üretim 
ve tüketim merkezleri ile iç pazarın canlanmasını, ülke savunmasının ulaşım 
ile desteklenmesi, sosyal olanakların geliştirilmesi ve ülkenin her bölgesine 
ulaşılabilmesi amacı ile planlanmıştır. Cumhuriyetin ilk 10 yılı bütçenin önemli 
ve büyük bir kısmı demiryolu inşasına ayrılmıştır. 397 km’lik Ankara. Filyos 
demiryolu için toplam 45 milyon lira harcanmıştır (Irmak- Filyos hattı, 1935). 
Safranbolu’ya 8,5 km uzaklıktaki Karabük Mevkii’nden geçen hattın Karabük 
İstasyonu ise 1932 yılında inşa edilmiştir (Ayten vd., 2010). 1934 yılında 
tren garının açılışı ile Karabük’ün ve bölgenin ekonomik kalkınması ve imarı 
başlamıştır (Çabuk, S. vd.,2016).

Ekonomik kalkınmanın sanayileşme ile gerçekleşebileceğinin farkında 
olan Cumhuriyet rejimi özel sektörün sanayileşmeyi sağlayabilecek 
gücünün bulunmaması nedeni ile, 1931 yılında ekonomide devletçilik ilkesi 
benimsenmiştir (Övgün, 2009). 1932 yılında Sovyet uzmanlar, kalkınma için 
gerekli sanayi tesisleri ve kuruluş yerleri hakkında bir rapor hazırlatılmıştır. 
Bu rapor ile 1933 yılında “Sümerbank” kurulmuştur. Sümerbank’ın kurulması 
ile Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlık çalışmaları başlamış ve 1934 
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‘Bahçe-kent ’modelidir. Fransız şehirci Gaston Bardet bulunduğu coğrafyanın 
topografik özelliklere uyumlu, yoğunluk farklılıklarının hissedildiği, organik 
ve gerçekçi ‘Salkım Kent’ anlayışını getirmiştir. Mevcut bir yerleşimi çekirdek 
kabul eden ve çeşitli özellik ve büyüklükteki birimler ile organik yerleşme 
önerisi getiren bu çözüm, kent nüfusunun belirli bir düzeye kadar artacağı 
tahmin edilebilen günümüz kentlerinde de kullanılan bir ideal kent modelidir 
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Şekil 9. Erich Gloeden’in “Molekül Kent” Önerisi (Egli, 1957: 238) Ve Gaston 
Bardet’in “Salkım Kent” Şeması (Bardet, 1948: 233)

4. Karabük Kenti Planlama Süreci 

Karabük kenti, 1920’ler ve 1930’larda demiryolu ve sanayileşmenin bir ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin demiryolu politikası; üretim 
ve tüketim merkezleri ile iç pazarın canlanmasını, ülke savunmasının ulaşım 
ile desteklenmesi, sosyal olanakların geliştirilmesi ve ülkenin her bölgesine 
ulaşılabilmesi amacı ile planlanmıştır. Cumhuriyetin ilk 10 yılı bütçenin önemli 
ve büyük bir kısmı demiryolu inşasına ayrılmıştır. 397 km’lik Ankara. Filyos 
demiryolu için toplam 45 milyon lira harcanmıştır (Irmak- Filyos hattı, 1935). 
Safranbolu’ya 8,5 km uzaklıktaki Karabük Mevkii’nden geçen hattın Karabük 
İstasyonu ise 1932 yılında inşa edilmiştir (Ayten vd., 2010). 1934 yılında 
tren garının açılışı ile Karabük’ün ve bölgenin ekonomik kalkınması ve imarı 
başlamıştır (Çabuk, S. vd.,2016).

Ekonomik kalkınmanın sanayileşme ile gerçekleşebileceğinin farkında 
olan Cumhuriyet rejimi özel sektörün sanayileşmeyi sağlayabilecek 
gücünün bulunmaması nedeni ile, 1931 yılında ekonomide devletçilik ilkesi 
benimsenmiştir (Övgün, 2009). 1932 yılında Sovyet uzmanlar, kalkınma için 
gerekli sanayi tesisleri ve kuruluş yerleri hakkında bir rapor hazırlatılmıştır. 
Bu rapor ile 1933 yılında “Sümerbank” kurulmuştur. Sümerbank’ın kurulması 
ile Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlık çalışmaları başlamış ve 1934 
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yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Öngörülen sanayi tesisleri, beş yıl 
gibi kısa bir zamanda tamamlanıp işletmeye açılmıştır (Soylu ve Yaktı, 2012). 
Yapımı tamamlanan en yüksek maliyetli tesis Karabük Demir Çelik Fabrikaları 
olmuştur. Karabük, güvenlik açısından stratejik bir noktada bulunduğundan 
ekonomik açıdan uygun olmasa da demiryolu güzergâhı üzerinde bulunması, 
limanlara yakın olması ve bölgenin yeterli işgücüne sahip olması, fabrikanın 
kuruluş yeri olarak seçilmiştir (Kütükçüoğlu, 2009; Ayten vd., 2010).

Fabrikalar sahası için Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği 98 ha 
büyüklüğündeki çeltik tarlaları seçilmiştir (Kalyoncu, 2007). 1936 yılında 
fabrika alanı kamulaştırılmaya başlanmıştır. Fabrikanın kuruluşu için krediyi 
sağlayacak ve inşayı yapacak olan İngiliz H. A. Brassert and Co. Ltd. firması 
ile 29 Eylül 1936 tarihinde yapılan anlaşma 30 Aralık 1936 tarihinde Atatürk 
tarafından onaylanmıştır (Yılmaz, 2010). 3 Nisan 1937 tarihinde inşa başlamış 
1939 yılında fabrikanın ilk yüksek fırını törenle ateşlenmiştir. Karabük Öğlebeli 
Köyü’ne bağlı 13 haneli bir mahalleden sanayi kenti olmaya evirilmiş sürece 
paralel olarak kente yoğun bir göç yaşanmıştır (Fındıkoğlu, 1963; Kalyoncu, 
2007; Kütükçüoğlu, 2009).

Modern kent planlaması, sanayi kentinin yarattığı sorunları çözmek için 
ortaya çıkmıştır. Sanayileşen kentlerin aldığı yoğun göçler sonucu ortaya çıkan 
sağlıksız yapılaşmanın ve kentin büyüme alanlarının biçimlenişini belirlemek 
modern kent planlamasının en önemli hedefleri olmuştur. Karabük kenti modernist 
ilkelere göre şekillendirilmek istenen örnek bir Cumhuriyet kenti olması için 
Yenişehir’de örnek bir yerleşim alanı planlanması düşünülmüştür. 1939 yılında 
kentte belediye teşkilatı kurulmuş ve 1941 yılında kent Safranbolu İlçesi’ne bağlı 
nahiye durumuna getirilmiştir (Kalyoncu, 2007). Kapullu Köyü arazilerinin bir 
kısmı, fabrika çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılayacak alanlar için 1936 
yılında kamulaştırılmaya başlanmıştır (Bükülmez, 1996).  Yenişehir adı verilen 
bu alanda fabrikanın mühendis, teknisyen, memur ve işçileri için modern bir 
mahallenin planlaması kararlaştırılmıştır (Karabük Belediyesi, 1985). Yenişehir 
adlı bu mahallenin planı 1938 yılında ideal kent ekolünü benimseyen Fransız 
Mimar Şehirci Henri Prost’a hazırlatılmıştır. Prost’un Yenişehir planı mevzi bir 
plan olarak nitelendirilebilir (Eröz, 1962). Sınırlı bir alan için düzenlenen ve bir 
model olarak değerlendirilen planın büyüme önermesi bulunmamaktadır. Plan 
çerçevesinde Yenişehir Mahallesi inşa edilmesine rağmen, 1939–1948 yılları 
arasında plansız alanlarda konut dokuları ortaya çıkmıştır. Fabrikanın bir çekim 
merkezine dönüşmesi nüfusun hızlı artmasına ve plansız alanlarda gecekondu 
sahaları oluşmasına neden olmuştur. Kentte yerleşim Araç Çayı ve Filyos Nehri 
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boyunca gelişi güzel dağılım göstermiştir. Sadece lojmanlar bölgesi için bir 
mevzi plan hazırlanıp, kent bütünü için imar planı hazırlanmamış olması kentin 
plansız büyümesine neden olmuştur.  İlerleyen süreçte Karabük için üç kez 
master plan (1948 – 1968- 1980) hazırlanmış, fakat plansız büyüme ve çarpık 
kentleşme önlenememiştir.

Prost’un Yenişehir planı, Karabük’ün gelecekteki gelişimini belirleyen bir 
imar planı olmayıp, oldukça sınırlı bir alan için düzenlenen Fransızların Cite- 
Jarden modeli ile Almanların Berlin’de, Frankfurt’ta, Stuttgart’ta 1920’li ve 
1930’lu yıllarda gerçekleştirdikleri bahçeli (Garden City) “Siedlung”ları örnek 
alan bir yaklaşımı göstermektedir. Prost’un Yenişehir planı bir modernleşme 
projesidir. Fakat yerleşmede modernizmin düz çizgilerine rastlanmaz (Şekil 12). 
Alanda ada bazında tasarımlar gerçekleştirilmiştir, parselizasyon yapılmamıştır. 
Modern bir yerleşimin sosyal donatılarının pek çoğu planlama sırasında 
düşünülmüştür. Plan kararlarında hastane, ilk ve ortaokul, kreş, halkevi, kulüpler, 
sinema, otel, misafirhane, spor sahaları, çocuk bahçeleri, parklar, havuzlu bahçe 
gibi sosyal donatımlar, cami gibi ibadet alanları 1948 yılına kadar tamamlanarak 
hizmete girmiştir (Çabuk, S. vd.,2016).

Şekil 12. Yenişehir’de Konutların Yapım 
Yılları (Bükülmez, 1996; (Çabuk, S. Vd.,2016).

Karabük kentinde planlı alanın kısıtlı olması, fabrikanın etkisi ile nüfus 
sürekli artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış olup bu 
sorun 1945 yılına kadar bir çözüme kavuşturulamamıştır. İller Bankası 
Safranbolu ve Karabük’te incelemelerde bulunması ve kentin hali hazır 
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durumunu haritalaması için Y. Mimar Mithat Yenen’i görevlendirmiştir 
(Fındıkoğlu, 1963; Kütükçüoğlu, 2009). Yenen’in yerinde yaptığı tespitler 
doğrultusunda halihazır haritalar (Şekil 13) 1946 yılında haritacı Avni Par’a 
1/10000, 1/5000, 1/2000, 1/1000 ve 1/500 ölçeklerinde hazırlatılmıştır 
(Fındıkoğlu, 1963). 1/5000 ölçekli hâlihazır harita konutların düzenli (planlı) 
ve düzensiz (plansız) olmak üzere iki tipte oldukları işaret etmektedir. 
Düzenli ya da planlı olarak gelişen konut sahaları; Yenişehir memur ve işçi 
evleri, Yenişehir’in doğusunda 11 sıra halinde inşa edilmiş olan Dereevler, 
Yenişehir’in eteğinde 15 sıra halinde inşa edilmiş olan Yüzevler, Fabrika 
sahasında 13 sıra halindeki işçi evleri (Tahtaevler), birinde 24, diğerinde 
31 konut bulunan iki DDY Lojmanları Bölgesi, Soğanlı ve Araç çaylarının 
birleştiği burunda yapılan Cezaevi yapılarıdır (Ayten vd., 2010). Düzensiz 
ya da plan kararı olmayan ve yapılaşan konut alanları ise; Yeşil Mahalle, 
Bayır Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi’dir. Kentin 
şekillenmesinde coğrafi etmenler olan eğim, vadiler, nehirler, dereler ve 
sel yatakları belirleyici olurken bir diğer etmenin de demir yolu güzergahı 
olduğu görülmektedir. 

Şekil 13. 1946 Yılı Karabük Kenti:1/10000 Ölçekli 
Hâlihazır Harita (Çabuk, S. Vd.,2016).

Hazırlanan haritalar doğrultusunda 1948 yılında plansız alanların artışını 
önlemek amaçlı kentin imar planı hazırlanması işini Yük. Müh. Mim. Nezihe 
Taner ve Pertev Taner çifti üstlenmiştir. Karabük imar planlarından 1/5000 
ve 1/2000 ölçekli planlar (İmar Planı Avan Projeleri) ve “Kesin İmar Planı 
İzah Notu” 50 yıllık bir zaman dilim ve nüfus tahmini hedef gözetilerek 
hazırlanmıştır (Ayten vd., 2010). Planı’nda, Prost tarafından tasarlanmış 
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olan Yenişehir Mahallesi’ne ve plansız gelişen konut dokularına müdahaleler 
olmuştur. 1/1000 ölçekli planda Yenişehir bölgesinde Prost Planı’nda olan 
yol ve yapı adalarının korunduğu, fakat adalardaki boşluklara yeni konutlar 
eklendiği görülmektedir. Sinema salonu ve TED Koleji’nin bulunduğu ada 
revize planda iskâna açılmıştır. Yüzevler’de ve Dereevler bölgesinde konut 
adalarına 160 adet tek ye iki katlı bahçeli konutlar ile 39 adet apartman 
bloğu önerilmiştir. Konutlar iki, üç ve dört odalı olmak üzere üç farklı 
tipte tasarlanmıştır. Konutların biçimlenmesinde, Safranbolu’nun tarihi 
bir konağından alınan röleveden yararlanmışlardır. Konut tipolojilerinde 
kullanıcısı olan ailelerin kaç kişi olduğu etkili olmuştur. Bahçeli konutlar, 
ikinci boyutta Prost Planı’ndaki yapılarla benzer gibi görünselerde cephe 
düzenleri bakımından tezat oluşturduğu görülmektedir. Planda en önemli 
farklılık Prost’un ada bazlı önermesinin yerine konut alanlarında parselasyona 
gidilmesidir. Bayır Mahallesi ve Yeşil Mahalle’de bulunan yapılar planda 
büyük oranda korunurken, Kayabaşı ve Karşıyaka mahallelerinde oluşmuş 
olan gecekondular yok sayılmıştır. Prost planında Yenişehir’de önerilen ve 
1948 yılına kadar inşa edilmiş olan sosyal donatılara ek olarak bir misafirhane, 
bir park, bir kreş ve çocuk bahçesi eklenmiştir. Yüzevler’de ilkokul alanı, 
Dereevler’de park, kreş, çocuk bahçesi ve haftalık pazar yeri düzenlenmiştir. 
Fabrikanın talebi doğrultusunda Yenişehir’de stadyum yapılması kararı 
plan notlarına işlenmiştir. Taşıt yolları, 24 m genişliğinde (Safranbolu- 
Karabük- Zonguldak yolu), 16 ve 14,50 m genişliklerinde (İnönü ve İstasyon 
caddeleri) ve ikamet yolları 12, 9.50 ve 6 m genişliklerinde olacak şekilde 
üç kademede planlanmıştır. 1/5000 ölçekli planda kentte bir ticaret merkezi 
oluşturulmaması planın en önemli eksiklerinden birini oluşturmaktadır. 
İstasyon ve İnönü caddeleri üzerinde “yol boyu ticaret” kararı getirilmiş, 
kentin giriş çıkış noktalarına han yerleri önerileri plana işlenmiştir. Sanayi 
için fabrika alanı dışında bir alan belirtilmemiş, zanaatkârlar (terziler, 
saraçlar vb.) için istasyonun kuzeyinde küçük sanayi alanı ayrıldığından 
plan raporunda bahsedilmektedir. Karabük’ün gelecekte ilçe merkezi 
olacağı öngörülen Taner Planı’nda resmi binalar, İstasyon Caddesi üzerinde 
“Cumhuriyet ve Hükümet Meydanı” etrafında toplanmışlardır. Planda 
birincisi gar binası önünde ikincisi hükümet konağı çevresinde olmak üzere 
iki ayrı noktada kent meydanı oluşturulmuştur (Şekil 14), (Taner ve Taner, 
1948; Ayten vd., 2010).
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Şekil 14. 1948 Tarihli Nezihe- Pertev Taner Karabük 
İmar Planı. Ölçek:1/5000, (Çabuk, S. Vd.,2016).

Taner Planı yaklaşık 6 km2 ’lik alanı kapsadığı için 1950’lere gelindiğinde 
yetersiz kalmıştır. Kentte imar planı kararları göz ardı edilerek, gecekondu 
biçiminde yapılaşma gerçekleşmiştir. Gelecek 50 yıl için yapılmış olan Taner planı 
henüz 10 yılını doldurmadan yeni bir plan hazırlıkları başlamıştır. İller Bankası 
1962 yılında hâlihazır haritaların yaptırılması ve yarışmaya çıkılmasına karar 
vermiştir. Tanınmış altı Türk şehir plancısından Karabük- Safranbolu bütünleşik 
alanı için 1/25000 ölçekte öneri master planlarını sunmaları istenmiştir. Genel 
kararlar yolların geliştirilmesi, spor alanlarının belirlenmesi, sanayi alanlarının 
ve yeni endüstri kuruluşlarına yerler önerilmesi, Karabük ve Safranbolu’nun bir 
şehirsel alanda birleştirilmesi, park ve rekreasyon alanları düzenlenmesi, Soğanlı 
Çayı’nın kanalize edilmesi, kentin alt yapı ve su tesisatının geliştirilmesi, yeni 
konut alanları önerilerek konut ihtiyacının giderilmesi ve gecekondu probleminin 
halledilmesi, fabrika atığı olarak çıkan cürufun değerlendirileceği çimento 
fabrikası kurulmasıdır (İller Bankası, 1968: 124). Aynı zamanda Karabük’te 
tıkanıklığa yol açan “Yuvarlak Şehir” olma durumunun düzeltilmesi, nüfusun 
100. 000 civarı düşünülmesi, Safranbolu için iş olanakları düşünülmesi ve 
tarihi dokunun korunması gibi diğer unsurlardan yapılacak çalışmada aranan 
önemli unsurlar olarak yarışmacılara bildirilmiştir. Yarışmayı 1966 yılında 
jürinin oy birliği ile İTÜ Şehircilik Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Gündüz Özdeş 
kazanmıştır. Özdeş Planı’nın lineer bir gelişimin kurgulanması, iş yeri- konut 
işlevleri için rasyonel çözüm geliştirilmesi, konut alanları için yer seçimleri, 
sanayi alanlarının doğru konumlandırılması, Safranbol ilçesinde sanayi alanı 
düşünülmesi ve yeni şehrin eski şehri koruyacak şekilde ele alınması, yolların 
kademeli ve uygun şekilde planlanması, ticaret merkezinin Safranbolu yönünde 
yeni alana çekilmesi, özellikle coğrafi koşulların ve heyelan risklerinin dikkate 

alınması olumlu özellikleridir. Buna karşın planda Kastamonu yol güzergahı, 
Kayabaşı Mahallesi’nin dondurulması, Araç Çayı kenarında düşünülen sanayi 
bölgesinin su taşkını riski taşıması, Safranbolu öneri idari merkezinin konumunu 
eleştirmiştir. Özdeş jüri eleştirilerini de dikkate alarak yerleşmelerin 1/25000 
ölçekli çevre düzeni planını, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamıştır. Planların Karabük kısmının onay 
süreci 4 Eylül 1968 tarihinde tamamlanmıştır (Şekil 15) ve plan doğrultusunda 4 
yıllık imar programı hazırlanmıştır. Uygulamalar içerisinde “Beşbinevler Toplu 
Konut Projesi” Özdeş Planı’nda “1985 Sonrası Rezerv İskân Sahaları” olarak 
belirtilen Bulak tarlaları, “Gecekondu Önleme Bölgesi” kapsamında devletin 
kamulaştırma programına alınmıştır. Kent genelinde kooperatifleşmenin 
yaygınlaştırılması politikası izlenmiştir. Sanayi alanları hayata geçirilmiş 100.
yıl bölgesi düşük yoğunluklu konut imarına açılmıştır. Planda ayrılan rekreasyon 
alanları ve yolların bulunduğu bölgelerde yoğun nüfus artışının negatif sonucu 
olan gecekondulaşması nedeni ile uygulanamamıştır.

Şekil 15. Prof. Gündüz Özdeş 1968 Karabük- Safranbolu 
Çevre Düzeni Planı. Ö:1/25000, (Çabuk, S. vd.,2016).

Özdeş Planı’nın revizyonu yukarıda bahsedilen olumsuzluklar; günün ve 
geleceğin gereksinimlerini karşılayamaması gibi gerekçeler ile 1974 yılı 
sonrasında gündeme gelmiştir. Özdeş Planının uygulanamayan yönleri nedeni 
ile İller Bankası 1974 yılında revizyon plan hazırlanması işini Yük. Müh. Mim. 
Baran İdil’e vermiştir. 1980 yılında onaylanarak yürürlüğe giren Baran İdil 
revize planı genel hatlarıyla Özdeş Planı ile benzer olup bu benzerliğin “alan 
kısıtlılığının” bir sonucu olduğu plan raporunda vurgulanmıştır (İdil, 1980). 
Bununla birlikte yoğunluk ve sektör dağılımında ciddi farklar vardır. Konut 
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alınması olumlu özellikleridir. Buna karşın planda Kastamonu yol güzergahı, 
Kayabaşı Mahallesi’nin dondurulması, Araç Çayı kenarında düşünülen sanayi 
bölgesinin su taşkını riski taşıması, Safranbolu öneri idari merkezinin konumunu 
eleştirmiştir. Özdeş jüri eleştirilerini de dikkate alarak yerleşmelerin 1/25000 
ölçekli çevre düzeni planını, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını ve 1/1000 
ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamıştır. Planların Karabük kısmının onay 
süreci 4 Eylül 1968 tarihinde tamamlanmıştır (Şekil 15) ve plan doğrultusunda 4 
yıllık imar programı hazırlanmıştır. Uygulamalar içerisinde “Beşbinevler Toplu 
Konut Projesi” Özdeş Planı’nda “1985 Sonrası Rezerv İskân Sahaları” olarak 
belirtilen Bulak tarlaları, “Gecekondu Önleme Bölgesi” kapsamında devletin 
kamulaştırma programına alınmıştır. Kent genelinde kooperatifleşmenin 
yaygınlaştırılması politikası izlenmiştir. Sanayi alanları hayata geçirilmiş 100.
yıl bölgesi düşük yoğunluklu konut imarına açılmıştır. Planda ayrılan rekreasyon 
alanları ve yolların bulunduğu bölgelerde yoğun nüfus artışının negatif sonucu 
olan gecekondulaşması nedeni ile uygulanamamıştır.

Şekil 15. Prof. Gündüz Özdeş 1968 Karabük- Safranbolu 
Çevre Düzeni Planı. Ö:1/25000, (Çabuk, S. vd.,2016).

Özdeş Planı’nın revizyonu yukarıda bahsedilen olumsuzluklar; günün ve 
geleceğin gereksinimlerini karşılayamaması gibi gerekçeler ile 1974 yılı 
sonrasında gündeme gelmiştir. Özdeş Planının uygulanamayan yönleri nedeni 
ile İller Bankası 1974 yılında revizyon plan hazırlanması işini Yük. Müh. Mim. 
Baran İdil’e vermiştir. 1980 yılında onaylanarak yürürlüğe giren Baran İdil 
revize planı genel hatlarıyla Özdeş Planı ile benzer olup bu benzerliğin “alan 
kısıtlılığının” bir sonucu olduğu plan raporunda vurgulanmıştır (İdil, 1980). 
Bununla birlikte yoğunluk ve sektör dağılımında ciddi farklar vardır. Konut 
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alanlarının yoğunluğu ve kent merkezinin gelişim ilkeleri açısından da oldukça 
farklıdır. Özdeş Planı Karabük’ün potansiyellerini öne çıkarırken, İdil Planı 
Safranbolu ve Yüzüncü Yıl çevresine önem vermiştir. Özdeş Planı’nda sanayi 
alanı olarak düşünülen Yüzüncü Yıl, İdil Planı’nda konut iskânına açılmış, konut 
önerisinin toplu konut olması durumunda fazladan yapılaşma hakkı verileceği 
plan notu olarak düşülmüştür. Yüzüncü Yıl mahallesi yakınındaki “Yüksekokul 
Alanı” plana işlenmiştir. Özdeş Plan’ındaki Kapullu spor ve eğlence merkezi, 
İdil Planı’nda Beşbinevler yakınına alınmıştır.  Özdeş Planı’nda mahalle ve semt 
ölçeğinde yetersiz olan sosyal donatımlar, İdil Planı’nda yeniden düzenlenmiştir. 
Özdeş Planı’nda pek çok konu yönetmeliğin inisiyatifine bırakılırken, İdil 
Planı’nda kottan kat kazanma dahi engellenmiştir. Özdeş planında kadastral 
durum göz ardı edilmiş olup gelişme alanlarında hamur işlemleri gerekli 
olmuş olmasına karşın, İdil planında kadastral mülkiyetler hesaba katılmıştır 
(Şekil 16). 

Şekil 16. Baran İdil 1980 Karabük Nazım İmar Planı, (Çabuk, S. Vd.,2016).

Sonuç

Sanayi devrimi ile gelişen Modernleşme sürecinde mekânın üretimi, 
endüstrileşmenin hızından etkilenmiştir. Fabrika çeperlerinde hızla artan 
nüfus modernleşmenin hedeflediği sağlıklı ve özgür bireylerin yaşadığı kent 
varsayımlarını gerçekleştirmenin önünde en büyük engel olmuştur. İnsan 
ölçeğinin önemli olduğu modernizm savını ortaya koyabilecek ideal kent 
arayışlarının en belirgin özelliği kentsel alanların bölgelenmesidir. Bölgeleme 
beraberinde konut alanları ile çalışma alanlarının ayrılmasını ve bu ayrımı 
sağlayacak ulaşım modellerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Kent merkezleri 
ticari ve kamusal faaliyetlerin sürdüğü alanlar olarak planlanırken konut 
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bölgeleri insani koşulların doğa ile uyumlu bir biçimde yerine getirilebileceği 
merkezden uzak alanlarda planlanması ideal kentlerin ekolojik ve hümanist 
yaklaşımı olarak nitelendirilmektedir. Sanayi devrimi teknolojinin de etkisi ile 
birçok alanda fabrikalaşması sağlamıştır. Avrupa’da ortaya çıkan sanayileşme 
hareketi kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alırken ülkemizde de Kurtuluş 
Savaşı’nın ağır travmalarına rağmen yeni kurulan Cumhuriyetin kalkınma 
politikaları ile uygulamaya geçirilmiştir. Bulundukları kentin kentleşmesini 
etkileyen fabrika yerleşimleri, ulusal ölçekte model kent olması düşünülen 
Karabük’ün kentleşmesinde de etkili olmuştur. Toplumsal yapının ve mekânı 
dönüştüren sanayi etkisi ile geçirdiği değişim Karabük Kenti örneğinde de 
gözlemlenmektedir. 

Kırsal hayatın devam ettiği Karabük’te demir çelik sanayisi adına yapılan 
yatırım programı kapsamında Fabrikanın kurulması ile kentleşme adına dört 
önemli planlama süreci gerçekleşmiştir. İlk planlama olan Prost Planı’ndan 
Taner Planı’na geçilebilmesi için 1945 yılında   halihazır haritalama süreci 
gerçekleşmiş olup tam anlamı ile bir plan çizilmeyip sadece ileride çizilmesi 
düşünülen plan için yerinde alan tespiti yapıldığından tabloya halihazır 
haritalama süreci dahil edilmemiştir. Bu süreçlerin karşılaştırması Tablo 1’ de 
görülmektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Karabük Kenti dört temel planlama sürecinden 
geçmiştir. 

·	 Prost ada bazlı bütüncül plan anlayışını benimserken Prost ’tan sonra 
geliştirilen tüm plan önermeleri parsel bazında olup kadastral sınırlar 
dikkate alınmıştır. 

·	 Prost planı Avrupa örnekleri olan bahçe kent önermelerinden türetilmiştir. 
·	 Sadece lojmanlar bölgesi için bir mevzi plan hazırlanan model plandır.
·	 Ada bazında parsel sınırları olmaksızın özgür, doğa ile iç içe hümanist ve 

ekolojik plan anlayışı izlenmiştir.
·	 Sosyal donatılar bakımından zengin mekansal pratiklerle modern kent 

yaşamını örgütler nitelikte bir plan anlayışıdır.
·	 Kentte artan işçi nüfusuna karşın planlı alanlar yetersiz kalmıştır.
·	 Kentin plansız alanları kontrolsüz bir biçimde çarpık kentleşme örneği 

olan gecekondu bölgeleri ile işgal edilmiştir.
·	 Plansız alanların kontrolünün sağlanması için halihazır haritalar 

üzerinde tespitler yapılarak Prost Planı’nın olumlu yönde yenilenmesi 
düşünülmüştür.
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·	 Farklı anlayıştaki plancılar gerek revize planlarda gerekse yeni planlarda 
kendi planlama anlayışları ile tasarım yapmıştır.

·	 Prost Planı’ndan sonra gündeme gelen Taner Planı yer yer Prost planı 
ile benzerlikler taşıyarak revize bir plan gibi ortaya çıksa da ayrıştıkları 
en önemli konu ada bazlı plan ölçeğinden parsel bazlı plan ölçeğine 
geçilmesidir.

·	 Taner Planı kent merkezini yeterli ölçüde bölgeleyip işlevlendirememiş 
olup tıpkı Prost Planı gibi yetersiz kalmıştır.

·	 Safranbolu’nun da Karabük’ün büyüyen potansiyelinden yararlanabilmesi 
için yarışma ile birincilik kazanan Gündüz Özdeş Planı uygulamaya 
geçirilmiştir.

·	 Özdeş Planı Karabük’ü Safranbolu ile birleştiren bir anlayışı benimsemiştir.
·	 Demir Çelik dışındaki sanayi alanlarına yer verilmiş Karabük Safranbolu 

arası ticaret ve sanayi bölgeleri ile birleştirilmiştir.
·	 Özdeş Planının önemli özelliklerinden birisi kooperatifleşmeye teşvik eder 

nitelikte Beşbinevler ve Safranbolu konut alanlarını işaret etmesidir.
·	 Safranbolu tarihi dokusunu koruyan bir anlayışa sahiptir.
·	 Kendinden önceki planlar gibi artan nüfus karşısında yetersiz kalmıştır.
·	 Özdeş Planının revizesi Baran İdil tarafından yapılmış olup temel kararlara 

saygı duyulmasının yanı sıra Üniversite alanının tayini, Özdeş Planında 
sanayi olarak gösterilen alanların konut alanlarına açılması gibi belirgin 
özelliklere sahiptir.

Sonuç olarak sanayi devrimi modern hayatı zorunlu kılarken, gündelik hayatın 
kentlerdeki fiziki mekâna yansıması kentleşme problemlerini de beraberinde 
getirmiştir. Modern hayatın en önemli vaadi olan bireyi merkeze alan hümanist 
tutum ile bireyin temel hak ve özgürlüklerinin yanı sıra konforunu gözeten 
yaşam biçimi, fabrika çeperlerinde düzensiz büyüyen kentlerde gerçekliğini 
yitirmiştir.

Ülkemiz gerçeği de olan ata mirası topraklarımıza sıkı sıkıya bağlığımız 
kentsel planlama anlayışımıza da yansımaktadır. Bireysel mülkiyetlerin ve 
kadastral sınırların kamu yararının önüne geçmesi ülkemizde planlama süreçleri 
yoğun itirazlar sebebi ile hamur uygulamasından kaçınılan sancılı süreçler haline 
getirmektedir. Parsel sınırlarının kadastral sınırlar olarak korunması ve sınırlı 
kalan imar mevzuatlarının ön gördüğü yapılaşma ölçütleri çarpık yapılaşmayı 
kaçınılmaz hale getirmektedir.
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Tablo1: Karabük Kenti Planlama Süreci

Karabük Kenti Planlama Süreci

Plancı/Yıl 1938 1948 1966 1980 Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri

Henry 
Prost 

Yenişehir 
Planı

·	 Ada bazlı plan
·	 Ekolojik 

yaklaşım
·	 Tipolojik ayrım

·	 Sınırlı alanda 
düşük nüfusa göre 
planlama

·	 Büyüme ölçeği 
göz ardı edilmiş

Nezihe 
ve Pertev 

Taner 
Planı

·	 Parsel bazlı plan
·	 Çarpık 

kentleşmeyi 
önleme amaçlı

·	 Ada ölçeğinden 
parsel ölçeğine 
geçiş

·	 Hızlı artan nüfus 
karşısında yetersiz

·	 Kent merkezi iki 
farklı bölgede

Gündüz 
Özdeş 

Planı

·	 Karabük 
Safranbolu Bütünleşik 

Planı

·	 Geleneksel 
doku korunmakta

·	 Birleştirici ticaret 

aksı sel ve taşkın 

riski sebebi ile 

uygulamaya 

geçirilemiyor.

·	 Hızlı artan nüfus 

karşısında yetersiz

Baran İdil 

Planı

·	 Eğitim ve Konut 

Bölgelemesi 

Yapılan Plan

·	 Revize Plan

·	 Özdeş Planına 

sadık kalınmıştır.

·	 Pek çok alan 

konut iskanına 

açılmıştır.
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1. Giriş

Tüm dünyada insanların bir yerlere ulaşabilmesi, trafik akışında kendilerine 
yer bulabilmesi için yaya yolları bulunmaktadır. Günlük yaşam dahilinde 
insanlar ve taşıtları belirli bir konumdan başka bir konuma ulaşımını 

sağlayan sokakların kentlerin damarları olduğunu söyleyebiliriz (Sağlık, 
2021). Yaya yolları, taşıt ve yaya trafiğinin derecelerine bağlı olarak 3 alt gruba 
ayrılırlar. Bunlar, taşıt trafiğine tamamen kapalı yaya yolları ‘Full Mall’, sadece 
transit geçişlere izin verilen yaya yolları ‘Transit Mall’ ve taşıt trafiği için 
sınırlama getirilen yaya yollarıdır (Cengiz, 2011). Cadde ve sokakların ayrılmaz 
bir parçası olarak yaya kaldırımları ise, kent insanının altyapı, sosyo-kültürel, 
rekreasyonel, ticari vb. pek çok gereksinimleri temelinde yaya erişimi sağlayan 
vazgeçilmez mekanlardır (Hepcan ve ark., 2006). Değişen ülke standartları ve 
yayanın önemini vurgulayan yeni düzenlemeler sayesinde artık yaya ve yürüyüş 
yollarına daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Peyzaj tasarımı ile yönlendirilen 
yürüyüş yollarının güzergahı, malzeme ve teknik detayları kullanıcılara çoğu 
zaman doğada yürüyüş hissi uyandırmayı hedeflemektedir (Sağlık ve ark., 2020)
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Kentlerin kimliğini oluşturan coğrafi özellikler, meydan ve sokaklar, tarihi 
güzellikler ve anıt yapılar ile yayaların kullanımına sunulmaktadır (Temiz ve 
ark., 2019; Sayın ve Çorbacı 2019) Gün geçtikçe artan yaya nüfusu ile paralel 
olarak trafik yoğunluğu da artmaktadır. Bu da kentsel dokuya zarar verdiği gibi 
yaya yollarını da olumsuz etkilemektedir. Tasarlanan ve uygulaması yapılan 
yaya yollarında belirlenen standartlara çoğu zaman uyulmamaktadır. Araçlara 
ayırılan alan nedeniyle çoğu zaman kaldırımlar daha dar tutulmaktadır. Bazen 
de araçların kaldırımları park amacıyla kullanmaları nedeniyle kaldırımların 
işlevselliği düşmektedir. Bu aynı zamanda yaya yollarındaki güvenliği 
de düşürmektedir. Bunu engellemek amacıyla 4.04.2001 tarihinde resmî 
gazetesinde “Şehir içi yollar- Yaya kaldırımı koruyucu engelleri- Tasarım 
kuralları” tebliği yayınlanmıştır. Bu tebligat 19.07.2012 tarihinde iptal edilerek 
yerine “Şehir içi yollar- Yaya kaldırımlarındaki koruyucu engeller için tasarım 
kuralları” tebliği yürürlüğe girmiştir. Tasarlanan ve uygulaması yapılan yaya 
yollarında belirlenen standartlara çoğu zaman uyulmamaktadır. Malzeme 
seçiminde hatalar yapılmakta ve doğru materyaller kullanılmamaktadır. 
Yaya yollarında canlı materyali oluşturan bitkiler tasarımın en önemli 
parçalarındandır. Bitkilendirme yapılırken amaçlanan; yayaları yönlendirmek, 
mekâna hareketlilik kazandırmak, gölge sağlamak, işlevsel ve estetik bir doku 
oluşturmaktır. Ancak yaya yolu bitkilendirmesinde bitkilere gerekli önem ve 
yer verilmemektedir.

Kent içi tasarımlarındaki en önemli konulardan biri de engellilere 
yönelik yapılan tasarım ve uygulamalardır. Ancak engelli bireyler düşünülerek 
uygulanan ve onlara kolaylık sağlayacak tasarıma sahip yaya yolları oldukça 
azdır. Fakat aslında tasarımda ilk olarak engelli bireyler için kullanım kolaylığı 
düşünülmelidir. Bunun devamında toplum bu bakış açısındaki tasarıma daha 
kolay ayak uydurup uyum sağlayabilecek durumdadır. Çünkü toplumdaki engelli 
bireylerin sayısı göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Onlarında bu dünyada yeri 
ve yaşama hakkı bulunmaktadır. 

Çalışma Çanakkale kentindeki Atatürk Caddesi, Fetvane Sokak ve 
Değirmenlik Sokak’larında yürütülmüştür. Seçilen alanlarda yaya yollarının 
standart ölçüler doğrultusunda bulunup bulunmadığı, uygulanan tasarımların 
engelli bireyler açısından kolaylık sağlayıp sağlamadığı ve yol bitkilendirmesine 
gereken önemin verilip verilmediği üzerinde durulmuştur.
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2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Çalışma Çanakkale kent merkezinde yer alan; Atatürk Caddesi, Fetvane Sokak 
ve Değirmenlik Sokak üzerinde yürütülmüştür. Değirmenlik Sokak üzerinde 
yürütülmüştür.

 

 
Atatürk Caddesi    Fetvane Sokak

Değirmenlik Sokak

Şekil 1. Çalışma Alanlarının Konumları (Google Earth’den Değiştirilerek)

Atatürk Caddesi üzerinde karşılıklı yaya yolu bulunmaktadır. Bu aks üzerinde 
çift yönlü akan bir trafik, eğitim kurumları, yeme-içme mekanları, alışveriş 
alanları, donatı elemanları ve otobüs durakları yer almaktadır. Atatürk Caddesi 
bu araştırmada Çanakkale’deki en eski ve ana caddelerden biri olduğu için 
tercih edilmiştir. 

Fetvane Sokak üzerinde karşılıklı yaya yolu bulunmaktadır. Bu sokak 
üzerinde tek yönlü bir trafik, yeme-içme mekanları, oyun salonları, konaklama 
alanları, donatı elemanları ve çoğunlukla eğlence mekanları yer almaktadır. 
Bu çalışmada Fetvane Sokak’ın seçilmesinin sebebi akşam ve gece saatlerinde 
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oldukça aktif kullanılması ve insan yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge 
olmasıdır.

Değirmenlik Sokak üzerinde karşılıklı yaya yolu bulunmaktadır. 
Değirmenlik Sokak üzerinde tek yönlü bir trafik, donatı elemanları, alışveriş 
yerleri, yeme-içme mekanları ve bankalar bulunmaktadır. Bu sokağın tercih 
edilmesinin sebebi ise gün içerisinde mesai saatleri boyunca olan aktifliği ve 
yaya yolu üzerinde yer alan yol üstü bitkilendirmelerinin kentte bulunan diğer 
birçok sokağa oranla daha iyi durumda olmasıdır.

Yerli ve yabancı literatürler, yerinde yapılan gözlemler, elde edilen bulgular 
ve fotoğraf çekimleri materyal olarak kullanılmıştır.

2.2. Yöntem

Çalışmanın yöntemi; veri toplama, analiz-sentez, değerlendirme ve önerileri 
kapsayan 4 aşamadan oluşmaktadır.

2.2.1. Veri Toplama

Veri toplama aşamasında çalışmayı desteklemek amacıyla yerli ve yabancı 
literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması yapılırken, çalışma alanında 
destekleyici ve işe yarar nitelikteki bilgilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 
Literatür taramasına ek olarak, seçilen alanlar ziyaret edilmiştir. Alanlarda keşif 
ve gözlemler yapılarak fotoğraflar ile desteklenmiştir.

2.2.2. Analiz-Sentez

Elde edilen bütün veriler bu aşamada belirli bir sistem doğrultusunda analiz 
edilmiştir. Yapılan analizlerin devamında toplanan veriler arasından çalışmayı 
destekleyici niteliğe sahip olanlar kendi içerisinde sentezlenip, ortaya 
kullanılabilir bir veri tabanı çıkarılmıştır. Bu veri tabanı alanlara gerçekleştirilen 
ziyaretler doğrultusunda elde edilen gözlemler ile bir araya getirilmiştir. Veri 
sentezi işlemi de bu şekilde tamamlanmıştır.

2.2.3. Değerlendirme

Elde edilen verilerin analiz ve sentezinin yapılmasından sonra tasarım ilkeleri 
çerçevesinde ve çalışma alanında yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde 
edilen bulgularla birlikte değerlendirmeler yapılmıştır.
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2.2.4. Öneriler

Çalışma alanlarındaki mevcut durumun yerli ve yabancı benzer özellikteki 
alanlarla karşılaştırılması yapılarak çalışma alanlarının mevcut altyapılarının 
geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmesi aşamasından oluşmaktadır.

3. Bulgular

3.1. Çalışma Alanının Doğal ve Kültürel Özellikleri

3.1.1. Doğal Özellikler

Çanakkale, 25° 40′-27°30′ doğu boylamları ve 39°27′-40°45′ kuzey enlemleri 
arasında 9.933 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Coğrafi konumu sebebiyle 
geçiş iklim özellikleri göstermektedir. Genel olarak Çanakkale Akdeniz iklim 
özelliklerini göstermektedir, fakat Türkiye’nin kuzeyinde bulunması sebebiyle 
kış aylarında ortalama sıcaklık daha düşüktür. En düşük sıcaklık -4,2 °C ile şubat 
ayı, en yüksek sıcaklık +35,8 ile Ağustos ayındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 
14.7, ortalama nem oranı ise %72,6′dır. Çanakkale’nin bir diğer özelliği de 
yılın büyük bir kısmının rüzgârlı geçmesidir (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2020). Çanakkale ikliminin en belirgin özelliği özellikle kışın kuzeyden gelen 
sert rüzgarlardır.

3.1.2. Kültürel Özellikler

Nüfus; TÜİK 2019 verilerine göre Çanakkale’nin nüfusu 542.157’dir. Çanakkale 
şehir merkezinin toplam nüfusu 184.631’dir. 2019 verilerine göre nüfus artış 
hızı binde 2,76’dır.

Ulusal Engelliler Veritabanı’nın (ÖZVERİ) 2013 yılı verilerine göre 
Çanakkale ilindeki engelli bireylerin sayısı 7.367’dir (Sgkrehberi, 2013).

Ekonomik Yapı; Çanakkale kentinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma 
dayalıdır. Sanayi payının Çanakkale ekonomisindeki yeri de günden güne artış 
göstermektedir. Çanakkale’de balıkçılık, ormancılık ve turizmin yeri de önemli 
bir düzeydedir. Çanakkale’nin tarihi dokusu nedeniyle özellikle turizm çok 
önemli bir yer kaplamaktadır (TÜİK, 2019).

Demografik Yapı; Çanakkale kent merkezinde eğitim düzeyi ilkokul, 
ortaokul, lise %65,43, üniversite ve üstü %27,53, diğer (bilinmeyen, okuryazar 
değil, okuryazar eğitimsiz) %7.04’tür (Endeksa, 2020). Merkezdeki yaş 
dağılımında 20-24 yaş arası ve 65 yaş üstü çoğunluktadır.
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3.2. Yaya Yollarının Tasarlanması ile İlgili Dikkate Alınması Gereken İlkeler

‘Yaya’ tanım olarak araç içinde olmayan, karayolunda hareketli veya durağan 
halde bulunan insan ve yürüyerek hareket eden kimse olarak tanımlanabilir 
(KTY, 1997).

‘Yaya Yolu’ taşıt yolunun kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler 
arasında kalan ve yalnızca yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına denir. 
Yaya yolunda yaya kaldırımına taşıt park etmek, bisiklet kullanmak, motosiklet 
sürmek yasaktır. Yaya kaldırımı yalnızca yayaların kullanımı için ayrılmış 
alanlardır (KTY, 1997).

Yayalar bir noktadan diğerine en kısa mesafeyi seçme eğilimi gösterirler. 
İnsanlar kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak yaya yollarını kendileri 
oluştururlar. Yaya yolları şekillerini insanların kullanımları belirlemektedir. 
Yaya trafiğinin en çok ortaya çıktığı yerler ise yaya kesişme noktalarıdır. Fakat 
bu yoğunluğun olduğu kesişme noktalarında insanların ilgisini çekebilecek 
aktiviteler oluşturularak olumlu olarak da değerlendirilebilir.

Kent Merkezlerinde Yaya-Taşıt İlişkileri; Son zamanlarda kent bütününde 
yaya ve taşıt ulaşımının farklı kotlarda uygulanmasına ilişkin birçok merkez 
etütleri geliştirilmiştir. Bu uygulamalar dört farklı şekilde olmaktadır:

a) Trafik normal zeminde, yayalar üstte,
b) Yaya normal zeminde, trafik altta,
c) Yaya normal zeminde, trafik üstte,
d) Trafik normal zeminde, yaya altta.

Kentsel mekânlarda yaya yolunun yüksek olması her zaman iyi neticeler 
vermeyebilir. Yayaların zemin kotunu kullanması daha pozitif bir yaklaşımdır. 
Taşıtların zemin kotunda olması ve yaya yollarının yüksek olması, binaları 
birbirlerine bağlayarak yayalar için güverteler oluşturabilir. En az istenilen çözüm 
ise yayaların zemin kotunda bırakılıp, taşıtların yüksek kotta bırakılmasıdır. 
Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu kent merkezlerinde, yaya ve taşıt trafiğinin 
birbirinden ayrılabilmesi büyük bir şehircilik konusudur (Yalçınkaya, 2007).

Yerleşim alanı planlama çalışmalarında farklı amaçlar için kullanılan yaya 
yollarının belli noktalara olan uzaklıkları değişken olduğundan, Özkal, 1990’a 
göre; yaya yol trafiği gruplara ayrılabilir:

a) Meslek yaya trafiği; En kısa yol iş yerine kadar tercih edilir, en uzun yaya 
yolunun 3 km. den fazla olmaması tercih edilir.
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b) Öğrenci yaya trafiği; İlkokul öğrencileri için 600 m, ortaokul öğrencileri 
için 1000 m, Lise veya meslek okulu öğrencileri için 1500 m, kamusal 
toplu taşıt duraklarına 1500 m olabilir.

c) Alışveriş alanlarına yaya uzaklığı; Günlük gereksinimler için 300 m, 
haftalık gereksinimler için 1600 m

d) Dinlenme ve gezi amacı taşıyan alanlara yaya uzaklığı; Genellikle en kısa 
mesafe, küçük çocuk oyun alanlarına 100 m, çocuk oyun alanlarına 500 
m, gençler için oyun alanlarına 1500 m, yaşlılar için dinlenme alanlarına 
200–300 m

e) Kamu toplu taşıt araçlarının durak yerlerine yaya uzaklığı: 350–700 m

Özkal (1990)’a göre yaya bölgeleri yapılırken dikkat edilmesi gereken 
hususlardan bazıları ise şunlardır;

Yaya bölgeleri, yaya hareketlerini kolaylaştırmalı, dik ve keskin 
köşelerden kaçılmalıdır. Yaya akışını etkileyebilecek engeller bulunmamalıdır. 
Yolun eğimi %5’i aşmamalıdır (Aygün ve ark., 2018). Kot farkı bulunan 
yerlerde merdivenlerin kullanılması dolaşımı zorlaştırır. Çocuk, yaşlı, özürlüler 
düşünülmeli ve engelsiz tasarımlar yapılmalı ve olabildiğince rampalara yer 
verilmemelidir. Yaya bölgelerinde kullanılacak merdivenlerin eni minimum 
1,5 m olmalıdır. Yaya yollarındaki kesişme noktaları, çevresiyle birlikte 
geliştirilmeli ve çözümlenmelidir. Döşeme için uygun malzemeler seçilmeli, 
rahat yürümeyi engellememeli ve kaygan olmamalıdır. Yaya bölgelerinde toplu 
taşım araçlarının rahat bir şekilde ulaşımları sağlanmalıdır. Yaya bölgeleri 
kent bütünü içinde ele alınmalıdır. Yaya bölgeleri olabildiğince taşıt trafiği ile 
kesişmemelidir. Yaya bölgeleri kente işlevsel çeşitlilik katmalı; çeşitli işlevleri 
bünyesinde toplayabilmelidir. Yaya bölgesi boyunca bisiklet yolları, otoparklarla 
kesilmemelidir. Açık alanlarda minimum 100 m²’ye bir ağaç, 10 m²’ye bir 
oturma yeri ve 100 m²’ye iki bisiklet kadar park alanı düşmelidir (Özkal, 1990).

Yaya yollarında yer döşemeleri seçilirken yeterli kalitede yer döşemesi 
seçilmeli ve yol bitiminde döşeme değiştirilmelidir. Kaldırımlar, yayalar ön 
planda tutularak tasarlanmalı ve peyzaj donatılarının yanı sıra aydınlatma 
elemanları, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı işaretler, yangın hidrantları, 
oturma birimleri, posta kutusu, çöp kutusu gibi kent mobilyalarını bünyesinde 
bulundurmalıdır (Welle et al., 2015). Yaya yolları tasarlanırken uyum göz 
önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda kent mobilyalarının kullanımında 
işlevsellikte oldukça önemlidir. Tasarım yapılırken yaya yolu üzerindeki kentsel 
donatı elemanları kullanımlarına göre birbirleri ile bağlantılı olmalıdır. Ancak 
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bu tasarım yapılırken geçişi engellemeyecek, yayalar için engel oluşturmayacak 
biçimde konumlandırılmalıdır.

Bitki taksonu seçimi yapılırken bölge iklimine ve bölge koşullarına 
dikkat edilmeli doğal bitkiler tercih edilmelidir (Çorbacı 2020). Bitkiler kent 
içindeki karmaşıklığı düzenleyip betonların arasında ortama hareketlilik ve renk 
kazandıracağı gibi aynı zamanda gürültüyü engelleme, rüzgârın hızını azaltma 
gibi işlevsel olarak da kullanılabilirler. Özellikle yaprak döken bitkilerin 
kullanılması yayaların yazın güneşten etkilenmelerini azaltarak gölge etkisi 
yapacak, kışın ise güneşten faydalanmalarını sağlayacaktır. Bitkilendirme 
günümüzde trafiğin de artmasıyla birlikte oluşan hava kirliliğini azaltmaya 
fayda sağlayacaktır. Bitkileri çeşitli fiziksel etkilere karşı korumak için koruma 
önlemleri alınmalı, bu koruyucu yaklaşık 150 cm. kadar boyda ve gövdenin 
etrafını saracak şekilde, gövdeden 25-30 cm. uzaklıkta olmalıdır (Şekil 2) (Kavi, 
2003).

Şekil 2. Ağaç gövdelerinin korunması (Citygreen, 2022).

Yaya alanlarında farklı amaçlarla ağaçlar kullanılmaktadır. Yayaları 
yönlendirmek, gölge sağlamak, yol boyunca estetik ve doğal bir doku 
oluşturmaktır. Yaya alanları bitkilendirirken dikkat edilmesi gereken hususlar 
ise şu şekilde sıralanabilir. Bitkiler çevredeki farklı bileşenlere göre kaldırımın 
solunda, sağında veya ortasında yer alabilir. Bekleme yapılan otobüs durağı gibi 
donatıların çevresinde gölge ihtiyacı olduğundan bitkilendirme yapılmalıdır. 
Bitki taksonları, kaldırımların genişlikleri, yol güzergahı ve gölge ihtiyacı tespit 
edilerek seçilmelidir (Özkal, 1990).

 Engelsiz bir yaya kaldırımının genişliği en az 1,5 metre – ideal olarak 2,0 
metre – olmalıdır. Kaldırımların genişliği, otobüs duraklarında en az 3,0 metre 
ve dükkân önlerinde en az 3,5 metre olmalıdır. Kaldırımların yüzey malzemesi 
kaymaz özellikte, kaldırım döşemeleri tekerlekli sandalye tekerlerinin 
sıkışmasını önlemek amacıyla bitişik ve aralıksız olmalıdır (T.C. Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2010; Çorbacı vd. 2020). Yaya yollarında görme 
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engelli bireyler için hissedilebilir yüzeyler kullanılmalıdır. Yaya kaldırımlarının 
genişliğine bağlantılı olarak, araç yolu ile kaldırım kenarına dikilecek bitkiler, 
elektrik, trafik işaretleri direkleri ile süs bitkileri, çiçeklik/ saksılar, yaya 
korkulukları vb. tesisler bordür taşı dahil, yaya kaldırımı boyunca en az 
75 cm en çok 120 cm genişliğinde bir şerit içinde bir hizada düzgün olarak 
yerleştirilmelidir (Şekil 3) (Dünya Engelliler Vakfı, 2010).

Şekil.3 Engellilere uygun kaldırım ölçüleri (Dünya Engelliler Vakfı, 2011)

3.3. Çalışma Alanının Analizi

3.3.1. Atatürk Caddesi Yaya Bölgesine Ait Bulgular

Çanakkale kentinde en yoğun ve en eski caddelerden biri olması nedeniyle 
Atatürk Caddesi kent için çok büyük bir önem arz etmektedir. Toplam uzunluğu 
4.150m den oluşmaktadır. Özellikle merkezi konumda olması nedeniyle yaya 
bölgesi olarak yüksek oranda tercih edilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4.Atatürk Caddesi Konumu (Google Earth’den Değiştirilerek, 2020)

Taşıt Trafiği; Yol üzerinde bulunan alışveriş merkezleri, yeme-içme alanları, 
marketler, eczaneler nedeniyle araç trafiği oldukça yoğundur. Güzergâh üzerinde 
salı, cuma ve pazar günleri kent pazarı olması nedeniyle özellikle o günlerde araç 
trafiği yoğunluğu artmaktadır. Aynı zamanda o günlerde yayalar için de yoğunluğa 
neden olmaktadır. Alanda duraklar ve okulların bulunması nedeniyle şehir içi 



236    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

otobüsler ve okul servislerinin sık kullandığı güzergahlardandır. Caddede ki duraklar 
yayalar için kötü hava koşullarında koruyucu özelliklerini karşılamamaktadır. 
Kargo şirketleri, marketler ve alışveriş dükkanlarının çalışma saatlerinde yük 
indirme ve bindirme amaçlı araç duraksamalar yaşanmaktadır (Şekil 5).

Şekil 5. Alandaki taşıt yolu (Google Earth, 2020)

Otopark Durumu; Alandaki mevcut otopark durumu alışveriş merkezleri ve 
yeme içme alanlarına aittir. Bunun dışında araçlar genel olarak yol kenarlarına 
veya ara sokaklara park edilmektedir (Şekil 6).

Şekil 6. Alandaki yeme-içme alanına ait otopark örneği (Orijinal, 2020)

Yaya Bölgesi Dolaşım Durumu; Mevcut kaldırım genişlikleri 2-2.5 m arasında 
değişkenlik göstermektedir fakat yeme-içme alanlarının masa ve sandalyelerini 
dışarıya taşımaları, alışveriş alanlarının da satış malzemelerini yaya bölgelerinde 
sergilemeleri nedeniyle mevcutta zaten dar olan kaldırımlar kullanılması güç 
duruma gelmektedir. Aynı zamanda görsel bütünlükte bozulmuştur. (Şekil 7).

Şekil 7. Alandaki yaya bölgesi dolaşım durumu (Google Earth, 2020)
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Donatı Elemanları; Yapılan gözlemlere göre tabelalar, uyarı levhaları alanda 
yeterli ölçüde yer almaktadır. Çöp kutuları ve aydınlatma elemanları alanda 
yeterli sayıda bulunmaktadır. Ticari faaliyet gösteren işletmelerin çöp kutuları 
da bulunmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8. Alandaki donatı elemanları (Google Earth, 2020)

Mevcut Yapı Durumu; Alanda 2 adet alışveriş merkezi, 1 tane ilkokul, 1 tane 
lise, yeme-içme alanları, eczaneler, ticaret alanları, kargo şirketleri, öğrenci 
yurtları, spor salonu, petrol ofisi bulunmaktadır (Şekil 9).

Şekil 9. Alandaki mevcut yapılar (Google Earth, 2020)

Bitkisel Doku; Ana aks üzerinde bitkilendirme çok azdır. Refüjlerde 5-6 
m aralıklarla Sophora japonica L. (Japon Soforası)  bitkisi ile bitkilendirme 
yapılmıştır haricinde bir bitkilendirme çalışması bulunmamaktadır (Şekil 10).

Şekil 10. Alandaki kaldırım ve orta refüj bitkisel örneği (Orijinal, 2020)
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3.3.2. Fetvane Sokak Yaya Bölgesine Ait Bulgular

Fetvane sokak içinde eğlence mekanları ve konaklama alanlarının da bulunması 
nedeniyle kent içinde en hareketli olan sokaklardandır. Merkezi konumda bulunması 
nedeniyle de yaya yoğunluğunun yüksek olduğu alanlardandır (Şekil 11).

Şekil 11. Fetvane Sokak Konumu (Google Earth’den değiştirilerek, 2020)

Taşıt Trafiği; Trafik tek yönlüdür. Çok yoğun bir araç trafiği olmamaktadır. Yeme-
içme alanlarının bulunması nedeniyle motor trafiği yoğunluktadır (Şekil 12).

Şekil 12. Alandaki taşıt yolu (Orijinal, 2020)

Otopark Durumu; Sokak üzerinde herhangi bir otopark bulunmamaktadır. 
Ancak sokağa yakın 2 adet otopark bulunmaktadır. Sokakta araçlar genel olarak 
kaldırımlara, yol kenarlarına veya ara sokaklara park edilmektedir. Saat kulesinin 
yan tarafında motosikletler için ayrılmış bir alan bulunmaktadır. Ancak alan 
dışında yaya bölgesinde de motosikletler park etmektedir (Şekil 13).

Şekil 13. Alandaki Motosiklet park alanı (Orijinal, 2020)

Yaya Bölgesi Dolaşım Durumu; Taşıtların yaya bölgesine park etmeleri 
nedeniyle alan kısıtlanmıştır. Kaldırım genişliği yer yer değişiklik gösterse 
de 1,5-2 m arasında değişmektedir. Bunun dışında yeme-içme alanları ve 
konaklama yerlerinin tabelaları yaya bölgesinde bulunmaktadır. Ticari alanlar 
da satış ürünlerini yaya bölgesinde sergilemektedir. Yaya yolu boyunca sağ ve 
solda 1 m aralıklarla araç girişi önleyici çeşitli malzemeden engelleyici dubalar 
bulunmaktadır (Şekil 14).

Şekil 14. Ticari alanlar ve yaya bölgesi (Orijinal, 2020)

Donatı Elemanları; Alanda aydınlatma elemanları, çöp kutuları, banklar, uyarı 
levhaları bulunmaktadır. 4 m aralıklarla aydınlatma elemanları, ticari yerlerin 
özel çöp konteynerleri haricinde belediyenin koymuş olduğu 10 m aralıklı çöp 
kutuları ve belirsiz aralıklarla oturma birimleri bulunmaktadır (Şekil 15).

Şekil 15. Alandaki bank ve çöp kutuları (Orijinal, 2020)

Mevcut Yapı Durumu; Alan üzerinde eğlence mekanları, yeme-içme alanları, 
oyun salonu, konaklama yerleri, ticari alanlar bulunmaktadır. Alandaki bazı 
yapılarda tarihi doku korunmaktadır (Şekil 16). 
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Şekil 16. Alandaki mevcut yapılar (Orijinal, 2020)

Bitkisel Doku; Alan üzerindeki bitkisel doku çok azdır. Ana aks üzerinde ağaçlar 
ve bitki kasaları bulunmaktadır. Sokağın iskele yönünden girişinde (Saat Kulesi 
civarı) Chamaerops excelsa Thunb. (Tüylü palmiye), Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon. (Limoni servi) ve Acer platanoides L. (Çınar yapraklı 
akçaağaç) bulunmakta, sokağın Çarşı Caddesi’nden girişinde ise Yalı Cami’nin 
arkasında bulunan mezarlıktaki Olea europaea L. (Zeytin) ve Cupressus 
sempervirens L. (Akdeniz servisi) ağaçları sokaktan görünmektedir (Şekil 17).

Şekil 17. Saat kulesi önü bitkisel doku (Orijinal, 2020)

3.3.3. Değirmenlik Sokak Yaya Bölgesine Ait Bulgular

Çalışma alanının merkezi konumda olması ve alışveriş alanlarının fazla olduğu 
bölgede bulunması nedeniyle yaya yoğunluğu fazla olan bir sokaktır (Şekil 18).

Şekil 18. Değirmenlik Sokak Konumu (Google Earth, 2020)

Taşıt Trafiği; Alanda tek yönlü trafik akışı bulunmaktadır. Gündüz saatlerinde 
trafik daha yoğun olmaktadır. Ticaret alanlarının çalışma saatleri içerisinde yük 
indirme ve bindirme amaçlı taşıt duraksamaları olmaktadır (Şekil 19).

Şekil 19. Alandaki taşıt yolu (Orijinal, 2020)

Otopark Durumu; Sokakta otopark bulunmamaktadır. Geçici park amacıyla 
cepler bulunmaktadır. Ancak kaldırımlara da park yapılmaktadır. Alanda bir 
adet taksi durağı bulunmaktadır (Şekil 20).

Şekil 20. Alanda park amacıyla bulunan alanlar (Orijinal, 2020)

Yaya Bölgesi Dolaşım Durumu; Çalışma alanında yeme-içme alanları masa ve 
sandalyelerini alışveriş alanları, sergilemek amacıyla ürünlerini yaya bölgelerine 
taşımaktadır. Kaldırım genişliği yer yer değişiklik gösterse de 3-3,5 m arasında 
değişmektedir. Yaya yolu boyunca sağ ve solda 1 m aralıklarla araç girişi önleyici 
çeşitli malzemeden engelleyici dubalar bulunmaktadır. Aynı şekilde kaldırım 
üzerine park edilen araçlar ve reklam levhaları da alanı kısıtlamaktadır (Şekil 21).

Şekil 21. Yaya bölgesindeki ticari alanlar (Orijinal, 2020)



ÇANAKKALE KENTINDE YAYA ERIŞIMINDE SÜREKLILIK SORUNU    241
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Donatı Elemanları; Alan üzerinde 4 m aralıkla konumlanan aydınlatma 
elemanları, 10 m arayla çöp kutuları ve uyarı levhaları bulunmaktadır (Şekil 22).

Şekil 22. Alandaki aydınlatma elemanları (Orijinal, 2020)

Mevcut Yapı Durumu; Alanda yeme-içme alanları, alışveriş alanları, konaklama 
yerleri, bankamatikler, işyerleri bulunmaktadır (Şekil 23).

Şekil 23. Alandaki mevcut yapılar (Orijinal, 2020)

Bitkisel Doku; Ana aks üzerinde yol üstü bitkilendirmeleri bulunmaktadır. 
Bunlar 3m aralıklarla dikilmiş olan Robinia pseudoacacia L. (Top akasya) ve 
sokağın bankalar tarafından girişinde bulunan bir adet Magnolia spp. (Manolya) 
ağacıdır (Şekil 24).

Şekil 24. Alandaki bitkisel doku (Orijinal, 2020)

4. Tartışma ve Sonuç

4.1. Tartışma

Çanakkale kenti tarihi süreç içerisinde fiziki gelişimi ile beraber önemli 
sokakları ve caddeleri oluşturmaktadır. Kent dokusunda tarihi yapılardan bazıları 
korunmaya devam etmektedir. Özellikle turizm yönünden ilgi çeken, tarihi 
yapıların bulunduğu ve ticari alanların aktif olduğu bu kentte yaya bölgelerinin 
doğru planlanması, bitkilendirme yapılırken doğal bitki taksonlarının 
kullanılması kent için büyük önem arz etmektedir.

Atatürk Caddesi; Alanda yürüyüş aksları genel olarak bir devamlılık 
sağlamaktadır. Yaya kaldırımındaki en önemli ilkelerden biri olan güvenlik 
genel olarak sağlanmaktadır. Ancak engelleyici unsurlar nedeniyle özellikle 
kaldırımlarda alan kısıtlanmaktadır. Kanada’daki örneklere bakacak olursak 
bisiklet park alanlarının yaya yolunun dışında kalması dikkat çekmektedir. 
Bu olay yayaların kullanım alanını kısıtlama durumu ortadan kaldırmaktadır. 
Yol genişlikleri standartların altında kalmış olsa da yolda bitkilendirme olması 
olumlu bir durumdur fakat doğal taksonlar kullanılmamıştır (Şekil 25).

 

Şekil 25. Atatürk Caddesi ve Montreal, Kanada 
örneği (Google Earth, 2020; Yalçınkaya, 2007)

Ticari alanların ürünlerini dışarıya taşımaları ve araçların kaldırımlara park etmeleri 
nedeniyle yaya bölgeleri kısıtlanmıştır. Aynı zamanda bu durum bütünlüğü de 
bozmaktadır. Ticari alanların bulunduğu yaya bölgelerinde sergileme amacı da 
düşünülerek yayalar için oluşturulan alanlar genişletilebilir (Şekil 26).

 

Şekil 26. Atatürk Caddesi P.C. Hooftstraat, 
Amsterdam, Hollanda (Google Earth,2020; uplifers, 2016)
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New York şehrinde çoğunlukla yaya yolları şehrin yoğunluğundan ve 
kalabalığından dolayı oldukça yoğun olmaktadır. Bu etkenler dolayısı ile 
yakarıdaki örnekte gösterildiği gibi çoğu yaya yolu genişlik açısından yeterli 
düzeydedir. Fakat yeşil alan açısından çok önem verilmemektedir. Çoğunlukla 
bir yol bitkilendirmesi bulunmamaktadır. Atatürk caddesinde yaya yolları 
Manhattan örneğindeki kadar geniş olmasa da bitkilendirme açısından ön 
plandadır. Fakat Atatürk caddesi üzerinde yayaları engelleyici oldukça fazla 
sayıda materyal bulunmaktadır. Bu açıdan Manhattan örneği daha iyi bir 
durumdadır (Şekil 27).

Şekil 27. Atatürk Caddesi ve Manhattan, 
New York Örneği (Google Earth, 2020; pxhere, 2020)

Endonezya’nın Güney Kalimantan ilinin başkenti olan Banjarmasin örneğinde 
görüldüğü gibi yeni bir tasarım planlaması yapılmıştır. Yapılan tasarımda şehir 
içerisinde yer alan duraklar yaya yolunun devamlılığını etkilememektedir. Geçiş 
esnasında bir engel oluşturmamaktadır. Atatürk Caddesi örneğinde ise cadde 
boyunca yer alan durakların çoğunluğu yaya yolunun genişliğinin yetersiz 
olmasından dolayı devamlılığı etkilemektedir. Yeni bir planlama ve tasarım ile 
alanın yeterlilik durumuna göre düzenlemeler yapılabilir (Şekil 28).

 

Şekil 28. Atatürk Caddesi ve Banjarmasin, 
Endonezya (Google Earth,2020; Skyscraper City, 2014)

Fetvane Sokak; Alandaki yürüyüş aksları genel olarak devamlılık sağlamaktadır. 
Ancak alanın dar olması nedeniyle yoğun olduğu saatlerde karmaşaya neden 
olmaktadır. Alanda yaya bölgelerinde ticari alanların ürün sergilemesi, 
tabelalarını koyması, araçların park etmesi gibi engelleyiciler bulunmaktadır. 

Polonya şehri yapısı itibari ile oldukça gösterişli bir ülkedir. Yaya yolları da 
şehrin yapısı ile uyum içerisindedir. Oldukça fazla yapısal ve mimari tasarım 
açısından dikkat çeken bu ülkede yaya yolları oldukça dar, zemin döşemesi 
farklılıkları ile belirtilmiştir. Yol bitkilendirmesi yerine belli aralıklar ile 
saksılara bitkiler yerleştirilmiştir. İncelenen Fetvane Sokakta da dar alan 
saksılarla değerlendirilebilir (Şekil 28).

 

Şekil 28. Fetvane Sokak ve Polonya şehir 
içi yaya yolu örneği (Google Earth, 2020; pxhere, 2020)

Değirmenlik Sokak; Alanda yürüyüş aksları genişliği uygundur. Yaya bölgeleri 
çok fazla ticari alanın da bulunması nedeniyle karmaşık bir görüntüye neden 
olmaktadır. Ticari alanların ürünlerini sergilemek amacıyla dışarıya taşımaları ve 
çalışma saatlerinde gelen ürünlerini yaya bölgelerinde bekletmeleri engelleyici 
unsur oluşturmaktadır. Aynı şekilde özellikle motosikletlerin kaldırımlara park 
etmeleri alanı kısıtlamaktadır. Aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturmaktadır. 
Alanda bisiklet ve motosikletler için yer ayırılarak karışıklık önlenebilir (Şekil 
29).

 

Şekil 29. Değirmenlik Sokak ve La Rambla, Barselona, İspanya 
(Google Earth, 2020; listelist, 2014)

Alanda yeterli sayıda donatı elemanı bulunmaktadır. Ancak bazılarının 
bakımı eksiktir. Araç ve yaya yolunu ayıran bariyerlerin döşemeleri görüntü 
kirliliği oluşturmaktadır. Bitkileri koruma amaçlı etrafı farklı malzemeler ile 
çevrelenmiştir. Fransa da örnek olarak alınan yaya yolu tasarım örneğinde zemin 
farklılıkları ile bir sınır oluşturulduğu, yaya yolların standartlara göre biraz dar 
olduğu görülmüştür. Fakat yapılan yol bitkilendirmeleri önceki örneklere göre 



ÇANAKKALE KENTINDE YAYA ERIŞIMINDE SÜREKLILIK SORUNU    245

Polonya şehri yapısı itibari ile oldukça gösterişli bir ülkedir. Yaya yolları da 
şehrin yapısı ile uyum içerisindedir. Oldukça fazla yapısal ve mimari tasarım 
açısından dikkat çeken bu ülkede yaya yolları oldukça dar, zemin döşemesi 
farklılıkları ile belirtilmiştir. Yol bitkilendirmesi yerine belli aralıklar ile 
saksılara bitkiler yerleştirilmiştir. İncelenen Fetvane Sokakta da dar alan 
saksılarla değerlendirilebilir (Şekil 28).

 

Şekil 28. Fetvane Sokak ve Polonya şehir 
içi yaya yolu örneği (Google Earth, 2020; pxhere, 2020)

Değirmenlik Sokak; Alanda yürüyüş aksları genişliği uygundur. Yaya bölgeleri 
çok fazla ticari alanın da bulunması nedeniyle karmaşık bir görüntüye neden 
olmaktadır. Ticari alanların ürünlerini sergilemek amacıyla dışarıya taşımaları ve 
çalışma saatlerinde gelen ürünlerini yaya bölgelerinde bekletmeleri engelleyici 
unsur oluşturmaktadır. Aynı şekilde özellikle motosikletlerin kaldırımlara park 
etmeleri alanı kısıtlamaktadır. Aynı zamanda görüntü kirliliği oluşturmaktadır. 
Alanda bisiklet ve motosikletler için yer ayırılarak karışıklık önlenebilir (Şekil 
29).

 

Şekil 29. Değirmenlik Sokak ve La Rambla, Barselona, İspanya 
(Google Earth, 2020; listelist, 2014)

Alanda yeterli sayıda donatı elemanı bulunmaktadır. Ancak bazılarının 
bakımı eksiktir. Araç ve yaya yolunu ayıran bariyerlerin döşemeleri görüntü 
kirliliği oluşturmaktadır. Bitkileri koruma amaçlı etrafı farklı malzemeler ile 
çevrelenmiştir. Fransa da örnek olarak alınan yaya yolu tasarım örneğinde zemin 
farklılıkları ile bir sınır oluşturulduğu, yaya yolların standartlara göre biraz dar 
olduğu görülmüştür. Fakat yapılan yol bitkilendirmeleri önceki örneklere göre 



246    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

daha iyi biri durumda ve sayısal olarak daha fazladır. Değirmenlik Sokakta da 
kullanılan ağaçların tepe çapları gölge oluşturmada yetersiz kalmaktadır. Alan 
müsait olduğundan Fransa örneğindeki gibi değerlendirilebilir (Şekil 30).

Şekil 30. Değirmenlik Sokak ve Fransa 
şehir içi yaya yolu örneği (Google Earth, 2020; pxhere, 2020)

4.2. Sonuç

Yapılan araştırmalar, analizler ve yerinde yapılan gözlemler ışığında yaya 
erişimindeki süreklilik sorununa birtakım çözüm önerileri getirilebilir. Bunlar;

• Sokak ve cadde üzerindeki iş yerlerinin yaya yolunu daraltması nedeniyle 
belediye tarafından, yaya yolu üzerine ürün konmasına kısıtlama veya 
yasak getirilmeli.

• Yaya yoluna araç park edilmesini önlemek amacıyla tüm motorlu araçlar 
için park yasağı getirilmeli.

• Bisiklet kullanımı için sadece belirli bölgelere park edilebilecek alanlar 
belirlenmeli.

• Refüjlerdeki bitkilerin görüşü engellememesi için düzenli budama 
yapılmalı.

• Yaya geçitlerinin olduğu bölgelere ek güvenlik tedbirleri alınmalı.
• Yaya ulaşımı için gerekli olan durakların kötü hava koşullarında gerekli 

koşulları sağlaması için önlemler alınmalı.
• Araçların alt yolda ki kaldırımların üzerine park etmelerini engelleyici 

bariyerler yerleştirilmeli.
• Bitkilendirme yapılırken doğal taksonlar tercih edilmeli.

Sonuç olarak; yaya bölgeleri tasarımları yapılırken insanların güvenliği, 
davranışları ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bitkilendirme 
yapılırken araç ve yayalar bir arada düşünülmeli, alana uygun bitkiler seçilmeli 
ve uygun konumlandırılmalıdır. Tasarım yapılırken görsel etki ve işlevsellik bir 
arada olmalıdır. 
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Guillaume Berggren’in Angora Panaroması (1893) 1

1. Giriş

Ankara, 27 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının gelişi 
ve binlerce Seymen tarafından karşılanışı ile Türk milletinin tarihinde 
nadir görülen ve “Kızılcagün” denilen bir yeniden doğuş yaşamaya 

başlamıştır. Bu araştırmada; Taşhan Meydanı’ndan Ulus Meydanı’na, Balıkpazarı 

1 Guillaume Gustave Berggren tarafından 1893 yılında hazırlanan Ankara Panoraması. Bordeaux 
Montaigne Üniversitesi Dijital Koleksiyonu.
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Caddesi’nden Anafartalar Caddesi’ne dönüşüm süreci, 1916 ve 1929 büyük 
yangınları ile Anafartalar Caddesi çevresinde Erken Cumhuriyet dönemindeki 
yapılaşmalar ele alınacaktır. 

Taşhan Meydanı’ndan Ulus’a, Balıkpazarı Caddesi’nden Anafartalar’a 
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gelişim ve modernleşme olgusu özetle anlatılacaktır. 

Erken Cumhuriyet dönemi gelişmeleri Yenişehir’ in yanı sıra Jansen’in 
planladığı alanlarda da “planlı bir şekilde” gelişme getirmiştir.

Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde bu gelişmeler Bankalar Caddesi, 
Anafartalar Caddesi ve çevresinde olmuştur. 583 sayılı yasa ile 400 hektarlık 
bir kamulaştırma yapılmış bunun 300 hektarı gerçekleştirilmiş; Lörcher Planı 
ise bunun 150 hektarını kullanmıştır. Her iki planın aynı anda çıkışı sonucunda, 
kimi araştırmalara göre Eski Şehir ‘ihmal edilmiş’, mülkiyet sorunlarının 
çapraşıklığı, tarihi küçük parseller sorunu ve yapılaşma alanının yüksek eğimi 
nedeniyle Eski Şehir alanında imar gelişimi çok yavaş olmuştur.

Cumhuriyet sonrasında; 1916 yangın alanları konut gelişimi için önemli 
bir potansiyel olarak kullanılmıştır. Çağdaş ve modern mimari örnekler (1.ulusal 
mimari), kuleli, neo-klasik cephe ve plan tipolojili yapılar bu gelişmelerin 
karakterini oluşturmaktadır.

1929 Tahtakale ve Balıkpazarı yangını ile yıkılan binaların yerine Ulus hali 
inşa edilmiş, Anafartalar Caddesi modern bir alışveriş merkezi haline gelmiştir.

Prof. Hermann Jansen’in Ankara İmar Planları’nda Ulus yakın 
çevresinde (Hacı Bayram, 1929 Yangın yeri, Hacıdoğan Mahallesi vd.) olduğu 
gibi Yangın Bölgesi’nde mahalle ölçeğinde “Bahçe Şehir” ve yapı bazında 
kentsel tasarım ve mimari projeler yapılarak alan geliştirilmiştir. 

Hızla imara olanak vermeyen yürürlükteki 1298 sayılı Ebniye Yasası 
kaldırılmış ve 16 Şubat 1924’te 417 sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu ile 
Ankara Şehremaneti (yerel yönetim) kurulmuştur. 

1924-1925 tarihli olan Lörcher Planı, yalnız Kızılay bölgesinin imara 
açılmasını sağlamamış, Ankara’da kendisinden sonra gelen bütün planlama 
çalışmalarını yönlendirmiştir. 

2. Araştırma Alanın Değişimi ve Dönüşümü

2.1. 1920’lerde Ankara

Ancyra, Enkür, Angora ve nihayet 20. yüzyıl başlarında Ankara, binlerce yıllık bir 
kültürel sürekliliğin ve çeşitli medeniyetlerin bir karışımı, bir senteziydi.  Ancak, 
belki de 80 yıldan uzun süren bir ekonomik çöküş, şehrin neredeyse 1/4'ünün yok 
olmasına neden olan yangınlar, iç çatışmalar, kıtlıklar ve bunların getirdiği 
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yoksulluk, Ankara’nın (Angora) gravürlerdeki o heybetli görünümünden pek 
fazla eser bırakmamıştı (Tunçer, 2020).

“Sof”2 üretimi, iklim özelliklerinin Angora keçisi üzerindeki olumlu 
etkileri, dolayısıyla tiftiğinin yüksek kalitesi gibi etmenlerle şehri belirleyen 
başlıca üretimlerden biri olarak yüzyıllarca devam etmişti. Angora, 1850’lere 
kadar bölgenin üretim ve ticaret merkezi niteliğini korumuştu. Bunda en 
önemli pay da geleneksel tiftik üretimi ve tiftikten yapılan şal ve sof gibi çeşitli 
dokumalardı (Şekil 1). 17. Yüzyıla kadar Angora’da “sof” üreten 1000 kadar 
tezgâh olduğu, bu özelliği ile Angora’nın o dönemlerin en önemli ticaret merkezi 
olduğu bilinmektedir.

Şekil 1. Sof tiftik üreticileri ve satışının yapıldığı At 
Pazarı Meydanı (Cangır, 2007)

2 Ankara sofu, Ankara keçisinden elde edilen tiftikten dokunan bir çeşit kumaştır. Tiftik lifinin 
eğrilip iplik haline getirilmesi, iplikten sof kumaşın dokunması, boyanması, kısacası sof yapımı 
Ankara ve yöresine ait özgün bir el sanatıydı. Ankara keçisi tiftiğinden üretilen, toplumun 
seçkin kesimleri tarafından tercih edilen sof dokumaları Ankara ili ve İç Anadolu bölgesine özgü 
geleneksel dokumalardandır.
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2.2. Yangınlar ile Yok Olan Angora

Angora Kurtuluş Savaşı ilanı öncesinde yanmış, yıkılmış, o eski muhteşem 
günlerinden pek fazla eser kalmamış, perişan bir bozkır kasabasıydı.  1881 
tarihinde çıkan bir yangın ile Yukarı Yüz denilen Atpazarı’nda, Mahmud Paşa 
Bedesteni, Kurşunlu Han ve çevresindeki irili ufaklı hanlar ve ticari sokaklar, 
mekanlar yanarak ekonomik çöküntü ve yıkım yaratmıştı (Şekil 2 ve Şekil 3).

Şekil 2. 1881 Yangını Bölgesi Mahmut Paşa Bedesteni, Kurşunlu Han (1930 
Hava fotoğrafında Mehmet Tuncer tarafından yapılan çalışma)

Şekil 3. Mahmut Paşa Bedesteni, yangınlar sonucu 19. 
yüzyıl sonunda işlevini bütünüyle kaybetmiştir (Tunçer, 2000).

Bu bölgenin büyük bir kısmı 1881 ve 1916 yangınlarında yok olmuştur (Şekil 
4). Uzunçarşı’nın Çıkrıkçılar Yokuşu ile Saraçlar Çarşısı’nın bir bölümü 
ile Bedesten ile Hanların harap, terk edilmiş ve kullanılamaz halde olduğu 
bilinmektedir (Şekil 5). 

“..Ankara’nın yolları ne kadar dar ve ne kadar ivicaclı (=kıvvrımlı) idi. 
.. Bazen karşı karşıya el uzatılacak kadar sık cumbalar vardı ki altı hiç güneş 
göremediğinden rutubeti o sıcağa rağmen o sıcağa rağmen temmuzda bile 
kurumazdı. Sonra evle hep ahşap ve bahçesizdi. Daha sonrası şehirde su hiç 
yoktu; yer testisine beş kuruş vererek yalvara yakara tedarik edebilir ve ancak 
yüzümüzü yıkayabilirdik. Yanıyordu; hışırdıya hışırdıya, uzana ilerleye, yuta 
yaka müdhiş bir kudretli, bir solukla (?) yanıyordu. Sanki her evin altında 
bir ayrı körük işleyerek ateşi üflüyor, şiddetini arttırıyordu. Buna karşı civar 
halkı eşyasını kurtarmakla uğraşıyor ve bizim gibi uzak semttekiler de seyr ile 
iktifa ediyordu. Zaten ahalinin ahalinin çoğu bu mevsimde bağlara taşınmıştı. 
Öyle konaklar yandı ki kapısını açmaya bile vakit bulunamadı. Ankara’nın bu 
yangınından önceki halini bilmeyenler zannedebilirler ki yanan evler ufacık 
damlardan ve eşya ise döküntü şeylerden ibarettir. Öyle değildi; mermer 
merdivenli yirmi odalı konaklar, kuyruklu piyanolar, giranbaha (=kıymetli) 
halılar ve billur avizeler yanıyordu..” (Esin, T. ve Etöz, A., 2015).

Şekil 4. 1916 büyük yangınında yanan kale ve
çevresi (Hisarpark) (1930 Hava Fotoğrafında Analiz: Tunçer, M.)
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Bu bölgenin büyük bir kısmı 1881 ve 1916 yangınlarında yok olmuştur (Şekil 
4). Uzunçarşı’nın Çıkrıkçılar Yokuşu ile Saraçlar Çarşısı’nın bir bölümü ile 
Bedesten ile Hanların harap, terk edilmiş ve kullanılamaz halde olduğu 
bilinmektedir (Şekil 5). 

“..Ankara’nın yolları ne kadar dar ve ne kadar ivicaclı (=kıvrımlı) idi. .. 
Bazen karşı karşıya el uzatılacak kadar sık cumbalar vardı ki altı hiç güneş 
göremediğinden rutubeti o sıcağa rağmen temmuzda bile kurumazdı. Sonra 
evle hep ahşap ve bahçesizdi. Daha sonrası şehirde su hiç yoktu; yer testisine 
beş kuruş vererek yalvara yakara tedarik edebilir ve ancak yüzümüzü 
yıkayabilirdik. Yanıyordu; hışırdıya hışırdıya, uzana ilerleye, yuta yaka 
müdhiş bir kudretli, bir solukla (?) yanıyordu. Sanki her evin altında bir ayrı 
körük işleyerek ateşi üflüyor, şiddetini arttırıyordu. Buna karşı civar halkı 
eşyasını kurtarmakla uğraşıyor ve bizim gibi uzak semttekiler de seyr ile iktifa 
ediyordu. Zaten ahalinin ahalinin çoğu bu mevsimde bağlara taşınmıştı. Öyle 
konaklar yandı ki kapısını açmaya bile vakit bulunamadı. Ankara’nın bu 
yangınından önceki halini bilmeyenler zannedebilirler ki yanan evler ufacık 
damlardan ve eşya ise döküntü şeylerden ibarettir. Öyle değildi; mermer 
merdivenli yirmi odalı konaklar, kuyruklu piyanolar, giranbaha (=kıymetli) 
halılar ve billur avizeler yanıyordu..” (Esin, T. ve Etöz, A., 2015).

Şekil 4. 1916 büyük yangınında yanan kale ve 
çevresi (Hisarpark) (1930 Hava Fotoğrafında Analiz: Tunçer, M.)
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Şekil 5. Ankara Mahmud Paşa Bedesteni ve 
Hanlar Bölgesinin 1929 yılı Analizi (Tunçer, 2000).

2.3. Demiryolu, İstasyon Caddesi ve Taşhan Çevresi Karaoğlan Çarşısı

1892 yılında Anadolu Demiryolları’nın “Angora”ya bağlanması ile şehrin 
doğrudan bağlantısını sağlayan İstasyon Caddesi’nin açılması sonucunda 
Karaoğlan Çarşı Caddesi (Anafartalar Caddesi) ile kesiştiği nokta olan Taşhan 
Meydanı gelişmeye başlamıştı.     

Yeni bir ulaşım aracı olan demiryolu, insanları ve ticari malları İstanbul’a 
kolay, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırıyor, atlarla ve develerle yapılan ve 
yaklaşık 1 haftalık zorlu kervan yolculuğunu önce 2 güne, daha sonra da 1 güne 
indiriyordu. Demiryolunun varlığı, Ankara’nın Kurtuluş Savaşı esnasında bir 
komuta merkezi olmasında, mücadele sonrasında da “Başkent” ilanında önemli 
bir faktördür. 

Taşhan Meydanı’nın, (sonraları Hakimiyet-i Milliye (Ulus) Meydanı) 
önemli yapılarından olan Taşhan, Keskin Kaymakamı İsmail Hakkı Bey 
tarafından 1888 yılında inşa edilmişti (Şekil 6). Taşhan’ın duvarına Ankara 
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İstasyonu’nda inen yolcuların şehre ulaştıklarında dikkatlerini çekmek için 
‘’Hotel d’Angora’’ yazısı yazıldı. Daha önceki yıllarda şehirden gelip 
geçenlerin hayvanları ile birlikte konakladıkları han, artık bir ‘’otel’’ 
olmuştu. Böylece Ankara’daki ilk otel unvanını Taşhan almış oldu. Taşhan’dan 
Hükümet Caddesi’ne kadar uzanan “Karaoğlan Çarşı Caddesi” (Anafartalar)’ın 
iki kenarı, han, otel, mağaza, pastahane gibi şehrin, sosyal ve kültürel 
gereksinimlerine karşılık verecek kullanımlar ile göreceli olarak daha modern 
olarak nitelendirilebilecek ticari kullanımların yer aldığı bir kesimdi. 

Ankara 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti oldu. 
Aynı yıl ‘’Taşhan’’ sahibi tarafından modern bir otele dönüştürüldü ve alt katına 
Karpiç Lokantası açıldı. Kapanıncaya kadar da ‘’Taşhan Palas’’ adı altında 
işletildi.

Şekil 6. Taşhan (Ulus) Meydanının 1921 yılındaki durumu (Tunçer, 2000).

Özellikle, 1924 yılında, Cumhuriyet ilanından hemen sonra Hakimiyet-i Milliye 
(Ulus) Meydanı’nın düzenlenmesi ve heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından 
yapılan Zafer Anıtının açılması ile önem kazanan meydanın köşesinde, 
Hotel d’Angora ağırlıklı olarak İstanbul’dan gelen Mebuslara (milletvekili) 
hizmet veriyordu. Otelin, o döneme göre modern olduğunu, kalorifer ve 
banyo tesisatının bulunduğunu, telefon bağlı olduğunu biliyoruz. 

Her Ankaralının, hatta her Cumhuriyet insanının okuması gerekli bir kitap var 
şu anda elimde; Mehmed Kemal’in eseri “Türkiye’nin Kalbi Ankara”3. Bu güzel 
yapıtta yer alan Necdet Taşhan’ın yazısından bir alıntı aşağıdadır (S.179-180);

3 Kemal, M. (1983). Türkiye’nin kalbi Ankara. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
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“...Konu” BABA KARPİÇ”, Ben de tam yılını bilmiyorum Karpiç’in 
Ankara’ya gelişini, babam Cemal Bey İstiklal Savaşından sonra 1924-25 
yıllarında babasının inşa ettirdiği şimdiki Ulus Meydanında – eski adı TAŞHAN- 
bulunan Taşhan’ı günün koşullarına göre modernize edip Taşhan Palas Oteli adı 
altında o günlere göre lüks sayılabilecek bir otel haline getirdi. Bu arada otelin 
resmi ve özel davetlerin yapıldığı Ankara’nın tek müzikli lokantasının başına da 
o zaman İstanbul’da bulunan Karpiç’i getirdi. Uzun yıllar “Karpiç Lokantası”
Ankara’nın çok renkli bir yeri olarak anılara geçmiş ve Ankara’nın bu konuda
güçlü bir tesisi olmuştur. 1993’te babamın ölümü ile...... – binanın başka 
ellere geçmesini önlemek için olacak- Taşhan’ı Sümerbank’a satmak zorunda 
bırakıldık. O zaman dahi üzüntülere neden olan tarihi Taşhan’ın yıkılması 
üzerine Karpiç Şehir Bahçesindeki yerine taşındı. O gördüğümüz görkemli 
aynalar ve servis takımları da Taşhan’dan alınmıştır. İstiklal Savaşında ve sonra 
TAŞHAN’ın Ankara’da önemli bir yeri vardır. 150-200 yatak kapasitesi olan, 
savaşta bir müddet hastane olarak kullanılan Taşhan, savaş sonrası 1933 yılına 
kadar Ankara’da tek ağırlama ve konaklama hizmeti vermiş ve Ankara’ya kattığı 
bu değer için ulu Atatürk’ün yakın ilgisiyle onurlanmıştır.” 

Taşhan Ulus Meydanı ve Karaoğlan Çarşısı’nın en önemli tek yapısı 
değildir. Meydanın ovaya doğru bakarsanız hemen sağında “Birinci Meclis” 
binası olarak kullanılan “İttihat ve Terakki Cemiyeti” binası yer almakta, bu 
yapının karşısında ise, “Belediye Şehir Bahçesi” (Millet Bahçesi) yer almaktaydı 
(Şekil 7). Sanırım bu bahçe, içine daha sonraları küçük dükkanlar yapılmış ve 
şehir çarşısı adıyla 1970’lerin başına kadar kullanılagelmiştir. 

Kurtuluş Savaşı günlerinin ünlü “Kuyulukahvesi” ve Anafartalar Caddesi'nin 
sağında bulunan salaş dükkanların yıkılması ile yapılan “İstanbul Pastahanesi” 
ve “İstanbul Oteli” de Taşhan Palas’ın karşısında yer almaktaydı. 

Herhalde daha sonra yapılan yapılarda İstanbul isimlerinin bu kadar çok 
olmasının nedeni İstanbul’dan gelen Vekiller ve ailelerinin İstanbul özlemlerini 
bir derece gidermelerine kolaylık sağlamak amacıyla konmuş olmalıdır. 
1955’lerde bu kesim de yıkılarak yerine “Ulus İş hanı” inşa edilmiştir. 

Taşhan’da, 1928’de açılan Ankara İmar Planı yarışmasını kazanan ve Plan 
danışmanı olan Prof. Hermann Jansen’in itirazlarına rağmen yıkılarak, yerine 
“Sümerbank Binası” yapılmıştır. 
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Şekil 7. 1924 Haritasında Ankara Kent Merkezi. (1924 haritası üzerinden 
yeniden çizilmiş ve arazi kullanımı işlenmiştir, Tuncer, 2000)
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2.4. Ankara’nın 20. Yüzyıl Başlarında Genel Görünümü

“…Ertesi sabah tren Ankara’ya yaklaşıp da, şehri uzaktan ilk gördüğüm zaman, 
mektep sıralarındayken, bize okutulan bir “Osmanlı Coğrafya” sını hatırladım. 
Bu kitapta Ankara şöyle tarif ediliyordu : Şehir hariçten, kasvetli bir manzarası 
vardır ve en meşhur şeyleri şunlardır: Tiftik keçisi, Ogüst mabedi ve bal”. Fakat 
ilk görünüşüyle Ankara bana pek kasvetli gelmedi. “Belki çıplak, belki harap 
ve fakir. Fakat kasvetli değildi. Kale, her şeye damgasını vuruyordu. Daha ilk 
bakışta gözleri üzerine çeken ve gözlerinizi, eteklerini saran toprak yığınlarının 
ölmüşlüğünden kurtaran bir cazibesi vardı. Onun gölgesi altında şehir silinmiş 
gibiydi. . Bu bulutun kesafeti, Kale surlarına doğru çıkıldıkça azalıyor, 
açılıyordu. Nihayet yukarıda Kale, denizlerin üstünden fışkıran bir kaya gibi 
temiz, azametli yükseliyordu..”(Aydemir, Ş., S., 2016). 

Ankara, 20. Yüzyıl başlarında seyyahlara göre de artık eski güzel ve 
etkileyici görünümünü kaybetmiştir. Ekonomik çöküş bu şekilde fiziki mekâna 
yansımıştır. 

Tahtakale yangını (1929) öncesinde, Sulu Han’ın karşısında, bir sıra 
dükkânı ile Uzun Çarşı”nın bir bölümü yer almaktaydı (Şekil 8). Uzun Çarşı; 
Kızıl Bey Caddesi ile, üçüncü surun başlıca kapılarından biri olan Eset 
Kapısı’na bağlanmaktaydı. Bu tarihlerde açılmış bulunan Atatürk Bulvarı’na 
Uzun çarşının başlıca bağlantısı olarak görülmektedir. Uzun Çarşı’nın 
kuzeyinde, Tahtakale Han’ı (Tahtacı Hanı) 18 odası ile, çarşının ikinci büyük 
Hanı’dır. Keçeciler Hanı’nın ise, Tahtakale Hamamı yakınında daha küçük 
bir han olduğu sanılmaktadır. Bu dönemde; İbadullah Camii, Haseki Camii, 
Hallaç Mahmud Camii yöredeki dini yapılardır. Tahtakale Hamamı ile Hasan 
Paşa Hamamı da çarşının başlıca sosyal amaçlı yapılarıdır.Atpazarı, kuzeyde 
Dış Kale Kapısı, güneyde Çukurhan, Çengelhan ve Pilavoğlu Hanı ile çevrili, 
Hisar’ın dış surunun önündeki düzlüktür. Atpazarı Meydanı, Koyunpazarı 
Caddesi ve Ahi Şerafettin Sokakları ile güneyde yer alan Koyunpazarı 
Meydanına bağlanmaktadır. Bedesten, çevresindeki kapalı hanlar ve bunlara 
bağlanan Atpazarı ve Samanpazarı gibi açık pazar yerleri 16. Yüzyılda Osmanlı-
Türk Şehirlerinde izlenen bir gelişmedir. Bu dönemde Kale dışına taşan ticaret 
eylemleri, genellikle bir bedesteni çevreleyen hanlar zinciri ve bunlara açılan 
sokaklarda sürdürülürdü. Şehrin 16. – 19. Yüzyıl sonlarına kadar ana merkezi 
olan Atpazarı, Hanlar Bölgesi ve Bedesten, Uzun Çarşı yoluyla Kaledibi (Tahta›l-
Kal›a=Tahtakale veya Kalealtı) ve Karaoğlan çarşılarına bağlanmaktadır. 
Ankara›nın bu dönemde «Aşağı Yüz»ünde yer alan bu çarşılardan Tahtakale 



TAŞHAN MEYDANI’NDAN ULUS’A BALIKPAZARI CADDESI’NDEN. . .    261

Çarşısı, Doğanbey Mahallesi (günümüzde de aynı adla anılan bir mahalledir) ile 
çevrelenmiş, han, hamam, cami, mescid vb. anıtsal yapılarla belirlenen, şehrin 
ikinci bir merkezi diyebileceğimiz bir çarşı niteliğindedir. 

Şekil 8. Sulu Han, Tahtakale Ve Karaoğlan Çarşıları 
(1929 Yangını Öncesi) (Tunçer, 2000)

Tahtakale Çarşısı (Tahta-el Kal’a) çevresi, Sulu Han’ın da içinde yer aldığı kesim, 
günümüzde Ulus Hali’nin bulunduğu kesimdi. Bu kesim çevresinde Angora’nın 
en yoğun mahalleleri bulunuyordu. Tahtakale Çarşısı; günlük tüketim, gıda 
ve diğer bazı zorunlu gereksinimlerin karşılandığı bir ticaret kesimiydi. 1929 
büyük “Tahtakale Yangını” öncesinde, Sulu Han’ın karşısında, bir sıra dükkânı 
ile “Uzun Çarşı”nın bir bölümü yer almaktaydı (Şekil 9 ve Şekil 10). Uzun 
Çarşı; Kızıl Bey Caddesi ile üçüncü surun başlıca kapılarından biri olan Eset 
Kapısı’na bağlanmaktaydı. 
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Şekil 9. Uzun Çarşı’nın Atpazarı’ndan Balıkpazarı’na 
Bağlanan Kesim 1929 Yangını Öncesi) (Öztürk, 2022)

Uzun Çarşı’nın kuzeyinde, Tahtakale Han’ı (Tahtacı Hanı) 18 odası ile, çarşının 
ikinci büyük Hanı’dır. Keçeciler Hanı’nın ise, Tahtakale Hamamı yakınında 
daha küçük bir han olduğu sanılmaktadır. 

Zafer Caddesi’nden başlayarak, Kavaklı Sokak, Mescit Sokağı ve Tahta 
Kale Çarşı Caddesi Tahtakale Meydanı’na açılmaktadır. Bu cadde, doğuya 
doğru Semerciler Caddesi adını almaktadır ve Çakıcılar Sokak ile Balıkpazarı 
Caddesine bağlanmaktadır.

Şekil 10. 1929 Yangını öncesi Hasan Paşa Hanı 
(Sulu Han) sebze hali olarak kullanılıyordu (Öztürk, 2022)
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3. Anafartalar Caddesi

Anafartalar Caddesi, Ankara’nın tarihi merkezindeki Ulus Meydanı- Atatürk 
Bulvarı ile Samanpazarı Meydanı - Talat Paşa Bulvarını kentin kuzey ile 
güneyi birleştiren caddedir. Alman Binbaşı Von Vincke tarafından 1839 yılında 
hazırlanan Ankara haritasında caddenin günümüzdeki düz olmayan kırıklı 
geometrisi görülmektedir. Anafartalar Caddesi yakın çevresindeki geleneksel 
birçok yapı 1916 büyük yangınında yıkılmıştır ve kentsel yenileme süreci 
başlamıştır. Caddedeki yoğun konut kullanımı yerini ticari ve kamusal hizmet 
kullanımına bırakmıştır. 1929 Tahtakale yangınında da caddenin Suluhan 
civarındaki yapıları hasar görmüştür. Özellikle arazi kullanımı değişmeye ve 
yoğunlaşmaya başlamıştır. 1920’lerin başlarında yıkılan yapıların yerlerine 
ticari, kamu ve konaklama işlevleri olan yeni yapılar yapılmaya başlanmıştır. 
Ankara’nın başkent olması, Adalet Sarayının caddenin orta bölümüne inşa 
edilmesi tarihi ticari ana cadde kimliği kazanmıştır. Kentin geleneksel 
dokusunu oluşturan iki katlı yapılarının yerlerine ilk dört ve beş katlı 
apartmanları cadde ve yakın çevresine inşa edilmiştir (Şekil 11).  Cadde estetik, 
tarihi, mekansal, bilimsel, sosyal ve turizm değerleri ile kültürel miras önemini 
oluşturmuştur.

Şekil 11. 1929 Tahtakale Yangından önce Anafartalar Caddesindeki 
geleneksel yapılar ve 1920’lerde yapılan üç ve dört katlı binalar (Cangır, 2007)

Anafartalar Caddesi geçmişte Karaoğlan Caddesi, Tahtakale Çarşı Caddesi 
ve Balık Pazarı Caddesi olarak isimlendirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Çanakkale Savaşı’nda önemli cephelerden olan Anafartalar’da 
Atatürk komutasındaki Türk ordusu çok önemli bir zafer kazanmıştır. 
Bu zafere 
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nedeniyle caddenin adı Anafartalar olarak değiştirilmiştir.  Cadde yaklaşık 1,3 
km uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olup batıda Atatürk Bulvarı, doğuda 
Hisar Parkı Caddesi ile Güvercin Sokak, Çıkrıkçılar Sokağı güneyde Denizciler 
Caddesi ile Talatpaşa Bulvarı ve diğer kısa sokaklar ile kesişmektedir (Şekil 12). 

Caddenin iki tarafında da kent kimliğe katkıda bulunan tarihi binalar ve 
tescilli tarihi simgesel yapıları yer almaktadır. 

Ankara / Ulus Tarihi Kent Merkezinin kuzey ve güneyini, Hacı Bayram, 
Hacettepe ve Kale Mahallerini birbirine bağlayan cadde tarihi gelişiminden 
dolayı parçalı ve kırıklı bir geometriye sahiptir. Anafartalar Caddesi bundan 
dolayı cadde dört bölüme ayrılarak incelenmiştir. (Şekil 12 ve 13).

1. Ulus Meydanı- Atatürk Bulvarından başlayıp doğu yönüne Hisar Parkı
Caddesi ve Güvercin Sokak kesişimindeki kavşağa kadar olan bölüm
(uzunluk 250 metre)

2. Hisar Parkı Caddesi ve Güvercin Sokak kesişiminden güneye Işıklar
Caddesi- Çıkrıkçılar Yokuşu Sokak Kavşağı’na kadar olan bölüm (uzunluk
260 metre)

3. Çıkrıkçılar Yokuşu Sokak Kavşağından (Eski Adliye Kavşağı) Denizciler
Caddesi Kavşağına kadar olan bölüm (uzunluk 190 metre)

4. Denizciler Caddesi Kavşağı ile Talat Paşa Bulvarı Kavşağı arasındaki
bölüm (uzunluk 610 metre)

Şekil 12. 1942 Hava fotoğrafında Anafartalar Caddesi 
ve yakın çevresi (HGM Arşivi, 1942)
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Şekil 13. Ulus Meydanını Samanpazarı Meydanına bağlayan 
Anafartalar Caddesinin parçalı ve kırıklı geometrisi (Parlak, 2022).

3.1. Anafartalar Caddesinin Kültürel Mirasa katkıda Bulunan Yapıları

Ankara’nın kentsel kültürel mirasının en önemli bileşenlerinden birisi olan 
kamusal alanı tanımlayan özellikle 1920’ler ve 1930’larda yapılan estetik ve 
görsel özellikleri kaliteli yapılar miras değeri ve karakter tanımlayıcı öğelerdir.

1 Anafartalar Caddesi: 1888 Taşhan - 1935 Sümerbank Binası 

Günümüzde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi binası olarak kullanılan alan 
19. yüzyılın sonuna kadar mezarlık olarak kullanılmıştır. Hotel Angora ve 
Taşhan olarak bilinen yapı dört ana yolun kesişimindeki Ulus Meydanının 
kuzey doğusunda yer almıştır. 1915 yılında ilk meclis binasının ve 1925 
yılında ikinci meclis binasının açılması, ardından banka binalarının ve kamu 
binaları inşa edilmesi, Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından 
yapılan Zafer Anıtının yerleştirilmesi ile Ulus Meydanı’nın ve Taşhan’ın 
önemini ve kullanım yoğunluğu artmıştır (Şekil 14).  Sümerbank, 1933 yılında 
Atatürk tarafından bankacılık sektöründe ve Türkiye’nin ilk modern tekstil 
holdinginde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 1935’te Taşhan, Sümerbank 
Genel Müdürlük Binası’nı yapmak için yıkılmıştır. Alman mimarlık profesörü 
Martin Elsaesser tarafından tasarlanan bina birbirine bağlı iki bloktan 
oluşmaktadır. Ana giriş olan birinci blok içbükey formda ve 3 kat 
yüksekliğindedir. İkinci blok zemin kat üzerinde 5 katlı olup ofis olarak 
tasarlanmıştır. 
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Şekil 14. 1939’da ve günümüzde tarihi yapının durumu (Parlak, 2022).

2 Anafartalar Caddesi: 1927 Zafer (Zafer) Anıtı – 1955 Ulus Ofis ve Alışveriş 
Merkezi Binası.
1954 yılında Ulus Ofis ve Alışveriş Merkezi’nin temel kazısı s ırasında Roma 
Sarayı (Palatium) veya Roma Hamamı olduğu düşünülen bir yapının kalıntılarına 
rastlanmıştır. Kadıoğlu’na (2007) göre MÖ 2. yy sonlarında Romalılar tarafından 
kuzey-güney yönünde 90 metre uzunluğunda, doğu-batı yönünde 68 metre 
genişliğinde inşa edilmiştir. Ulus Ofis ve Alışveriş Merkezi’nin yapılması için 
üzeri kapatılmıştır.

Roma Sarayı veya Hamamı yıkıldıktan sonra bu alan mezarlık olarak 
kullanılmış olabileceği düşünmektedir. 1907 yılında alan yerel taştan3 katlı 
Öğretmen Okulu (Dar’ül-Muallimin) inşa edilmiştir (Şekil 15). Bina 1947 yılına 
çıkan yangına kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak kullanılmıştır. 1920’lerde 
yapının kuzey ve batısında tek katlı dükkânlar yapılmıştır.

Zafer (Zafer) Anıtı, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlığını anmak için 1927 
yılında Ulus Meydanı’nın ortasına inşa edilmiştir. Avusturyalı sanatçı Heinrich 
Krippel tarafından tasarlanan anıt, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki birlik 
ve beraberliği sonucunda ortaya çıkan başarıyı ifade etmektedir. Anıt 4 
heykelden oluşmaktadır. Heykeller bronzdan, kaideleri taş ve mermerden 
yapılmıştır. Anıt, alçak ve yüksek iki kaideden oluşmaktadır. Alt kaidenin 
batısında iki Türk Askeri heykeli, doğusunda ise Kara Fatma adlı milli 
dayanışma kadın kahramanı yerleştirilmiştir. Anıtın ortasında 4 metre 
yüksekliğinde bir kaide, tepesinde ise Birinci Meclis Binası’na bakan 
Sakarya atının üzerinde Atatürk var. 1955 yılında Ulus Ofis ve Alışveriş 
Merkezi Binası yapıldıktan sonra anıt 20 metre güneye taşınmıştır.
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Şekil 15. 1930’lar Anafartalar Caddesini başlangıcı Öğretmen Okulu, Zafer 
Anıtı ve tek katlı ticari yapılar. Günümüzde Ulus Ofis ve Alışveriş Merkezi 

Binası  (Sol: Cangır, 2007). (Sağ: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2021).

Ulus Ofis ve Alışveriş Merkezi Binası 5 bloktan oluşmaktadır. Alışveriş merkezi 
işlevli 4 blok 5 katlıdır (Şekil 15). Anafartalar Caddesi’nin güneyini tanımlayan 
yüksek blok 14 katlıdır ve zemin katları günümüzde giyim mağazaları tarafından 
kullanılmaktadır. Ofis katları uzun bir dönem Spor Genel Müdürlüğü ve bazı 
spor federasyonlarının başkanlıkları tarafından kullanılmıştır. Günümüzde ofisler 
kullanılmaktadır. Ofis bloğunun batısındaki Ulus Meydanı, resmi kutlamalar ve 
toplu toplantılar için kullanılmaktadır. Yapı yüksekliği nedeniyle tarihi kent 
dokusuna uygun değildir. Yıkılması gündeme gelmiştir.

3 Anafartalar Caddesi: 1-2. yüzyıl Roma Caddesi- 1995 Ulus Şehir Çarşısı
Sümerbank Binası’nın doğusunda iki katlı tarihi sıra dükkanlar 1995 yılında 10 
katlı modern bir alışveriş merkezi inşa etmek için yıkılmıştır (Şekil 16). 
Çarşının temel kazısı sırasında Roma Caddesi›ne ait kalıntılar bulunmuştur. 
Cadde, Roma kentinin güney ve kuzeyini birbirine bağlayan 6,70 metre 
genişliğinde ana aks olduğu için Cardo Maximus olarak adlandırılmaktadır. 
Anafartalar Caddesinin en eski yapılarından olan Roma Caddesi 1. veya 2. 
yüzyıla tarihlenmektedir. 
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Şekil 16. 2021 yılında Ulus Şehir Çarşısı (Parlak, 2022).

4 – 6 Anafartalar Caddesi: 1967 Anafartalar Çarşısı ve Ofis Binası
Ankara İmar ve Emlak İşletmesi’nin açtığı yarışma sonucu, Mimar Fersan Baydar, 
Affan Kırımlı, Tayfur Şahbaz’ın projeleriyle elde edilen ofis ve çarşı bloklarından 
oluşan binalar Anafartalar Caddesi üzerinde Ulus İşhanı’nın doğusundadır (Şekil 
17). Gerek 2 bodrum kat, 1 zemin kat ve 3 normal kattan oluşan çarşı yapısı 
gerekse birlikte zemin üstü 14 katlı yüksek büro binasının sade kübik yapıları, 
katıksız Mies Vander Rohe benzeri tavırları, gerek o dönem için çok yeni olan 
giydirme cephe malzeme ve teknolojileri ile döneminin tasarım anlayışını ustaca 
yansıtan birer belge niteliğindedir. Ankara’nın ilk yürüyen merdivenli 
süpermarketi olan Gama Mağazaları’na yıllarca ev sahipliği yapmış olması 
yapının bir diğer önemli yanı olan anı değerine işaret etmektedir. 1970’lerde 
yürüyen merdivenli çarşı olarak anılmıştır. Günümüzde alabildiğine hızlanan 
alışveriş merkezleri furyasının ilk köşe taşı olması sebebiyle de eski önemini 
kaybetmiş, tarihi önemde bir yapıdır (Anonim, 2011). Gümrük Müsteşarlığı 
Binası olarak kullanılan ofis binası 2018 yılının Temmuz ayında yıkılmış olup 
arsası kullanılmamaktadır. Yaklaşık 3700 m2 kat alanı olan yoğun olarak giyim 
perakendecilerin yer aldığı 102 dükkanlı Anafartalar Çarşısı güneyindeki 
Alsancak Sokak arasında geçiş mekanı olarak da kullanılmaktadır.

Şekil 17. Anafartalar Çarşısının Anafartalar Caddesi 
kuzey cephesi ve Ulus İşhanı Ofis Bloğu (Yılmaz,2019).
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5 Anafartalar Caddesi: 1750‟ler Zincirli (Kazasker) Camisi
Roma Caddesinin doğusunda yer alan 1750’lerde inşa edildiği düşünülen Zincirli 
Camisi, boyuna dikdörtgen planlı çatılı bir yapıdır. Minaresi kuzey batı köşededir 
(Şekil 18). Yaklaşık 315 metrekare alana oturan temeli kesme taş, duvarları 
kerpiçtir. Duvarların dışı son onarımda tuğla ile kaplanmıştır. Caminin duvarları 
dışta sıvasız olup, dört sıra ahşap hatılla desteklenmiştir. Cami içinde asılı bulunan 
bir levhadan 1879–1880 yılları arasında tamir edildiği öğrenilmiştir. 1937 yılında 
da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılmış, dış cepheleri yeni bir görünüm 
kazanmıştır (Erdoğan vd., 2007). Caminin doğusundaki üstü kapalı avlu 2021 yılı 
Ekim ayında yıkılmıştır ve camide tadilat çalışmaları yapılmıştır.

Şekil 18. 1930’larda Zincirli Camisi. 2021 yılı vaziyet 
planı ve tadilat çalışmaları (Doğruer, 2021).

10 Anafartalar Caddesi: 1940’lar -  Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Binası 
Hisar Parkı Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Güvercin Sokak kesiştiği kavşakta 
yer alan yapının projesi 1947 yılında Ankara Belediyesi tarafından düzenlenen 
mimari yarışma sonucunda 1024 metrekarelik arsada yapılmıştır. Prof. Dr. 
Nezih Eldem tarafından tasarlanan L planlı yapı zemin kat üstü 5 kattan 
oluşmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Binası olarak uzun yıllar 
kullanılan yapının temsil, özgünlük ve tarih değerlerine sahiptir.. Günümüzde 
zemin katta başta restoran, eczane, kuyumcu olmak üzere ticari kullanımlar 
vardır. Üst katlar büro olarak kullanılmaktadır. Anafartalar Caddesinin ikinci 
bölümde köşe başında konumlanan simgesel, yönlendirici ve kent kimliğine 
katkısı olan tescilli bir yapıdır (Şekil 19).
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Şekil 19. Günümüzde Anafartalar Belediye Çarşısı hava 
fotoğrafı ve kuzey cephesi (Google Maps, 2022).

65 Anafartalar Caddesi: 1925 Eski Adliye Binası-2000’ler Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü
Anafartalar Caddesinin en büyük yapısı 1925 yılında Mimar ve fotoğraf sanatçısı 
Arif Koyunoğlu tarafından tasarlanmıştır. Adalet Bakanlığı’na bağlı Ankara 
Adliyesi olarak uzun zaman kullanılmıştır. Yaklaşık 3900 m2 temel alanlı iki 
bloktan oluşmaktadır. Cadde cepheli ana blok zemin üstü iki normal kattan arka 
(doğu) blok ise zemin üstü üç normal kattan oluşmaktadır. Yapıda 84 oda, 4 
duruşma salonu, 2 ağır ceza duruşma salonu, 3 nezarethane, arşiv ve müştemilat 
yer almıştır. Yapı 1996 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilince 84 oda 
Bakanlığının hizmet birimi, Ağır Ceza Duruşma Salonlarından bir tanesi özgün 
hali korunarak sinema / multivizyon salonu diğeri de tiyatro salonu olarak 
yenilenmiştir. Giriş katı koridorları kitap, resim vb. eserlerin sergileme mekanı 
olarak düşünülmüştür. Ana girişi olan taç kapı bölümündeki soğan kubbe ilerleyen 
yıllarda kaldırılmış kırma çatı yapılmıştır (Şekil 20). Günümüzde Ankara İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi 
özelliklerini yansıtan sembol yapı Anafartalar Caddesinin kullanımı artırarak 
bölgeye ayrıcalık ve kimlik kazandırmıştır.

Şekil 20. 1930’larda ve günümüzde Eski Adliye Binası (Cangır, 2007).
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67 Anafartalar Caddesi: 1926 Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Eski Adliye Binası kuzeyinde 4900 m2’lik arsada Gazi Mustafa Kemal Erkek 
Numune Mektebi ve Latife Hanım Kız Numune Mektebi olmak üzere 2 katlı 
dikdörtgen planlı 2 ayrı bina Mimar Mukbil Kemal Taş tarafından 
tasarlanmıştır. Geleneksel üslupta yüksek tavanlı ve kemerli pencereli 
tasarlanan kargir yapıların temel alanı 800 m2 olup Anafartalar Caddesinden 
yaklaşık 2 metre yükseklikte düzleştirilmiş sert zemin alanda yer almaktadır. 
1926 yılında inşaatı tamamlanan yapılarda bir süre kız ve erkek öğrencilere ayrı 
binalarda ayrı eğitim verilmiş daha sonra birleştirilmiştir (Şekil 21). 1960 
yılında Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu olarak ayrılmıştır. 

1970 yıllardaki parselin batı duvarında tek katkı dükkanlar yapılarak 
mekan verimli kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu dükkanlar tarihi 
kimliğe uygun değildir. Yapılar 1980 yılında taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmiştir. Dönem boyunca yenilenen yapılar 2014 yılında Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi’ne 2015 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığına tekrar 
devredilmiştir. Yapılar 2015 tarihinden itibaren İmam Hatip Ortaokulu’na 
dönüşmüştür. 2018 yılında da kuzey binası klasik sanatlar ve musiki projesi 
uygulayan hüsn-i hat ve musiki bölümleri olan Ulus İlk Meclis Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülmüştür (Şekil 22). Yapılarda toplam 12 
derslik, idari odalar, öğretmenler odası, 3 eğitim atölyesi, kantin, çok amaçlı 
salon ve kütüphane yer almaktadır. Anafartalar Caddesinden yaklaşık 2 
metre yükseklikte olan okul bahçesi 3300 m2 olup basketbol ve tören 
sahası yer almaktadır.

Şekil 21.  1925 yılında Anafartalar Caddesi ile Gazi ve Latife Okulları 
binalarının ve Anafartalar Caddesinin durumu (Gazi ve Latife Okulları, 1925).
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Şekil 22. 2022 yılında cadde ve tarihi binaların 
ve dükkanların durumu (Google Maps, 2022)

66 -  68 - 70 - 70A - 70B Anafartalar Caddesi : Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü Binaları - Yerleşkesi

Ülkemizde yardıma ve bakıma muhtaç çocuklara maddi, manevi ve sosyal 
destek sağlamak için kapsamlı hizmetler veren Çocuk Esirgeme Kurumu ile 
başlayıp günümüzde Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 
kullanılan toplam 6.573,4 m2 yüzölçümlü yerleşke tapu kayıtlarına göre dört 
parselden ve 6 ana binadan oluşmaktadır (Şekil 23). Tapuda Altındağ ilçesi 
İstiklal Mahallesine kayıtlı 4.962 m2 yüzölçümlü 869 ada 1 parselde 5 bina, 871 
ada 1 parselde (yüzölçümü 1047 m2), 871 Ada 2 parselde (yüzölçümü 271,40 
m2) ve 871 ada 3 parsel (yüzölçümü 293 m2) birbirine bitişik 3 bloktan oluşan 
ve farklı kotlardan ana girişleri olan bir bina bulunmaktadır (Şekil 24). Tapuda 
869 ada 1 parsel ile 871 ada 1-2-3 parseller arasında araç trafiğine kapalı Çatalca 
Sokak yer almaktadır. 869 ada 1 parselin güneybatı sınırını Çanakkale Sokaktan 
girişleri olan kiralanan tek katlı dükkan yapısı oluşturmaktadır.

Şekil 23. Toplam 6.573,4 m2 yüzölçümlü dört parselde konumlanmış 6 ana 
binadan oluşan Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yerleşkesi 

(TKGM, 2022)
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Şekil 24. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yerleşkesinde yer 
alan binaların numaralarını, yapım tarihlerini, mimarlarını ve kentsel dokuyu 

gösteren vaziyet planı (Dr. Ali Kemal ARKUN tarafından hazırlanmıştır).

İstiklal Savaşı sürerken şehit çocuklarına hizmet vermek amacıyla 30 Haziran 
1921'de Ankara'da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) 
temelini oluşturan Himaye-i Etfal Cemiyeti Hacı Bayram Mahallesindeki 
günümüzde yer almayan bir binada kurulmuştur. 

Himaye-i Etfal Cemiyeti 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 
adını almış, 1937’de ise kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum statüsüne 
kavuşturulmuştur. Hizmetlerin ve taleplerin artmasından dolayı kurum 27 
Mayıs 1983 tarihinde Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. SHÇEK Genel 
Müdürlüğü de 2011 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler (Politikalar) 
Bakanlığı’na devredilmiştir. Bakanlık yeni binada hizmet vermeye 
başlayınca yerleşkedeki yapılar Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü’ne devredilmiştir (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021).
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Cumhuriyetin ilanından dolayı ve Himaye-i Etfal Cemiyetinin Hacı Bayram 
Mahallesindeki binasının yetersiz kalmasından dolayı yeni bina yapılması 
konusunu gündeme gelmiştir. Ancak, yeni bir bina yapımının gerçekleşmesi 
1923 yılında Amerika’da kurumun bir şubesini açan Dr. Fuat Umay’ın çabaları 
ile orada yaşayan Türklerden toplanan ve Türkiye’ye gönderilen bağışlarla 
mümkün olmuştur (Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2021). 

Toplanan bağışlarla günümüzde Anafartalar Caddesi numara 70 
adresinde Tarihi Şengül Hamamının kuzeyinde yer alan yerleşkenin ilk binaları 
yapılmıştır. Mimar Hikmet Koyuncuoğlu tarafından ön cephesi geleneksel 
üslupta kemerli pencereli olan aralarında ana yapılarda daha dar yaklaşık 6 
metrelik bağlantı koridor yapısı olan üç ayrı bina olarak algılanan tek blok 
olarak tasarlanmıştır. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemine ait binalar 1 bodrum 1 
zemin ve 1 normal kat olarak dikdörtgen planlı tasarlanmıştır (Şekil 25). Çocuk 
Sarayı olarak adlandırılan binalar, 5 Mart 1927 yılında yapılan açılış töreni 
ile hizmete girmiştir. Caddenin adı bir dönem Çocuk Sarayı Caddesi 
olarak isimlendirilmiştir. Binaların ana girişlerinin önündeki merdivenler 
Anafartalar Caddesi’nin yükseltilmesi ile kaldırılmıştır. Kuzeydeki bina 6 
katlı ek ofis binası yapmak için 1960’larda yıkılmıştır. Güney ve ortadaki 
binaların arasına eklenti yapılarak birbirine bağlanmış, çatıdaki taş 
korkuluklar yıkılmıştır. Günümüzde tescilli iki tarihi binanın zemin katları 
altı tekstil- konfeksiyon mağazası tarafından, bodrum ve birinci katları ise 
İl Müdürlüğü Makamı olarak kullanılmaktadır. Tescilli güney binasının 
birinci katında tavan- duvar süslemeleri ve mobilyaları ile benzersiz iç 
mekan tasarımı olan Atatürk’ünde kullanmış olduğu toplantı salonu yer 
almaktadır. Orta binanın taç kapısının üzerindeki Osmanlıca Kitabede 
Himaye-i Etfal Cemiyeti Merkez Komitesi ve 1926 yılı yazmaktadır.

Ana girişleri Anafartalar Caddesinden olan yapıların bodrum katından 
binaların arka cephesindeki avluya günümüzde açık otopark alanına çıkılmaktadır. 
Dinçer’e (2014) göre bu avluda Ankara’nın ilk çocuk parkı olan Himaye-i 
Etfal Parkı yer almıştır (Şekil 26a) Ayrıca teraslanmış ve sıra ağaçlandırması 
yapılmış avluda açık havuz ve basketbol sahası yer almaktadır (Şekil 26b). 
Günümüzde tarihi binaların Çocuk Müzesine dönüştürülmesi düşünülmektedir. 
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Şekil 25. Yerleşke farklı dönemlerde ve ülkemizin önemli mimarları tarafından 
yapılan binalar bulunmasından dolayı anı hatıra, bellek, değerlerine sahiptir. 
Anafartalar Caddesinin son 90 yıllık hafızasında son derece önemli bir yere 

sahiptir (Cangır, 2007).

Şekil 26a. (Sağ) 1929 yılında avluda teraslama yapılmıştır. Binaya yakın 
terasta havuz ve basketbol potası alt terasta ise çocuk oyun aletleri yer 
almaktadır (Hakimiyet’i Milliye Gazetesi 30 Teşrinisani 1929, s. 8).

Şekil 26b. (Sol) 1931 yılında avluda oynayan çocuklar, üç salıncak, çocuk 
oyun alanı, basketbol potası ve havuz görülmektedir. (Gürbüz Türk Çocuğu, 23 

Nisan 1931 Çocuk Haftası Sayısı).

Tarihi Makam Binasının kuzeyindeki 1964 yılında yıkılan binanın ve açık yüzme 
havuzunun yerine Anafartalar Caddesi numara 70A-B adresinde Özşan, Bektaş 
ve Vural Mimarlık firması tarafından Çocuk Esirgeme Kurumu Anafartalar Büro 
ve Çarşı Tesisleri Uygulama Projesi ile yeni bir ofis binası tasarlanmıştır (Şekil 
27). Bina giriş bloğu ve üzerindeki ofis birimlerin yer aldığı normal 5 kat ve 2 
bodrum kat olmak üzere toplam 8 katlı olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık 875 m2 
oturma alanı olan 2 bodrum katının ve giriş katının yer aldığı taban bloğunun 
üstünde kuzey ve güvenden daraltılmış giriş bloğu üzerine 5 katlı bloğunun tek 
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katı 420 m2’dir ve çatı katında teras ve yemekhane bulunmaktadır. 1967 
yılında inşaatı tamamlanan bina ile avlu otoparka dönüştürülmüştür.

Şekil 27. 1967 yılında inşaatı tamamlanan İl Müdürlüğü 
İdari Büro binasının doğu ve güney cepheleri (Google Maps, 2022).

Tarihi Makam Binasının avlusunda yerleşkenin batı sınırında Çanakkale Sokakta 
1953 yılında tek katlı 20 adet birimden oluşan yapı kiralanmak üzere yapılmıştır. 
Uzun yıllar kuruma gelir getirmesi için kiralan dükkanlar 2000’li yılların 
başlarından boşaltılmıştır ve günümüzde kullanılmamaktadır (Şekil 28). 
Çanakkale Sokağının kültürel etkinlik sokağına dönüştürülmesi ve boş 
dükkanların sanatsal ve kültürel faaliyetler için kullanılması düşünülmektedir.

Şekil 28. Çanakkale Sokakta kullanılmayan dükkanların olduğu tek katlı 
yapı ve üzerindeki otopark alanı (Dr. Ali Kemal Arkun, 2021).

Yerleşkenin diğer bir tarihi yapısı Anafartalar Caddesi numara 68’de adresinde 
yer alan Çocuk Sarayı Apartmanıdır. Eğimli arsada yer alan Bina Birinci Ulusal 
Mimarlık Akımı temsilcilerinden olan Mimar Arif Koyunoğlu’nun tarafından 
1925 yılında tasarlanmıştır (Şekil 29). İnşaatı 1927 yılında tamamlanan bina 1980 
yılında tescillenmiştir. Betonarme tekniği ile inşaa edilmiş yapı bir bodrum kat, 
zemin kat, 3 normal kat ve bir çatı katı olmak üzere toplam 6 katlıdır. Balkonları, 
korkulukları, çıkmaları, yuvarlatılmış bina köşeleri ile dinamik cephe tasarıma 
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sahiptir. Binada üst katlara çıkmak için iki adet asansör yapılmıştır. Konut ve 
ticari kullanım için yapılan yapının zemin katı kuzey ve güney cephelerinde 
sivri kemerli pencereli ile dışarıya kamusal mekana açılmaktadır. Zemin 
kattında kuruma gelir getirmesi için kiralık dükkanlar planlanmıştır. Yapının 
kuzeyindeki Çatalca Sokaktan batısındaki Denizciler Caddesine yaya erişimi 
sağlamak için Jansen Planında da yer alan merdivenli sokak 1930’lu yılların 
sonlarında inşaa edilmiştir. 

Şekil 29. Çocuk Sarayı Apartmanı’nın 1930’lardaki 
ve günümüzdeki durumu (Parlak, 2022).

Anafartalar Caddesi numara 66’da yerleşkenin günümüzde yoğun 
kullanılmayan birbirine bitişik yapı grubu yer almaktadır. Anafartalar ve 
Bahriye Caddeleri arasında çok eğimli bir arsa üzerine, kuruma gelir sağlamak 
üzere inşa edilen bina grubu 1936 yılında açılan proje yarışmasında birinci 
olan Mimar Abidin Mortaş tarafından tasarlanmıştır. Yarışmasının isminden, 
“Çocuk Esirgeme Kurumu Apartman, Sinema, Havuz, Gazino Ve Garaj 
Binası”dan da anlaşılacağı üzere 3 ana bloktan oluşan yapı grubunun kapsamlı 
ihtiyaç programı vardır. Yapı grubu Jansen’in şehir planında en, boy ve 
yükseklikleri tamamıyla tahdit edilmiş olan bir arsaya uygulaması ile 
meydana gelmiştir (Şekil 30). Yapı grubu şu üç ana bloktan oluşmaktadır: A 
Blok Anafartalar Caddesine cepheli zemin katında dükkanları olan 4 katlı 
bir apartman (Şekil 31), B Blok Çatalca Sokaktan ana girişi olan arsanın 
ortasında yer alan kapalı sinema salonu, C Blok ise kapalı yüzme havuzu 
girişin ve zemin katta bir tamir atölyesi ve garaj olan 3 katlı binadır. 
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Şekil 30. Jansen Planında ve Mimar Abidin Mortaş tarafından hazırlanan 
vaziyet planında yapı grubu (Parlak, 2022).

Şekil 31. Anafartalar Caddesi numara 66’da yer alan zemin katındaki 
dükkanların yer aldığı toplam 5 katlı apartman (Google Maps, 2022).

Sinema salonun altında kalan 9 x 20 metre ölçüsündeki yaklaşık 2,5 metre 
derinliğindeki yüzme havuzu, soyunma ve terapi odaları eğimli araziye gömülerek 
yapılmıştır (Şekil 32). Sinema yapısı mekan darlığına rağmen maksimum seyirci 
kapasitesi sağlamak için giriş holü ön Anafartalar Caddesindeki apartmanın 
dükkanlarının arka tarafında planlanmıştır ve ayrıca balkon katı da yapılarak, 
sinema salonuna kapasitesi 600 kişiye çıkarılmıştır. Sus Sineması adı verilen 
salon 1950 yılında çıkan yangından zarar görmüş, onarılarak 1985 yıllına kadar 
ilk işlevini sürdürmüştür. Sinemanın kapanmasından sonra düğün salonu olarak 
kullanılmıştır. Günümüzde kurum tarafından kullanılmaktadır. 
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Şekil 32. Mimar Abidin Mortaş tarafından hazırlanan 
yapı grubunun mimari çizimleri (Mortaş, 1937)

Kapalı yüzme havuzu tespit edilmeyen nedenlerden dolayı kullanılamamıştır. 
Mimar Abidin Mortaş’ın çizdiği vaziyet planında yer almayan 2 katlı bir yapı 
sinema salonu bloğunun kuzeyine giriş mekânı olarak eklenmiştir. Yüzme 
havuzu önce gazinoya sonrasında da Sus Sineması’nı işleten aynı firma 
tarafından kiralanarak Sümer adında sinema salonuna dönüştürülmüştür. Sümer 
Sineması 1960 yılında kapatılmıştır. Yapı günümüzde kullanılmamaktadır. Bu 
yapının batısındaki C blok binasının zemin katında garaj ve atölye ile birinci ve 
ikinci katlarında kurum birimleri yer almaktadır (Şekil 33). 
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Şekil 33. Denizciler Caddesi numara 3 adresinde yer alan zemin katında garaj 
ve atölye, birinci ve ikinci katlarında kurum birimlerinin yer aldığı toplam 3 

katlı bina (Google Maps, 2022).

4. Sonuç

UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi, “kültürel miras” kategorisi altında tarihi 
korumayı kapsar. Sözleşmenin 1. maddesine göre, “tarih, sanat veya bilim 
açısından olağanüstü evrensel değere sahip olan” anıtlar, bina grupları ve sitler 
kültürel miras olarak kabul edilecektir. 

Anafartalar Caddesi ve yakın çevresi farklı kültür katmanlarından oluşan 
özelliklerinden dolayı kültürel miras alanıdır. Ancak Ankara’daki kentsel yayılma 
ile oluşan alt merkezlerin ve 1990 yılından sonra alışveriş merkezlerinin artması 
ile tarihi Anafartalar Caddesinin ticari faaliyetlerini etkilemiş eski çekiciliği 
azaltmıştır.

Caves’e (2004) göre yüzyılların gelişiminin ürünü olan şehirler, 
atalarından kalma miraslarını korumakla yükümlüdür. Birçok anıtsal-kamusal 
yapının olduğu araştırma alanının kültürel mirasının korunması da bütünleşik 
ve katılımcı bir yaklaşımla sağlanabilir. 

Ankara’nın değerli ve önemli bu kültürel mirasının sürdürülebilirliği 
için Ankara Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve  İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu, Altındağ Kaymakamlığı, Altındağ Belediyesi, Üniversitelerin ilgili 
bölümleri,Sivil Toplum Kuruluşları (Meslek Odası, Dernek, Vakıf vb.), 
Muhtarlar, mülk sahipleri ve kullanıcılar katılımıyla caddenin, tarihi kent 
merkezinin kültürel miras yönetimi planının ve programının hazırlanması uygun 
olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi 
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2021 Yılı içinde Anafartalar Caddesi’nde cephe düzenleme projeleri hazırlamış 
ve uygulama çalışmalarını başlatmış ve sürdürmektedir. 

Kültürel miras yönetimi planının ve programı ile bakım ve onarım 
(maintenance and repair), tazeleme-parlatma (refurbishment), preservasyon 
(preservation), konservasyon (conservation), restorasyon (restoration), 
yenileme (renewal), rekonstrüksiyon (reconstruction), restitüsyon (restitution), 
sağlıklılaştırma (rehabilitation), konsolidasyon (consolidation), replika 
(replication), yeniden canlanma (revitalization), yenilenme (renovation), 
yeniden oluşum (regeneration), soylulaştırma (gentrification), entegrasyon 
(ıntegration), yeniden geliştirme (redevelopment), temizleme (clearance), 
boşluk doldurarak geliştirme (ınfill development) gibi en uygun müdahale 
yöntemlerini belirlenebilecektir. 

Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun hazırlanacak kültürel miras yönetimi 
planı kaynakların etkin kullanımını, turizm potansiyelinin gelişmesini, tarihi 
çevre farkındalığının artmasını korumada başarıyı ve süreklilik sağlayabilecektir.
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1. Giriş

Kentler; kırsal karakterli alanlardan farklı olarak, ağırlıklı olarak tarım 
dışı ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı; farklı sosyal, ekonomik, 
siyasal, kültürel bileşenleri bir arada barındırdığından, farklı düzeylerde 

metropolitan yapı göstermektedir. Kentler yine aynı şekilde içinde barındığı tarihi 
yapılarla, farklı zamanlarda farklı kültürlerden insan grupları tarafından 
oluşturulmuş ve çok katmanlı bir yapı içerisindedir. Bu çok katmanlılık farklı 
kültürel odaklar tarafından oluşturduğu için; her şeye rağmen uyumlu, çeşitlilik 
sahibi bir bütün olup, bu tarihsel arka plan bağlamında kentlerin birbirinden farklılaştığı 
ve özgün kimlik kazandığı yerleşim yerleri yine kent olarak adlandırılmaktadır (Dal, 
2019). Bu açıdan bakıldığında, her ne kadar kente ilişkin farklı disiplinler 
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tarafından birçok tanımlama öne sürülse de üzerinde bütün disiplinlerin uzlaştığı 
kent kavramının evrensel bir tanımı bulunmamaktadır. Akkoyunlu (2007)’ya 
göre Kent; sürekli bir devinim içinde olduğu toplumsal, siyasal, yönetsel ve 
ekonomik alanların, bir bütün içerisinde tüm vatandaşlar için var olduğu, doğal 
ve kültürel ögelerle kendine has kimliğini oluşturan yaşam alanlarıdır. Gerçekten 
de özellikle sanayi devrimi sonrası, makineleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak kent kırdan oldukça farklılaşmıştır. Bu bağlamda teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak, kent içindeki yapı eyleminde büyük farklılaşmalar meydana gelmiş 
ve geçmişte yapılan tarihi nitelikli yapılarla, sanayi devrimi sonrası inşa edilen 
modern yapılar arasında keskin bir ayrım, bu deviminin ve gelişimin farklı bir 
okuması olarak kabul edilebilir.

Kentler içinde yaşayan bireylerin paylaştığı ortak bir kent imgesine 
sahiptir. Bu imgelerin ortalaması ve kültürel değerler birlikte kent kimliğini 
oluşturan unsurlar içerisinde yer almaktadır. Tunçer (2021)’e göre kent kimliği, 
tarihi kent merkezlerindeki estetik görünüş, mimari, peyzaj, kültürel ortam, tarihi 
yapılar, genel yaşantı tarzı ve kent dokusu gibi etmenlerden oluşmaktadır. Bu 
bağlamda kimlik; bir anlamda tarihsel arka plandan ve tarihsel donanımlardan 
oldukça etkilenmektedir. Özellikle son dönemde neo-liberal politikalarla, 
birbirine benzer görünüşe, estetik ve fonksiyon açısından farklılaşmaya sahip 
olmayan, tek tip mekanlara ve dağılımlara sahip kentleri birbirinden ayırmada, 
her kentin sahip olduğu farklı tarihi yapılar büyük önem arz etmektedir. Kent 
mekanları tarihi yapıların varlığı ile zenginleşmekte, karakter kazanmakta 
ve diğer mekanlardan farklılaşmaktadır. Özellikle kent içinde bulunan tarihi 
yapılar, kentin kimliğinde önemli rol oynamakta ve pek çok kent kendini sahip 
olduğu tarihi yapılarla tanıtmaktadır.

Kent kimliği, kent imgesini etkileyen, farklı ölçeklerde kendine özgü 
nitelikler barındıran, fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, tarihsel ve biçimsel 
faktörlerle şekillenen, kentliler ve onların yaşam biçimlerinin oluşturduğu, 
sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını yaşatan, geçmişten geleceğe 
uzanan büyük bir sürecin sonucudur (Lynch, 1960; Çöl, 1998; Dal, 2019). Bu 
süreçteki kırılmalar, yaşanan çöküntü ve yükselişler kent mekanlarından ve 
bu mekanların bileşeni olan yapılardan kolaylıkla okunabilmektedir. Kentteki 
atılımları sergileyen karakterli yapılar, bazı durumlarda çöküntü zamanlarının 
karaktersiz yapılarıyla perdelenmekte ve bu da zaman zaman farklı kentsel 
dönüşüm müdahaleleriyle kontrol edilebilmektedir. Kent çok katmanlı ve 
çok kültürlü yapısıyla süreci anlatan bir bütün olmakta ve kentlilik bilincinin 
oluşmasında bu süreç içerisinde biriken tortular önemli rol oynamaktadır.
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Kentler sahip oldukları hinterlandın ve çevrelerinde bulunan diğer 
kentlerin kesişiminde çoklu ekonomik, kültürel, tarihi ve sosyal değerlere 
sahiptir. Wirth (2002)’e göre kentler insanların bir arada barınmasını ve 
işgücünü sağlayan fiziksel mekânlar olmanın ötesinde; toplumsal, siyasi, 
ekonomik ve kültürel etkileşim alanlarıdır. Bu etkileşimler farklı düzeylerde ve 
karşılıklılık içerisinde gerçekleşmekte asla tek yönlü olmamaktadır. Bu durumda 
kentsel alanda karşılıklı alıp vermeye dayanan bir değişim yaşanmakta ve kent 
bu takasın mekânı olarak bireylere farklı şekillerde pozlar vermektedir. Bu 
açıdan bakıldığında kente kimliğini kazandıran en önemli etmenin, sahip olduğu 
kültür ve tarih olduğu anlaşılabilir (Güler, 2016). İnsanı diğer canlılardan ayıran 
en önemli özelliği kültürel ve psiko-sosyal bir varlık olmasıdır. İnsanlar diğer 
insanlarla birlikte sosyal grupları ve sosyal grupların birleşimi ile toplum 
dediğimiz birlikteliği oluşturmaktadır. Tarih boyunca birçok farklı topluluk 
dünyanın farklı coğrafyalarına adapte olabilmek amacıyla farklı kültür ve 
mimari anlayışlar geliştirmiştir. Bu bakımdan tarihsel toplulukların tarihi 
yapılarını, topluluğun coğrafya ile diyaloğu sonucu oluşan bir sentez olarak 
yorumlamak mümkündür. Bu bakımdan bu sentez coğrafi koşulların özgün 
niteliklerini taşıdığı gibi, insanın barınma, ticaret, inanç gibi ortak kültürel 
öğeleri açısından benzerliklerini farklı dillerde ifade ettiği söylenebilir. Bu 
bakımdan kent farklı tarihsel katmanların bir arada var olduğu sadece var olduğu 
an ile değil geçmiş ve geleceğe uzanması ile de bir dil ve diyalog 
oluşturmaktadır. Denilebilir ki günümüz insanı kentlerde çeperlerinde bulunan 
tarihsel yapılar ile geçmişle bağ kurduğu gibi, yaşadığı esinlenmelerle de 
geleceğe uzanmaktadır. Bu bakımdan kent içinde tarihsel yapıları yarattığı 
anlam, kültür ve dil açısından ele almak önemlidir.

Bir kentin kent kimliğinin farklı zaman aralıklarında ve kademeli bir 
biçimde oluştuğu ve değiştiği geliştiği, gelişim kadar çöküşlerde yaşayarak 
dönüştüğü düşünülmektedir. Bu her zaman doğrusal ve ilerleyen bir çizgide 
olmamış, inişli çıkışlı ve döngüsel anları da içerisinde barındırmıştır. Bu yüzden 
bir kentte yaşayan farklı arka planlardan gelen, değişik toplumsal grupların kente 
ve kent içindeki çeşitli mekanlara farklı biçimde değer yüklemesi ve algılaması 
sonucu bir kentin kimliği için kesin bir tanım yapmamız mümkün değildir. 
Denilebilir ki kentte yaşayan her insan kendi geçmişi, deneyimleri ve bilgisi 
bağlamında kente ilişkin algısı farklı ve özgün olmaktadır. Kent yaşamı 
içerisinde kente, kent kimliğini kazandıran pek çok unsur bulunmaktadır. Bu 
unsurlardan biri olan tarihi yapılar kent kimliğini etkileyen onun tarihi, kültürel, 
siyasal ve ekonomik durumunu yansıtan önemli mekânlar arasında yer 
almaktadır. Kent kimliğinin oluşmasında, iyi tasarlanmış mimari yapılar ile 
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peyzaj alanları arasında kurulan başarılı ilişki önemli yer tutmaktadır (Tekeli, 
2011).

Tarihi yapılar ve kent ve kent kimliği ilişkisini inceleyen literatür taramaları 
sonucunda konuya yönelik çeşitli disiplinlerin yapmış olduğu çalışmaların 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Türkiye’nin yoğun tarihi dokuya sahip farklı 
kentlerinde gerçekleştirilen araştırmalarda çeşitli tarihi unsurların kent kimliğine 
etkisi incelenmiştir. Fakat her kentin o kente özgün olan tarihi yapıları ve kent 
kimliği ilişkisi, bölgenin siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal koşullarına 
göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda çalışmada; kentin simgesi haline 
gelen tarihi yapıların, kentte yaşayanların bu yapılara yükledikleri söylemler ve 
değerler paralelinde, Sivas kentinde kent kimliğinde etkin bir rol oynayan, farklı 
mimari özelliklere sahip 19 tarihi yapının kent kimliği ile ilişkisi ve mevcut 
durumunun incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Çalışma, tarihi dokunun yoğun olarak gözlendiği Sivas kent merkezinde 
yürütülmüştür. Çalışmanın ana materyalini Sivas kentinde, kent kimliğinde 
etkin bir rol oynayan, farklı mimari özelliklere sahip 19 tarihi yapı 
oluşturmaktadır. Bu yapılar özelde Sivas kenti için olduğu kadar, ülkemiz 
genelinde de önem arz eden tarihi ve turistik değerleriyle, kent içerisinde 
bir kültürel peyzaj kümelenmesi oluşturmaları ve kentin farklı dönemlerine 
ilişkin farklı çağ, dönem ve kültürlere ilişkin tarihsel tabakalanmayı bir arada 
bir bütün olarak güncel bir şekilde göstermeleri nedeniyle kent için olduğu 
kadar mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin ortak 
kesişiminde tüm tasarım ve planlama disiplinleri içinde bu yapılarla ilgili 
üretilen bilgi ve literatür önem arz etmektedir. Bunun yanında yapıların bir 
ortak özelliği de kent merkezinde bulunmalarıdır. Bu özellikleri nedeniyle bu 
tarihi yapılar çalışma konusu olarak seçilmiştir. Bu tarihi yapıları; camiler, 
medreseler, hanlar, hamamlar, türbeler, köprüler ve çeşmeler oluşturmaktadır 
(Şekil 1). Çalışmada ayrıca bu amaçla fotoğraflar, yerinde yapılan sistematik 
gözlemler, yerli yabancı literatürden derlenen bilgiler, ilgili kurum ve 
kuruluşlarda uzmanlarla yapılan nitel görüşme ses kayıtları ve bunların 
çözümlemeleri ile elde edilen bilgi ve belgeler yardımcı materyal olarak 
kullanılmıştır.
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Şekil 1. Çalışma alanının ve tarihi 
yapıların harita üzerindeki konumu (Google earth’den değiştirilerek)

2.2. Yöntem

Çalışmada; kentin özgün kimliğine ilişkin, kente değer katan kimliğinin 
oluşmasında önem taşıyan, tarihi niteliği bulunan yapıların ve yakın çevresinin 
özellikleri, kent kimliği ile ilişkisi ve bu alanların kullanım biçimleri 
değerlendirilmiştir. 

Çalışmada yer alan tarihi yapıların kent kimliği ile ilişkisinin incelenmesi 
ve mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma 5 
aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında Sivas kenti, tarihi yapılar, 
tarihi yapıların kent kimliği ile ilişkisine yönelik literatür (tez, kitap, makale, 
proje, vb.) ve konuya ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci 
aşamasında, Sivas kentinin kimliği ortaya konulmuş ve bu kimliğin oluşumunda 
etki olan faktör ve nesneler tanımlanmıştır. Çalışmanın üçüncü aşaması arazi 
çalışmalarından oluşmaktadır. Bu bağlamda Sivas kentinin farklı bölgelerinde 
yer alan tarihi yapılara yönelik literatür taraması bağlamında oluşturulmuş olan 
gözlem formları yardımıyla sistematik gözlemler yapılmış, tarihi yapılar ve 
yakın çevresi bir bütün olarak formlar yardımıyla kaydedilmiş, bunlara destek 
olması amacıyla fotoğraf çekimleri yapılmış ve incelenmiştir. Belirlenen tarihi 
yapılara ilişkin veri elde etmek amacıyla ilgili kurumlarda çalışan uzmanlarla 
gönüllülük esasına dayalı derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler 
izin alınarak alınan notlar yardımıyla kayıt altına alınmıştır. Çalışmanın dördüncü 
aşamasında, toplanan tüm veriler nitel araştırma deseni çalışmalarına uygun 
olarak Nvivo programı yardımıyla nitel analize tabi tutulmuştur. Bu bağlamda 
uzmanlarla yapılan görüşmede alınan notların dökümleri çıkarılmış, literatür 
ve gözlem formları da Nvivo programına aktarılarak kodlamalar yapılmış, bu 
kodlamalar bağlamında kent kimliği ile ilişkisi kurulmuş, kodlamalar üzerinden 
desenler kurgulanmış ve veriler sistematik şekilde nitel analize tabi tutulmuştur. 
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Çalışmanın son aşaması ise; literatürden ve gözlemler sonucu elde edilen veriler 
doğrultusunda çalışmada yer alan tarihi yapıların özellikleri, kent kimliği ile 
ilişkisine yönelik düşünceler ve kent kimliğine katkı sağlayan bu yapıların yakın 
çevresine yönelik önerilerin geliştirilmesinden oluşmaktadır.

3. Araştırma Bulguları

3.1. Çalışma Alanında Kent Kimliğinde Etkili Olan Tarihi Yapıların Analizi

3.1.1. Camiler

Ulu Camii

Sivas kent merkezinde eski kale mahallesi sınırları içinde yer alan, günümüzde 
kendi adı ile anılan mahallede yer alan kentin en büyük camisi olma özelliğine 
sahip Ulu Camiin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Anadolu’nun en 
eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Camii II. Kılıçarslan’ın oğlu Kudbettin 
Melik Şah’ın saltanatları zamanında Kızıl Arslan Bin Ahi tarafından yaptırılmıştır 
(Demirel 2006).

Caminin dikdörtgen planlı bir avlusuna 3 yönden giriş bulunmaktadır. 
Avlunun üç tarafı duvarlarla çevrilidir. Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, 
dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örneklerdendir (Sivas 
Kültür Envanteri, 2011)

Yapının yakın çevresi bitki envanteri açısından incelendiğinde yoğun bitki 
dokusu görülmemektedir. Tampon yeşil alan olarak zeminde çim bulunmaktadır. 
Avlu girişinde Acer platanoides (Çınar Yapraklı Akçaağaç), Pinus nigra (Kara 
çam), Prunus domestica (Erik ağacı), Acer negundo (Akçaağaç) görülmektedir 
(Şekil 2).

Şekil 2. Ulu Camii 

Meydan Camii

Küçük Minare Mahallesinde yer alan ve 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde, Koca Hasan Paşa tarafından yaptırılan cami dikdörtgen planlı 
avlusu kesme taştan yapılmış olup ahşap eğimli bir çatı ile örtülüdür. Minber 
ve mihrabı özellik göstermemektedir. Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak 
gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır (Erdem, 2007) (Şekil 3).

Yapının yakın çevresi bitki envanteri açısından incelendiğinde yoğun bitki 
dokusu görülmemektedir. Tampon yeşil alan olarak zeminde çim bulunmaktadır. 
Avlu girişinde Acer platanoides (Çınar Yapraklı Akçaağaç), Pinus nigra (Kara 
çam), Juglans regia (Ceviz ağacı), Prunus domestica (Erik ağacı), Malus 
domestica (Elma Ağacı), Picea abies (Batı ladini), Acer negundo (Akçaağaç) 
görülmektedir.

Şekil 3. Meydan Cami (Orijinal 2021)

Medreseler

Gök Medrese

Gök Medrese Mahallesinde bulunan yapı, Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından 
1271 yılında yaptırılmıştır. Gök Medrese 13. Yüzyılın karakterini tam anlamıyla 
yansıttığı düşünülmektedir. 4 eyvanlı, dikdörtgen planlı açık avlusu bulunur. 
Gök Medrese ismini, giriş eyvanının sağındaki mescidin ve iki yan eyvan 
üzerindeki renkli çini duvarların ihtişamından aldığı düşünülmektedir (Sivas 
Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 4).

Geniş sert zemin mekâna giriş basamaklı terastan yapılmaktadır.  2018 
yılında Sivas Vakıflar Müdürlüğü tarafından yapı ve yakın çevresinde başlatılan 
restorasyon çalışmaları sonucunda yenilenen mekanlar görülmektedir. Örneğin 
yeni oturma bankları, pergola sistemleri alanda mevcuttur. Bitkilendirme için 
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ayrı cepler oluşturulmuştur. Aydınlatma tasarımıyla mekânın dramatik etkisi gece 
manzarasına taşınmış ve etkileyici bir görüntü oluşturulmuştur. Dezavantajlı 
gruplar için çeşitli evrensel tasarım araçları bulunmaktadır. Bu durum yapının 
evrensel tasarım ilkeleri bağlamında farklı gruplara hizmet etmesini sağlayarak 
yapıya yeni bir karakter sağlamıştır.

Restorasyon çalışmaları sonrasında avludaki bitkiler yenilenmiştir. Bu 
durumun tarihsel arka plana sahip yapıyla, yeni dikildiği her halinden belli 
olan bitkiler arasında bir uyumsuzluğa ve zamansızlık hissine neden olduğu 
savunulabilir. Yapının yakın çevresi bitki envanteri açısından irdelendiğinde 
yoğun bitki dokusu görülmemektedir. Avlu bahçesinde; Tilia cordata (Kış 
ıhlamuru), Picea pungens glauca nana (Bodur mavi ladin), Acer platonoides 
crimson king (Kırmızı çınar yapraklı akçağaç), Euyonmus japonica aurea 
(Altuni taflan), Betula pendula youngii (Ters huş ağacı), Picea pungens (Mavi 
ladin), Tilia tomentosa (Ihlamur Ağacı) görülmektedir. 

Şekil 4. Gökmedrese (Orijinal 2021)

Çifte Minare

Kale Mahallesinde yer alan yapı, Anadolu Selçukluları döneminde Sivas Veziri 
Sahip Mehmet Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılmıştır. İslam Bilimlerin 
okutulduğu medresenin yapım tarihi 1271 olarak kaydedilmiştir. Yapının 
günümüze ulaşan temellerinden dikdörtgen planlı, açık avlulu, üç eyvanlı iki 
katlı olduğu anlaşılmaktadır. (Sivas Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 5).

Tarihi yapıların algılanmasının zorlaştırdığı gerekçesiyle 2008 yılında 
başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında eski Cıbıllar Parkında bulunan 
yoğun bitkisel doku büyük oranda değiştirilmiştir. Yapı ve çevresinde ağırlıklı 
sert zemin tercih edildiği görülmektedir. Bu durumun özellikle turistlerin yoğun 
ziyaretlerinin bulunduğu yaz aylarında yapı ve çevresinin iklimsel konforunu 

düşürdüğü ve kullanıcı deneyiminin alt seviyelere inmesine neden olduğu 
söylenebilir. Günümüzde yapının avlusu yaz aylarında çay bahçesi olarak 
kullanılmaktadır. Yapı yakın çevresinde kalan bitki türleri incelendiğinde, 
Tilia argentea (Gümüşi Ihlamur), Platanus orientalis (Doğu çınarı), 
Robinia pseudoacacia (Yalancı akasya), Pinus nigra (Kara Çam) bulunmaktadır 
(Şekil 6).

Şekil 5. Çifte Minare (Orijinal 2021). 

Şekil 6. Restorasyon Öncesi Çifte Minare ve Çevresi (Anonim) 

3.1.2. Hanlar

Behram Paşa Hanı

Paşa Bey Mahallesinde yer alan Behram Paşa Hanı, diğer bir çalışma alanı olan 
Tarihi Kurşunlu Hamamı’na çok yakın bir konumdadır.  16. yüzyıl Osmanlı 
Klasik Dönem üslup özelliklerini taşıyan dikdörtgen planlı bir avlu çevresinde 
gelişen ve iki katlı bir kent içi hanı olan yapı, yaklaşık 50x58m plan ölçülerine 
sahiptir. Han girişinden avluya sivri tonoz örtülü bir geçitle ulaşılmaktadır. 
Avlunun plan ölçüleri yaklaşık 27,20x25,70m dir (Semiz, 2007).
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Behram Paşa hanı ve yakın çevresi günümüze kadar birtakım değişimlere 
uğramıştır, yenileme çalışmaları sonrasında ilk yapımındaki benzer özellikleri 
taşıyamamaktadır. Geçmişte çeşitli kullanımlara ev sahipliği yapan 450 yıllık 
yapı, günümüzde butik otel ve iç avlusu kafe olarak kullanılmaktadır.

Yakın çevresi incelendiğinde, restorasyon çalışmaları süresince yola bakan 
ön planda yer alan yeşil dokunun sert zemine dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. 
Bu durumun, yapının peyzajdan kopuk olmasına ve karakteristik özelliklerini 
kaybetmesine neden olduğu söylenebilir (Şekil 7).

 

Şekil 7. Behram Paşa Hanı (Anonim 2021).

Taşhan

Atatürk Caddesi üzerinde yer alan, 18. yüzyılda Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa 
tarafından yaptırıldığı söylenen yapıda çoğunlukla kesme taş kullanılmıştır. 
Dikdörtgen planlı, 2 katlı açık avlulu hanın 3 girişi bulunmaktadır. Doğu, 
kuzey ve güney yanlarındaki girişler yuvarlak kemerli ve demir kanatlıdır. 
Orta avluda bulunan 150 yıldan bu yana günümüzde ayakta kalan tarihi çift 
başlı aslan çeşmesi han ziyaretçilerine su içme imkânı sağlıyor. Orta avlunun 
kuzey ve güney kısımlarında dükkânlar yer almaktadır. Üst ve alt katta bulunan 
sütunlar revaklı olup sütunlar birbirine yuvarlak kemerler ile bağlanmıştır. Üzeri 
tonozlarla örtülü olan revakların gerisinde odalar bulunmaktadır. Odaların üzeri 
kırma çatılı ve oluklu kiremit ile kaplanmıştır. (Sivas Kültür Envanteri, 2011). 
Yapı günümüzde kentin landmark özelliği taşımakla birlikte, farklı sektörlerden 
küçük işletmeleri bünyesinde barındıran bir iş hanı olarak kullanılmaktadır 
(Sivas Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 8).
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Şekil 8. Taş Han (Orijinal 2021)

3.1.3. Hamamlar

Meydan Hamamı

Çarşıbaşı Mahallesinde yer alan, Osmanlı Mimarisi özelliklerini taşıyan, 1564 
yılında Koca Hasan Paşa tarafından yaptırılan eser Meydan camii karşısında 
yer almaktadır. Meydan Camii ile yaptırıldığı düşünülen hamam 13 x 35 m 
boyutlarında olup tamamen kesme taştan yapılmıştır (Şekil 9).

Klasik kare planda yapılmış hamamın eyvan şeklinde girişi bulunmaktadır. 
Osmanlı hamamlarında bulunan sıcaklık, soğukluk ve soyunma kısımları bu 
yapıda da yer almaktadır. Sıcaklık kısmı tek bir merkezden dağılan kubbe 
etrafında aksiyel olarak bağlanmaktadır Yapının yakın çevresi incelendiğinde 
ağırlıklı olarak sert zemin kullanıldığı görülmektedir (Sivas Kültür Envanteri, 
2011).

Şekil 9. Meydan Hamamı (Anonim, 2021)
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Kurşunlu Hamamı

Kepçeli Mahallesinde bulunan yapı 1576 yılında Sultan Murad Han döneminde 
Abdullah Oğlu Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı Dönemi 
Klasik Hamamların mimari özelliklerini taşıyan hamam 32.5 x 40.5 m 
ölçülerinde inşa edilmiş olup, dikdörtgen planlı ve duvarları kesme taş ve tuğla 
karışımıdır. Kurşunlu Hamamı; kadınlar, erkekler, ılıklık, sıcaklık, soyunma 
bölümlerinden oluşmaktadır. Sivas’ın en büyük hamamı olan bu yapı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş olup, 2005 yılındaki restorasyon çalışmaları 
sırasında yapıda bakım, onarım ve yenileme yapılmıştır (Sivas Kültür Envanteri 
2011) (Şekil 10).

Şekil 10. Kurşunlu Hamamı (Orijinal 2021)

3.1.4. Kümbet ve Türbeler

Ahi Emir Ahmed Kümbeti

Kepçeli Mahallesinden yer alan yapının tam karşısında tarihi Kurşunlu Hamamı 
yer almaktadır. 14.yüzyılın ilk yarısında Ahilik Teşkilatı tarafından yaptırıldığı 
düşünülmektedir. Selçuklu Dönemi önemli mimari eserler arasında yer alan 
yapıya girişte merdiven basamakları bulunmaktadır.  Türbe giriş kapısı dar ve 
basık olup türbe içerisinde bulunan mihrap Selçuk Dönemi özelliği taşımaktadır. 
Kümbet gövdesi sekizgen planlı tasarlanmış ve koni şeklindeki kubbesi kesme 
taştan yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restorasyon 
faaliyetleri kapsamında Kümbet ve yakın çevresinde bakım, onarım ve yenileme 
çalışmaları yapılmıştır. (Sivas Kültür Envanteri 2011) (Şekil 8).

Kümbet günümüzde modern yol ağlarıyla çevrelenmiş olduğundan dolayı 
yalıtılmış bir durumdadır. Bu bakımdan kümbet özelinde bir bitkilendirme 
çalışması göze çarpmasa da kümbetin ilişkili olduğu yolun refüjündeki 
bitkisel tasarımdan bahsetmek burada mümkündür. Bu bakımdan kümbet 
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tarihi özelliklerine uygun bir bitkilendirme yerine refüjde yapılan modern bir 
bitkilendirmenin mekanın özgün değerini zedelediği ve mekana katkıdan çok 
zarar oluşturduğu saptanmıştır.Bu bakımdan kümbet peyzajında genel olarak 
gözlenen mezarlık servileriyle kümbetin uzaktan algılanması ve çevredeki 
kullanıcılar için servinin bir landmark olarak kullanılması önerilebilir. (Şekil 
11).

Şekil 11. Ahi Emir Ahmed Kümbeti ve Çevresi (Orijinal 2021)

Abdülvahabi Gazi Mezarlığı ve Türbesi

Yukarı Tekke bölgesinde yer alan yapı, Sivas halkının en çok ziyaret ettiği 
türbelerden biridir. 12. yüzyılda yaptırıldığı düşünülen türbenin kim tarafından 
yaptırıldığı bilinmemektedir. Abdulvahabi Gazi Türbesinin etrafı bilinen eski 
mezarlıklarla çevrilidir. Sekizgen planlı türbenin üzeri tek kubbe ile örtülüdür. 
Türbe içerisinde tek sanduka bulunmaktadır.  Sanduka yüzeyinde farklı 
geometrik biçimde patlıcan moru ve turkuaz renkli çiniler kullanılmıştır. 1972 
yılında restorasyon sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından türbenin 
sanduka yüzeyindeki çiniler parça parça yenilenmiştir (Sivas Kültür Envanteri, 
2011) 
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Günümüzde cami ile bitişik konumda olan türbeye giriş, iki kademeli 
geçirimsiz malzeme ile kaplı merdivenle sağlanmaktadır. Merdivenin rampasız 
olması evrensel tasarım ve erişilebilirlik açısından sorun teşkil etmektedir. Bunun 
yanında geçirimsiz yüzeylere sahip olması yağışlı havalarda drenaj sorunlarına 
neden olmaktadır. Türbe etrafı incelendiğinde, türbenin uzaktan algılanmasını 
kolaylaştıran grup halinde kullanılan Thuja oriantalis ‘Pyramidalis Aurea’ 
(Piramid formlu altuni mazı) görülmektedir. Türbe girişinin yer yer grup fakat 
daha çok soliter olarak tercih edilen Pinus nigra (Kara çam), Picea pungens 
(Mavi ladin), Thuja orientalis (Doğu mazısı) ile çevrelendiği görülmektedir. 
(Şekil 12).

Şekil 12. Abdulvahabi Gazi Türbesi (Orijinal 2021)

3.3.6. Köprüler

Eğriköprü

Kent merkezinin güneyinde, Eğriköprü Mahallesinde yer alan köprü, Kızılırmak 
Nehri üzerine inşa edilmiştir. Yazılı kaynaklara göre Selçuklu Dönemine ait 
olan tamamen kesme taş kullanılan köprü On sekiz gözlü olup gözler, sivri 
kemerlerle bağlanmıştır. Taşkın alan üzerinde bulunan köprü yaklaşık 180 m 
uzunluğunda ve 6 m genişliğindedir (Sivas Kültür Envanteri, 2011). Köprü, 
Doğudan Batıya doğru düz şekilde ilerlerken orta kısımdan güneye doğru 
eğrileştiği görülmektedir. Kızılırmak havzası üzerinde bitki varlığı açışından 
odunsu bitkilerden Tamarix spp. (Ilgın), Populus alba (Ak kavak) ve Populus 
nigra (Kara kavak) topluluklarına sıkça rastlanmaktadır. Günümüzde araç 
trafiğine kapalı olan köprü, yaya kullanımına açıktır. (Şekil 13).
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Şekil 13. Eğriköprü (Orijinal 2021)

Kesikköprü

Karşıyaka Mahallesinde bulunan köprü, Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilmiş 
olup 2 kısımdan oluşmaktadır. Yazılı kaynaklara göre Selçuklu Dönemine ait 
olan yapı 1292 yılında yaptırılmıştır. Birinci köprü on yedi gözlü olup sivri 
kemerlerle bağlanmıştır. Diğer köprü ise 10 m uzunluğunda ve iki gözlü 
yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Diğer kısımdaki köprünün altında, kuraklık 
sonucu suların çekilmesi sebebiyle balçık bir alan görülmektedir Köprü yaklaşık 
326 m uzunluğunda ve 5 m genişliğindedir. Köprünün tamamında kesme taş 
kullanılmıştır. Günümüzde araç trafiğine kapalı olan köprü, yaya kullanımına 
açıktır (Şekil 14).

Şekil 14. Kesikköprü (Anonim 2021)
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Çeşmeler

Şeyh Çoban Çeşmesi

Şeyh Çoban Mahallesinde bulunan çeşme, 1323 yılında yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen planlı bir alana oturtulmuş olan çeşme kesme taştan yapılmıştır. 
Tek cepheli olan çeşmenin kemeri yarım daire şeklindedir. 1990 yılında kentin 
vatandaşları tarafından onarım yapılmış ve çeşme üzerine çatı eklenmiştir (Sivas 
Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 15).

Şekil 15. Şeyh Çoban Köprüsü (Anonim 2021)

Şehit Orhan Tunçöz Çeşmesi

Çarşıbaşı Mahallesi Dörtyol mevkiinde bulunan çeşme, üzerinde yer alan 
kitabeye göre 1838 yılında Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılmıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü binası bina dış duvarına bağımlı ve  dikey dikdörtgen formda 
olan çeşme tamamen mermerden yapılmıştır. Kabartma açısından zengin olan 
çeşme, mermer kabartmalar ve sutün başlıklar kenger yaprakları ile süslenmiştir. 
Kabartma rozetler 2007 yılında onarım çalışmaları sırasında suyun aktığı  havuz 
bölümü olan yalak kısmı kaldırılmış yerine yenisi inşa edilip konulmuştur. Çeşme 
tek lüleli ve kemersiz cephelidir (Sivas Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 16). 

Şekil 16. Şehit Orhan Tunçöz Çeşmesi (Orijinal 2021)
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3.3.8. Geleneksel Konutlar

Abdiağa Konağı

Kaleardı Mahallesinde yer alan konak Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı 
ilan edilen mahalleler arasındadır. Konak’ın 19. yüzyılda yaptırıldığı tahmin 
edilmektedir. Konak zemin +1 katlı dış sofalı plan tipindedir. Zemin kattaki tek 
konsollu ahşap merdiven aracılığı ile üst kata geçiş sağlanmaktadır. (Uzun ve 
Talu, 2019). Konağın yapı malzemesi kerpiç, kireç, ahşap ve taştır. Konak’ın 
zemin katları ahşaptan yapılmıştır (Sivas Kültür Envanteri, 2011).

Konak yakın çevresinde duvar ve kapı üzerine sarılmış Parthenocissus 
quinquefolia (Amerikan Sarmaşığı) görülmektedir. Ayrıca çiz zemin üzerinde 
soliter olarak Acer negundo (Dişbudak yapraklı akaçağaç) ve Syringa vulgaris 
(Leylak) kullanıldığı görülmektedir (Şekil 17).

  

Şekil 17. Abdi Ağa Konağı (Orijinal 2021)

Osman Ağa Konağı

Osman Ağa Konağı Geleneksel Türk konutlarının yoğunlaştığı Kaleardı 
Mahallesinde Abdiağa Konağı yakınındadır. Günümüzde Sivas Hizmet Vakfı 
olarak kullanılan konağa giriş ön sokaktan bahçeye, bahçeden de yapıyadır. 
Zemin+1 katlı olan yapı dış sofalı plan tipindedir. Konağa giriş, sokak üzerindeki 
ahşap çift kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Konağın yapı malzemesi kerpiç, kireç, 
ahşap ve kesme taştan oluşur (Sivas Kültür Envanteri 2011) (Şekil 18).
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Şekil 18. Osman Ağa Konağı (Orijinal 2021)

Kamu Yapıları

Ziyabey Kütüphanesi

Çarşıbaşı Mahallesinde bulunan kütüphane 1908 yılında Yusuf Ziya Başara 
tarafından yaptırılmıştır. Yapı iki katlı olup dikdörtgen planlıdır. Yapıya 
giriş, yapının orta kısmında bulunan ahşap basık kemerli çift kanatlı kapıdan 
yapılmaktadır. Günümüzde yapı Ziyabey yazma eserler kütüphane müdürlüğü 
olarak kullanılmaktadır. Ön ve yan cephelerin zemin katında bulunan pencereler 
yarım daire kemerlidir. Yapının ana malzemeleri kesme taş ve dolmagöz taştan 
oluşur (Sivas Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 19).

  

Şekil 19. Ziyabey Kütüphanesi (Orijinal 2021)

Kongre ve Etnoğrafya Müzesi

Sivas kentinin önemli kimliklerinden biri olan yapı, Örtülü Pınar Mahallesinde 
bulunmaktadır. Kongre Binası günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. 
Bina Vali Memduh Bey tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarının 108 gün konuk olduğu bu bina Milli Mücadele günlerinde 
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karargah olarak kullanılmıştır. Dört cephesinde de birer girişi bulunan yapı, 
2 katlı orta avlulu dikdörtgen plan tipindedir. Zemin katta bulunan pencereler 
yarım daire kemerle bağlanmış olup pencerelerin kenarlarındaki silmeler sert 
zemine kadar uzanmaktadır. Ana giriş kapısı diğer cephelere göre daha hareketli 
tutulmuştur. Ön ve arka cephelerden yapılan giriş direkt zemin kata açılmaktadır. 
Binanın yapı malzemesi kesme taş, moloz taş ve ahşaptan oluşmaktadır (Sivas 
Kültür Envanteri, 2011) (Şekil 20).

Bitki envanteri açısından irdelindiğinde ağırlıklı olarak sert zemin 
görülmektedir. Binanın ana giriş kısmının vurgusunda soliter olarak 
Cupressocyparis leylandii (Melez servi) kullanılmıştır. Binanın kuzey doğu 
cephesinde, geniş sert zemin üzerinde kurulu Atatürk Anıtının yakınında , 
mevsimlik çiçek parterleri, çim zemin üzerinde Pinus nigra (Kara çam) Picea 
pungens (Mavi ladin), Robinia pseudoacacia (Yalancı akasya), Acer negundo 
(Dişbudak yapraklı akçaağaç), Thuja orientalis (Doğu mazısı), Betula pendula 
(Huş ağacı), Tilia cordata (Kış ıhlamuru) görülmektedir. 

  

Şekil 20. Kongre ve Etnoğrafya Müzesi (Orijinal 2021).

4. Tartışma ve Sonuç

Sivas kentinde, kentin son yıllarda kırsal alanlardan aldığı yoğun göç nedeniyle 
plansız ve hızlı bir kentleşme gerçekleşmiş ve bu durum bir çok soruna yol 
açmıştır. Yaşanan çarpık yapılaşmadan en çok etkilenen şehirler arasında bulunan 
Sivas, özgün ve kentin kurulu olduğu coğrafya ile diyaloğa giren karakterli bir 
yerleşim olma özelliğini ne yazık ki kaybetmiştir. Yapılan yeni binalar mimari 
bağlam ve tarihsel arka plana uygun olmadığından ve yeni yapı teknolojilerinin 
peyzaj ile uyumlu kullanılmamasından dolayı Sivas’ın özellikle Cumhuriyetin 
başlangıç yıllarında sahip olduğu özgün karakterli kent dokusuna büyük zararlar 
vermiştir. Tarihi yapılar etrafında gözlemlenen çarpık kentleşme görüntülerinin 
ise yine peyzajı ve bağlamı anlamadan, tarihi yapılardan ve mevcut kültürel 
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peyzajdan gereken dersleri çıkarmadan, herhangi bir anlatıya sahip olmayan ve 
rant için kentsel yeşil dokudan taviz veren yapılaşma anlayışından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, kent kimliği ve dokusu izlerini taşıyan tarihi yapıların  bakım 
ve onarımlarının yapılması vurgulanmaktadır. Çalışma, tarihi yapıları içerisinde 
bulundukları peyzajla birlikte ve sahip olduğu peyzaj öğelerini de kaydetme 
açısından tarihe düşülmüş bir nottur. Ne yazık ki mevcut rant bazlı yapılaşma 
anlayışı aşılmadan tarihin hakkettiği değerde korunması zor görünmektedir. 
Ancak yine de yurtdışında tarihi dokunun başarılı koruma örnekleri baz 
alınarak, Eskişehir, Amasra gibi kentlerde yapılan başarılı müdahaleler koruma 
anlayışı ile turizmde yapı sektöründekinden daha kazançlı projelerin ortaya 
konulabildiğini göstermektedir. Bundan dolayı Sivas kentinin koruma kullanma 
dengesi bağlamında gelişimi için bu çalışmanın katkı koyacağı beklenmektedir.

Tarihi kent dokusu kesiminde, Sivas kenti merkezinde incelenen tarihi 
yapıların yakın çevresinde anıtsal nitelikteki ağaçların saptanması, belgelenmesi 
ve koruma altına alınması, tarihi yapıların bahçelerinde yer alan yeşil alanların 
korunması ve bununla ilgili peyzaj projelerinin hazırlanması önem taşımaktadır. 
Bu sayede mevcut peyzaj öğelerinin envanteri ve literatüre yapılan katkı 
gelecekte yapılacak olan planlama ve tasarım çalışmalarına katkı koyacaktır. 
Ancak yine de bu konuda ileride çalışacak araştırmacılara çalışmanın sınırlılıkları 
bağlamında bazı öneriler getirilmiştir. Çalışma, nitel tabanda gözlem formlarına 
ve fotoğraflarla belgeleme, uzman görüşmeleri tabanında gerçekleştirilmiştir. 
Bu bakımdan çalışma, Sivas kent halkının bu tarihi yapılara yönelik tutumlarının 
saptanması ve bu tarihi alanlarla ilgili beklentilerinin belirlenmesi açısından 
bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu bakımdan sonraki çalışmalara katılımcı tabanda 
koruma kullanma dengesi üzerine araştırma sorularını cevaplayabilecek şekilde 
yöntem seçimi çalışmalar yapması tavsiye edilmektedir.

Yüzyıllar boyunca insan nesli tarafından oluşturulan kentler maddi ve 
manevi birikimlerin sonucu oluşmuştur. Yüzyıllarca, bazen binlerce yıllık 
deneyimlerle oluşmuş mimari eserler çevresel değerler açısından önemli bir 
yer tutmaktadır. Kent aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerin 
bileşiminden ve fiziki mekanı oluşturan yapıların içinde yaşayanların gelenek, 
görenek, etnik, dinsel ve estetik değerlerinden oluşur (Tunçer 2021). 

Radstrom (2011)’a göre kentsel alanlar, tüm dünyada önemli bir sorun olan 
kırdan kente göç ve doğum oranlarının artışıyla kontrolsüz büyüme ve çarpık 
yapılaşma sorunlarıyla karşı karşıya kalmakla birlikte, kontrolsüz biçimde 
artan populasyon, kent içinde altyapı hizmetlerinde olduğu gibi kent çehresinde 
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gündelik hayatta algılanabilen büyük sorunlara neden olmakta ve bu durumdan 
önemli ölçüde etkilenen de ne yazık ki tarihi kent merkezleri olmaktadır. Tarihi 
kent merkezleri bundan dolayı eskiye oranla daha çok önem kazanmaktadır. 
Küreselleşme adı altında plansızca gelişen kentlerde özgün olmayan tek tip 
kent kimlikleri oluşmaktadır. Bu kent kimliklerinin birbirinden ayrımlanması ve 
farklılaşması ancak tarihsel geçmişe sahip kent merkezlerinin varlıkları ve bu 
kent merkezlerinden çıkarılan derslerin kentin tümünde yasal ve yönetsel olarak 
yönetilmesi ve tasarımlara yansıtılmasıyla aşılabilmektedir. 

Nitekim Aşur ve Perihan (2020), kentlerin; kentleşme, çarpık kentleşme ve 
iklim değişikliği sorunlarından kaynaklı yoğun baskılar altında olduğu, kentlerin 
sosyal, kültürel, fiziksel gelişmeler sonucunda tek tip birbirinin aynısı kent 
kimliklerine dönüştüğünü vurgulamışlardır. Yine aynı çalışmada kent kimliği 
kavramının,  tarihi yapıların fiziksel çevresi ve kentsel peyzaj alanları ile birlikte 
ele alınması gerektiğinin, kent kimliğini oluşturan önemli ögeler arasında yer 
aldığının önemi vurgulanmıştır.

Sivas kenti, özellikle Roma döneminden Osmanlı egemenliğine kadar 
olan dönemde merkezi ve çevresinden farklılaşmış karakterli bir yerleşim 
özelliği göstermektedir. Kent, tekrar I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlının 
son dönemlerinde ve Erken Cumhuriyet döneminde tarihsel ve karakterli bir 
rol kazanmıştır. Bu bağlamda Cumhuriyet sonrası bir çok ticaret yolunun 
kesişiminde ve önemli kültürel etkinliklerle önem kazanan kentte hızlı bir nufüs 
artışı sonrası plansız ve çarpık yapılaşma gözlemlenmiştir. Bu açıdan çarpık 
kentleşmenin oluşturduğu mevcut günümüz kentsel peyzajından kopuk, ona 
tezat oluşturan, sıradanlığa karşı karakterli bir şekilde ayakta duran ve tekil 
biçimde var olan tarihi yapılar kentin karakterinin oluşmasında ve kent kimliği 
açısından önem arz etmektedir. 

Bu çalışma kapsamında incelenen tarihi yapılar özelinde, restorasyon 
çalışmalarında peyzaja gereken önemin verilmediği saptanmıştır. Bu bağlamda 
evrensel tasarım ilkeleri bağlamında umut vaad eden onarım çalışmaları 
saptansa da, kentlinin stress atmasında ve kendini bulmasında en önemli etken 
olan kent ağaçları ve bitkilerine gereken önemin ve hassasiyetin gösterilmediği 
gözlenmiştir. Nitekim Dal (2018), kent kimliğine önemli katkıları olan tarihi 
yapıların mevcut durumunun kültürel peyzajlar bağlamında ve yapı özelinde 
peyzaj analizleri yaptığı çalışmasında, kent kimliğine katkı sağlayan ve kent 
kimliğine zarar veren etmenleri incelemiş ve bu sorunlara yönelik çözüm 
önerileri getirmiştir. 
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Birol (2007), Kervansaray Oteli’nin yıkılması sonucunda Balıkesir kentinin 
Cumhuriyet kenti olma niteliğini önemli ölçüde yitirdiğini, küreselleşme 
ile gelişen plansız ve yoğun yapılaşmanın nitelikli yapıların kaybolduğunu 
vurgulamıştır. Ayrıca bu tip kente kimlik katan özgün binaların yenilenmesinin 
ve kullanım sürekliliğinin sağlanmasının önemini belirtmiştir. Sivas kenti, 
hızlı gelişme ve çarpık yapılaşmaya, 1993 yılında yaşanan olumsuz toplumsal 
travmalara rağmen cumhuriyet kenti olma kimliğini korumaktadır. Bu bağlamda 
Cumhuriyete adım adım gidillirken, önemlli mihenk taşı olayların yaşadığı 
yapılarda yapılan restorasyon ve rönavasyon çalışmalarının meyvelerini 
verdiği ve bu yapıların diğer yapılardan farklılaşarak kentin tanıtımında önemli 
rol oynadığı söylenebilir. Yine yapılan bu çalışma kapsamında Cumhuriyet 
için önem arz eden yapıların peyzaj ilişkilerinin aynı döneme ait olan konut 
yapılarıyla birlikte başarılı sayılabileceği saptanmıştır. Bu bakımdan çalışmanın 
sınırlılıkları bağlamında az yapı stoğunun bulunması ve seçilen tarihi yapıların 
kantitatif bir sorgulamaya izin vermemesi nedeniyle sonraki çalışmalara 
Erken Cumhuriyet dönemine ait tarihi yapılarla ilgili farklı kentlerden seçilen 
örneklemlerle karşılaştırılmalı bir nicel yöntemin uygulanması önerilemektedir. 
Bu çalışmalardan çıkacak sonuçlar, bu çalışmada saptanan nitel bulguların 
geçerliğini güçlendirebileceğini ya da tam tersine bu bulguların genel örneklemde 
gözlenmediği sonucuna ulaştırabilir. Yine bu çalışma nitel karakterde keşfedici 
bir özellikte olması nedeniyle diğer çalışmalar için önem arz etmektedir.

Çalışma, Sivas kentinin tektipleşen günümüz çehresinde bu tarihi 
yapıların kentin karakter kazanmasında önem arz ettiğini göstermektedir. Bu 
bağlamda çalışmada saptanan eksikliklere ilişkin tasarım, planlama ve yönetim 
kararlarıyla iyileştirmelerin yapılması tavsiye edilmektedir. Bu iyileştirmelerin 
hergün büyüyen ve halen daha potansiyelinin altında olan Sivas turizmine 
önemli katkılar sağlayacağı ve kentin ekonomik hayatının canlanmasında ve 
kent bilincinin oluşmasında önem arz edeceği düşünülmektedir.

Güler vd. (2016)’in çalışmasında kent kimliği ve kent kültürünün önemini 
vurgulamış, yerel yönetimlerin kent kimliğini ve kültürünün korunması ve 
geliştirilmesini sağlayan sorumlu kurum olarak belirtilmiş ve bu kapsamda 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kent kimliği ve kültürü bilincinin kent 
sakinlerine aşılanması için sürdürdüğü faaliyetlerin, uygulamaların eksik 
kaldığını vurgulamıştır. Nitekim bu eksikliği gidermek amacıyla yerel 
yönetimlere çeşitli görev ve sorumluluklar düştüğünü vurgulamıştır. Bu açıdan 
bakıldığında çalışmanın bulguları ışığında Sivas kenti yönetiminin tarihsel 
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dokunun önemi hakkında daha bilinçli olduğu söylenebilir ancak halen daha 
sorunların varlığı da çalışma bulgularında ortaya konulmuştur. 

Bu çerçevede geliştirilen genel öneriler aşağıda verilmiştir;

- Sivas kenti yerel yönetimlerin kent kimliğinin önemli ögelerinden 
biri olan tarihi yapıları koruma bilincinin artırılması amacıyla, sosyal 
medyanın aktif kullanımı başta olmak üzere okullarda eğitim, seminer 
düzenleme, üniversite ile işbirliği yapma, bu yöndeki uygulamalara daha 
fazla  ağırlık vermesinin çalışmaların etkinliğini ve değerini artıracağı 
düşünülmektedir.

- Kızılırmak nehri yaban yaşamı ve flora açısından önemli habitat değeri 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan nehir üzerindeki tarihi köprülerin korunması 
amacıyla çok fazla yapısal müdahalede bulunulması sulak alan üzerindeki 
canlıların yaşamını olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Ancak 
kültürel peyzajla kullanıcıların rekreasyonel amaçlarla buluşturulması ve 
bunun rekreasyonel sosyal taşıma kapasitesi ve yörenin ekolojik taşıma 
kapasitelerinin hesaplanarak yapılması önem arz etmektedir. Koruma 
kullanım dengesi sadece yapı özelinde değil, yapının bağlamını oluşturan 
peyzajın da korunması açısından önem arz etmektedir. Kullanıcıların bu 
kültürel peyzajla buluşturulması da yerel halkın yere aitlik duygusunun 
gelişimine katkı sağlayacaktır.

- Camiiler hem kültürel hem de sosyal olarak önem arz eden önemli dinsel 
yapılardır. Camiiler diğer inançlardan farklı olarak doğal peyzajla birlikte 
gelişen önemli yapılardır. Ancak çalışmada yapılan envanterlerde camiilerin 
çevrelerindeki bitki varlığının yeterli olmadığı saptanmıştır. Anadoluda 
camiiler çınar gibi ulu ve kutlu bitkilerle birlikte var olmaktadır. Fethedilen 
kentlerde yapılan ilk camii Ulu camii ismini alırken Cami ile birlikte Ulu bir 
çınar dikimi de yapıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda “Sivas Kenti Tarihi 
Camii”lerinin bitki varlığı açısından zenginleştirilmesi önem arz etmektedir. 
Bu durumun kent imgesine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

- Medreselerin yenilenmesinde kullanılan genç bitkiler, tarihi peyzajla 
yarışmakta ve mekanın ruhunu yansıtmamaktadır. Bu bakımdan bundan 
sonra yapılacak yenileme çalışmalarında daha olgun ve formunu 
bulmuş en az 10-15 yaşlarında bitkilerin alanlarda kullanılması, tasarım 
karakterine olgunluk katacağı gibi, mekanın yeni bitirilmiş hissini de 
ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda yapısal malzemelere verilen önem 
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kadar, bitkisel materyalin kalitesine ve yaşına yönelik bütçe planlaması 
yapılması da mekanın imgesini geliştirecektir.

- Hanların restorasyonunda yeşil alanların sert zemine dönüştürülmesinin 
ne yazık ki mekan kalitesinde düşüşlere neden olduğu saptanmıştır. Hanlar 
çevrelerindeki bitki varlığı ile birlikte değerlendirilmeli ve varolan yeşil 
doku korunduğu kadar geliştirilmelidir. Yapı-peyzaj ilişkisinde önem arz 
eden bitkisel doku göz ardı edilmemeli ve yeşil dokunun yapının manzara 
değeri ve çerçevelemesi de dikkate alarak tasarlanmalıdır.

- Türbelerin ve çeşmelerin kentsel hafıza açısından önemi büyüktür. Ancak 
yoğun kentleşme nedeniyle günümüzün karaktersiz tek tipte yapılaşması 
tarafından boğulan bu yapılar hak ettiği değeri görmemektedir. Bu bağlamda 
bu günümüz yapıları yaşam ömrünü doldurduğunda yapılacak olan kentsel 
dönüşümler için şimdiden plan kararları alınmalı, çeşme ve türbelerin 
oluşturduğu bağlam çerçevesinde yenilenen yapılar tasarlanmalı ve bu da 
oluşturulacak bir kuruldan onay aldıktan sonra inşaatına başlanmalıdır.

Tüm bunlar ışığında Sivas kenti, tarihi karaktere sahip önemli bir yerleşim 
olmasına rağmen turizmde hak ettiği yere gelememesinde bu tarihi yapılara ve 
yakın çevresine gereken önemin verilmemesinin neden olduğu düşünülmektedir. 
Bu bağlamda kentin planlanmasından, tasarımına ve hatta kentin tanıtımında 
kentin sahip olduğu tarihi miras bir çıkış noktası olarak ele alınmalı ve şehrin 
gelişim stratejileri bu çıkış noktasına yapılan referanslarla kurulmalıdır.
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1. Giriş

Su döngüsünü izlemenin en kolay yolu yağmuru izlemektir. Bir bölgeye
düşen yağmur miktarı, o bölgede hangi bitkilerin ve hayvanların
yaşayabileceği ya da yetişemeyeceğini belirlemede çok önemlidir. Su aynı

zamanda özellikle geçmişte insanların nerede yaşayacaklarına karar vermede 
de çok yönlendirici olmuştur. Günümüzde bu durum teknolojinin gelişmesi ile 
artık değişse de su kenarları her dönemde insanlar ve diğer canlılar için çekici 
olma durumunu sürdürmektedir (Steiner ve Domm, 2012). 

Yağış suyunun yönetilmesinin geçmişi, MÖ 3000’li yıllara dayanmaktadır 
(Burian ve Edwards, 2002). Modern zamanlarda ise kentleşme faaliyetlerinin 
artışı ile yağış suyu yönetimi, küresel ölçekte kentlerin gündemindeki ağırlıklı 
yerini korumaktadır. Kentlerin ve yapılı çevrelerin genişlemesi ile doğal su 
döngüsünde bir bozulma olmuştur. Çatılar, yollar, otoparklar gibi geçirimsiz 
malzemelerle kaplı yüzeyler doğal yüzeylerin yerini almıştır. Kentlerde bu sebeple 
çok az miktarda yağmur suyu yeraltına sızabilmekte ve çoğunlukla geçirimsiz 
yüzeyler üzerinde yüzey akışa geçmektedir (Steiner ve Domm, 2012). Zaman 
içinde peyzajlar gibi yağış suyu yöntemi anlayışı da evrim geçirmiştir. Yağış 
sularının en hızlı biçimde gri altyapı elemanları aracılığıyla toplanarak doğrudan 
alıcı bir ortama iletilmesini ön gören geleneksel tutumdan ve uygulamalardan 
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uzaklaşılmıştır. Fletcher (2015) kentlerde yağış suyu yönetiminde, tek amacı kent 
sellerini ve taşkınları azaltmak olan dar odaklı yaklaşımdan, kullanılacak yönetim 
aracı kararı ve tasarımının birden çok hedef ve parametre ile yönlendirildiği bir 
yaklaşıma doğru bir değişim yaşandığını aktarmıştır (Chocat ve diğerleri, 2001; 
Fratini ve diğerleri, 2012; Marsalek ve Chocat, 2002; Wong, 2007). Günümüzde 
yağış sularının yerinde değerlendirilerek, mümkünse kalitesi iyileştirilerek, 
kentin su döngüsüne katılması anlayışı büyük ölçüde kabul görmektedir. Hua 
ve Liu (2012), bu anlayışı doğal drenaj mekanizmalarının yeniden keşfedilmesi 
olarak açıklamaktadır. 

Kent ekosisteminin ve kentsel ekosistem servislerinin sürekliliğini 
desteklemek üzere yağış suyunu yönetmek için başvurulan araçlardan biri, 
südürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamalarıdır (SYSYU). SYSYU; yağış 
suyunu sahada tutmak, biriktirmek veya yağış suyunun yer altı su kaynaklarına 
infiltre olmasını sağlamak amaçlarına hizmet eden çeşitli yapısal tesisler ile 
yapısal olmayan ve bu konuda bilinç oluşturmayı temel alan faaliyetleri ifade 
etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; kentlerde SYSYU hakkında mevcut terminolojiyi 
dünyadan değişik örnekler eşliğinde tanıtarak özetlemektir. Ülkemizde bu 
uygulamalar büyük ölçüde sadece “yağmur bahçesi” kavramıyla tanınmakta 
ve ayrıca TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yağmur 
bahçeleri (sızdırma havuzu) uygulama kılavuzu dışında sürdürülebilir yağış 
suyu yönetimi uygulamalarını tanımlayan, tasarım ilkelerini açıklayan ve seçim 
kriterlerini ortaya koyan kapsamlı resmi ve yasal bir belge bulunmamaktadır. 
Bu kapsamda, çalışmanın ileride yapılacak diğer çalışmalara, uygulamalara ve 
yasal belgelere en azından terminolojik açıdan bir ışık tutması hedeflenmektedir.

2. Sürdürülebilir Yağış Suyu Yönetimi Uygulamaları Konsepti

Sürdürülebilir yağış suyu yönetimi, yüzey akışa geçen yağış suyunun hızını 
düşürmek ve kalitesini arttırmak üzere, doğal süreçlerin işleyişi örnek alınarak 
yapılan yönetsel ve fiziksel eylemleri ifade etmektedir. Geçirimsiz ve yarı 
geçirimli yüzey oranı geçirimli yüzeylere kıyasla çok daha yüksek olan kentsel 
peyzajlarda, yağış suyunu yönetmek için sürdürülebilir yönetim anlayışına 
başvurulduğu gibi kırsal alanlarda da bozulan hidrolojik döngünün tamirinde 
sürdürülebilir yağış suyu yönetimi devreye girebilmektedir.

Geçmişe bakıldığında yağış suyu yönetiminde, insanların artan bilgileri, 
bilimsel ve teknolojik olanakları ile ivmelenen sanayileşme ve kentleşme 
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hareketleri ve doğaya hükmetme, doğayı yönetme ve hatta evcilleştirme 
kavramları üzerinden pratik alan bulan bir yaklaşımın uzunca bir dönem hâkim 
olduğu görülmektedir. Strom ve Nathan (1993), bu bağlamda yağış sularının 
etkilerinin saha dışında kontrol edilmesi üzerine odaklanıldığını belirtmektedir. 
Bu araştırıcılara göre, “yağış suyu ile ilgili ana araştırma konusu, yağış 
suyunun geçici olarak geciktirme tesislerinde tutularak araziye kontrollü bir 
hızda bırakılması yoluyla mansap bölgelerinde olası sel baskınlarının önüne 
geçilmesi olmuştur” (Özeren Alkan, 2019). Geçmiş dönemde yağış suyunun 
yönetilmesine yönelik olarak birincil hedef, suyu mümkün olduğunca çabuk 
bertaraf etmektir. O dönemde akarsu akış hızının, hacminin, frekansının, 
süresinin veya su kalitesinin korunmasıyla ilgili hiçbir endişe söz konusu 
olmayıp yönetim teknikleri sadece suyu güvenli bir şekilde uzaklaştırmaya 
odaklanmaktadır (Echols ve Pennypacker, 2015). Diğer bir deyişle insanların 
mal ve can güvenliği açısından bir riskin tümüyle ortadan kaldırılması ya da 
azaltılması ana hedeftir.

Günümüzde ise; yağış suyu yönetiminde yağış suyunun miktarı ve 
debisine ek olarak su kalitesini de göz önüne alan, doğadan ilham ve destek 
alan doğa temelli çözümlerden yararlanılan, kapsamlı ve entegre bir yaklaşım 
gelişmiştir. Yağış suyundan kaynaklanan sorunlarla yerinde yüzleşerek çözüm 
bulma eğiliminin benimsendiği bu yeni anlayışta temel amaç; yapılaşma öncesi 
(doğal) drenaj desenini mümkün olduğunca koruyarak hidrolojik problemleri en 
aza indirmek (Strom ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan) olmuştur. Yağış 
suyu yönetimindeki son yenilikler, yüzey akışa geçen yağış suyunu istenmeyen 
olarak değerlendirmekten, onu büyük bir dikkatle yönetilmesi gereken bir doğal 
kaynak (doğal bir değer) olarak değerlendirmeye geçişi hızlandırmıştır (Echols 
ve Pennypacker, 2015).

Sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamaları, yüzey akışa geçen 
yağış sularının içerdiği kirleticilerin alıcı su sistemlerine ulaşmasını geciktirmek 
veya tümüyle önlemenin yanı sıra kirletici yükünü azaltmak için kullanılan 
cihaz, uygulama veya yöntemleri de içine almaktadır (ASCE ve US EPA, 2002). 
Görüldüğü gibi kavramın içeriği oldukça yüklü olup, kentsel peyzajlarda çok 
geniş uygulama alanları bulması söz konusudur. 

Sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamaları kavramı; kavramın 
doğduğu yer olan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı literatürde Best 
Management Practices (BMP’s) olarak ifade edilmektedir. Kavramı dilimize 
“İyi Yönetim Uygulamaları” olarak çevirilmesi mümkün olsa da gerek kavramın 
kapsamını ve amacını tam olarak yansıtmak gerekse çeşitli ülkelerde farklı 
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adlarla anılan tekniklere dilimizde bir üst çatı oluşturmak üzere “Sürdürülebilir 
Yağış Suyu Yönetimi Uygulamaları (SYSYU)” olarak ifade edilmesi tercih 
edilmiştir.

Dünyanın farklı yerlerinde SYSYU ile ilgili benzer kavramları tanımlamak 
için farklı terimler kullanılmaktadır. Bu durum zaman zaman kafa karışıklığına 
yol açmakta ve bir kavram karmaşası yaşanmaktadır (Fletcher, 2015). Örneğin 
Avusturalya’da suya dayalı kentsel tasarım (Water Sensitive Urban Design-
WSUD), Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda’da düşük etkili gelişim (Low impact 
development-LID), Birleşik Krallık’ta sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri 
(Sustainable Urban Drainage Systems-SUDS), Amerika Birleşik Devletleri 
ve Kanada’da iyi yönetim uygulamaları (Best Management Practices-BMPs), 
yağış suyu kontrol tedbirleri (Stormwater Control Measures-SCM) adını 
alan bu uygulamaların, aslında temel felsefesi birbiriyle örtüşmekte ve saha 
uygulamalarında benzer teknikler kullanılmaktadır. Kullanılan teknikler, 
ülkelerin/bölgelerin yağış rejimi, topografik özellikleri, toprak yapısı, yasal 
gereklikler gibi değişkenlere göre farklılık gösterebilmektedir. Burian ve 
Edwards (2002)’a göre toplumların bilimsel bilgi dağarcığı, mühendislik 
ve inşaat yetenekleri, toplumsal değerleri yerel ölçekte kullanılan teknikleri 
etkileyen diğer faktörlerdir.

“Kentsel peyzajlarda yüzey akışa geçen yağış suyunu kontrol etmek, 
depolamak veya iyileştirmek için geliştirilen önlemler olarak da anılan 
sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamalarıyla yerleşim alanlarında 
potansiyel sel riskini azaltmak,  çevresel kaliteyi artırmak, yaygın (non-
point-source) kirliliği kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Mevcut drenaj 
deseninin korunmasına katkılarının yanısıra “geciktirme, depolama, süzme 
gibi uygun yönetim tekniklerinin kullanılması ile geleneksel yaklaşımların 
tercih edilmesi durumunda ortaya çıkacak boru ihtiyacı, drenaj yapıları 
masrafları gibi giderler azalacağından, genel anlamda drenaj sistemlerinin 
kent içindeki maliyeti de düşmektedir” (Strom ve Nathan, 1993; Özeren 
Alkan, 2019’dan). 

Sokaklarda, otoparklarda, yeşil alanlarda hatta müstkil evlerin ön 
ve arka bahçelerinde kısaca her yerde var olan, yağış suyunu yönetmeye 
yarayan bu uygulamalar, genellikle bir soruna neden oluncaya kadar dikkat 
çekmezler (Şekil 1 ve 2) (Methods ve Durrans, 2003). Neredeyse görünmez 
olan sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamalarının günümüzde kent 
estetiğine ve kent ekosistemine katkılarının artırılması yönünde çalışmalar 
giderek artmaktadır.
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Şekil 1. Bir SYSYU Örneği-1, Oregon Üniversitesi 
Kampüsü (Prof. Dr. Şerif Hepcan’ın arşivinden)

Şekil 2. Bir SYSYU Örneği-2, Oregon Üniversitesi 
Kampüsü (Prof. Dr. Şerif Hepcan’ın arşivinden)
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Sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamaları ile esas olarak doğadaki 
drenaj deseni taklit edilmektedir. Bu bakımdan bu uygulamaların, doğayı temel 
alan uygulamalar oldukları söylenebilir. Diğer bir deyişle doğal süreç, kentsel 
peyzajlardaki bu uygulamalarda esin kaynağı olmaktadır.

Literatüre bakıldığında sürdürülebilir yönetim uygulamaları, yapısal ve 
yapısal olmayan uygulamalar olarak sınıflandırılmaktadır. “Yapısal uygulamalar; 
mühendislik çözümleriyle yağış suyu, alıcı ortama deşarj olmadan önce yağış 
suyunun güzergâhını değiştirmek, yağış suyunu geçici olarak alıkoymak, 
geciktirmek ya da iyileştirmek için tasarlanmaktadır” (Methods ve Durrans, 
2003; Özeren Alkan, 2019’dan). “Yapısal olmayan uygulamaları ise; yağış 
suyu sistemine giriş yapan kirlilik yüklerini azaltmak ya da yağış suyu yönetimi 
hakkında toplumda oluşmuş ortak bilinci geliştirmek üzere tasarlanan kurumsal 
ve eğitsel çeşitli uygulamaları ifade etmektedir” (Urbonas, 1999; Methods ve 
Durrans, 2003; Özeren Alkan, 2019’dan). 

3. Yapısal Sürdürülebilir Yağış Suyu Yönetimi Uygulamaları

Yapısal sürdürülebilir yönetim uygulamaları ile “yağış suyu miktarı ve 
kalitesinin yönetimi kapsamında pik yüzey akış debisinin azaltılması, akışların 
güzergâhlarının değiştirilmesi ve yüzey akışa geçen yağış suyu kalitesinin 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır” (Methods ve Durrans, 2003; National Research 
Council, 2009; Özeren Alkan, 2019’dan). “Yapısal sürdürülebilir uygulamalar, 
temelde (a) süzme/sızdırma (filtration and infiltration), (b) geciktirme 
(detention), (c) tutma/biriktirme (retention) uygulamaları olarak üç grupta ele 
alınmaktadır” (Strom ve Nathan, 1993; Wahl, 2009; Özeren Alkan, 2019’dan). 
Bu uygulamalar bir arada kullanılarak etkilerini artırılabilmek mümkündür.

3.1. Süzme/sızdırma uygulamaları

Süzme/sızdırma uygulamaları, “yüzey akışa geçen yağış suyunu geçici olarak 
alıkoyarak tutmak suretiyle toprağa yavaş yavaş sızmasını sağlamaktadır. Bu 
uygulamada infiltrasyon işlemi, çökeltme yoluyla, kirleticilerin bitkiler ve 
mikroorganizmalar aracılığıyla yok edilmesiyle ya da kum gibi organik olmayan 
bir ortam vasıtasıyla gerçekleşmektedir” (Wahl, 2009; Özeren Alkan, 2019’dan). 
“Yüzey akışını azaltmak veya ortadan kaldırmak için etkili olan bu uygulamayla 
yer altı sularının beslenmesi, mansapta görülen yüksek yüzey akışının azaltılması 
da mümkün olmaktadır” (Strom ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan). 
“Geçirimli döşemeler, süzme/sızdırma havuzları ve hendekleri, bitkilendirilmiş 
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sığ hendekler, süzme bantları/şeritleri ve yağmur bahçeleri, başlıca süzme/
sızdırma tesislerindendir” (Özeren Alkan, 2019) (Şekil 3).

Geçirimli döşemeler, “üzerine düşen yağmurun doğrudan yer altına 
sızdırılmasını sağlayan geçirimli (Methods ve Durrans, 2003), sabit, dengeli 
ve koruyucu bir yüzey oluşturan zemin döşemeleridir” (Strom ve Nathan, 
1993; Özeren Alkan, 2019’dan). “Bu uygulamayla, yüzey akışa geçen yağış 
suyunun debisi ve miktarı belirgin şekilde düşürülebilmektedir. Yaya yolları 
veya küçük otoparklar gibi trafiğin yükünün ve yoğunluğunun yüksek olmadığı 
durumlarda tercih edilen bir uygulamadır” (Methods ve Durrans, 2003; Özeren 
Alkan, 2019’dan). “Geçirimli asfalt ve beton, çim taşı, sıkıştırılmış kum ve çakıl 
döşeme gibi çeşitli geçirimli döşeme malzemeleri bulunmaktadır. Bu uygulama, 
zeminin altındaki toprak koşullarının geçirgenlik seviyesinin uygun olduğu, 
yeraltı suyu derinliğinin bir sorun oluşturmadığı ve süzülen yağış suyunun 
kirliliğe yol açmayacağından emin olunduğu durumlarda” istenilen sonuçları 
verecektir (Strom ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan).  

“Geçirimli döşemelerin, yeraltı sularının beslenmesine olanak sağlaması, 
düşük altyapı gereksinimi nedeniyle yapım maliyetinin de düşük olması, yüzey 
akışa geçen yağış suyunun debisi ve miktarının kontrol edilmesinde, kirleticilerin 
uzaklaştırılmasında etkili oluşu gibi olumlu yönleri bulunmaktadır. Ancak, bu 
uygulamanın olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da mevcuttur. 
Geçirimli döşemelerin uygulanmasında, zeminin hazırlanması aşamasında 
gereken işçilik maliyetinin yüksek oluşu, yeraltı suyunun kirletilme riski, sık sık 
yoğun yağış görülen alanlarda anaerobik koşulların oluşma durumu ve soğuk 
iklimlerde buzlanma riskine karşı önlem olarak tuz ve kum kullanılamayacak 
olması gibi olumsuz yönleri de göz önüne alınmalıdır” (Strom ve Nathan, 1993; 
Özeren Alkan, 2019’dan). 

Şekil 3. Süzme/Sızdırma Uygulamalarının Temel 
İşleyiş Mekanizması (Echols ve Pennypacker, 2015; Özeren Alkan, 2019’dan)
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Süzme/sızdırma havuzları ve hendekleri, “iri agrega taneleriyle 
doldurulmuş çukur alanlardır. Havuzlar ve hendekler arasındaki tek fark, 
şekilleridir. Sızdırma hendekleri, ince ve uzunken, sızdırma havuzları daha 
geniştir” (Echols ve Pennypacker, 2015; Özeren Alkan, 2019’dan). “Agrega 
malzemesinin arasındaki boşluklar, yüzey akışının geçici olarak tutulması için 
gerekli hacmi oluşturmaktadır. Hendekte tutulan yağış suyunun, aşamalı olarak, 
yavaş yavaş toprağa sızması ve yer altı sularını beslemesi söz konusudur” (Strom 
ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan). “Vejetasyonla kaplı uygulamalarda 
bu mümkün olmaktadır. Sızdırma hendekleri ve havuzlarında zeminde bir su 
alma yapısı bulunmakta veya suyu almak üzere kum, çakıl, taş gibi geçirimli 
bir malzeme bulunması gerekmektedir. Bu uygulama, kısmen küçük alanlar için 
uygundur. Havuzları uygulamak için geniş alanlara gereksinim duyulmakta ve 
uygulama sonrası bakım ve onarım hizmetlerinde sıkıntılar yaşanabilmektedir” 
(Strom ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan).

Bitkilendirilmiş sığ hendekler, yüzey akışa geçen yağış sularını bir 
noktadan diğerine ileten küçük drenaj hatlarıdır (Methods ve Durrans, 
2003). Hafif bir eğimin olduğu bu sistemler, bitkilendirilmiş kanallardır ve 
yağış suyunu filtre ederek bir alıcı sisteme iletirler (Echols ve Pennypecker, 
2015). “Kaldırım ve yol kenarı yağmur suyu oluklarına bir alternatif olarak 
yol kenarlarındaki yüzey akışı taşımak üzere kullanılmakta çimle örtülü, 
kısmen düz kenarlara sahip ve boyuna eğimli olacak şekilde tasarlanmaktadır. 
Hendeklerin, sızdırma ve çöktürme süreçlerini gerçekleştirebilmeleri için, 
akışı yavaşlatabilmeleri ve sığ bir seviyede tutabilmeleri gerekmektedir. Ancak 
bu hendeklerin zemini, zamanla ağırlaşmaya yatkındır. Çamurlaşan zemin, 
sivrisineklerin üremeleri için uygun bir ortam oluşturabilmektedir. Dezavantaj 
olarak değerlendirilebilen bu durumun yanı sıra yüksek akış hacmine karşı 
erozyon riski mevcuttur. Diğer yandan hendekler, tesis edilme ve bakım 
maliyetleri açısından kaldırımlar ve yol kenarı yağmur suyu oluklarına göre 
daha hesaplıdır. Ancak bu uygulamanın yağış sularının taşıdıkları kirlilik 
yükünü ortadan kaldırma kapasitesi düşüktür” (Methods ve Durrans, 2003; 
Özeren Alkan, 2019’dan). 

Süzme bantları/şeritleri, “Bu uygulamanın yağış sularının taşıdıkları 
kirlilik yükünü ortadan kaldırma kapasitesi düşük olup, diğer uygulamalarla 
birlikte kullanılması etkisini artırmaktadır. Süzme bantları/şeritlerinin sığ 
akışların sıkça görüldüğü yerlerde, kaldırım kenarlarında ve otopark alanlarında 
kullanılması uygundur. Bu yapılar, yağış suyunun deşarj edilmesine imkân 
tanıması ve kirlilik kontrolü sağlamasının yanı sıra bir yeşil alan oluşturarak 
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görsel kalitenin ve biyolojik çeşitliliğin artmasına da olanak sağlamaktadır” 
(Methods ve Durrans, 2003; Özeren Alkan, 2019’dan). 

Yağmur bahçeleri, tasarımına ve bağlamına bağlı olarak, sürdürülebilir 
yağmur suyu yönetiminin neredeyse tüm amaç ve hedeflerini yerine getirebilen, 
bitkilendirilmiş, SYSYU’lar olup, yağış suyu yönetimi uygulamalarının geneli 
için de kullanılan kapsayıcı bir terimdir (Echols ve Pennypecker, 2015). Basit 
bir anlatımla yağmur suyunu çatılardan, otopark alanlarından ya da geçirimsiz 
malzeme ile kaplı bir başka dış mekândan alarak toplayan bitki yataklarıdır 
(Steiner ve Domm, 2012). Bir yağmur bahçesinin tasarımı ve inşası, bir 
çukur kazmak ve onu bitkilendirmek gibi basit olabileceği gibi önemli ölçüde 
mühendislik bilgisi de gerektirebilir. Her şey tesis edilecek alanın koşullarına ve 
tasarım amaçlarına bağlıdır. Bir yağmur bahçesi her zaman su tutan ve biyolojik 
yollarla tuttuğu suyu filtre eden bir sistemdir (Echols ve Pennypecker, 2015). 
Strom ve Nathan’a (2003) göre; toprak drenajı iyi olan ya da drenaj özelliklerinin 
iyileştirilmesi mümkün olan toprakların bulunduğu, zemini düşük kotta olan ve 
kısmen güneş alan alanlarda, bina temeli ve kanalizasyon sistemlerinin yakınında 
bulunmayacak şekilde tesis edilmektedir (Özeren Alkan, 2019). Müftüoğlu ve 
Perçin’in (2015)’in belirttiğine göre; yağmur bahçelerinde uygulama alanında 
doğal olarak yetişen bitki türlerinin kullanımı tercih edilir (Diren, 2012). 
“Ayrıca, yağmur bahçeleri, zaman zaman gerçekleşmesi muhtemel olan su 
baskını durumlarını tolere edebilecek türler kullanılarak bitkilendirilmekte ve 
yüzey akış kaynağına yakın olacak şekilde konumlandırılmaktadır” (Strom ve 
Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan). Yağmur bahçeleri, göletlerden veya 
sulak alanlardan farklı olarak yağmur suyunun genel olarak 24 saatten daha az 
bir süre bulunduğu SYSYU’lardır (Steiner ve Domm, 2012).

3.2. Geciktirme uygulamaları 

Geciktirme uygulamaları ile “yağış suyunun çeşitli yollarla yavaşlatılarak, pik 
yağışların dere yataklarını aşındırmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
Geciktirme işlemi, tahliye borusunun çapı küçültülerek, yağış suyunun normale 
göre daha geniş bir alana yayılması sağlanarak ya da yağış suyunun güzergâhı 
uzatılarak gerçekleştirilebilir” (Wahl, 2009; Özeren Alkan, 2019’dan). 

Geciktirme havuzları/kuru havuzlar, yüzey akışa geçen yağış suyunu kısa 
bir süre tutan ve ardından bu suyun kontrollü bir hızla deşarj olmasını sağlayan 
çimle örtülü çukur biçiminde bir yüzey şekline sahip SYSYU’dur (Echols ve 
Pennypecker, 2015). Ağır metal ve diğer bileşenleri içermesi mümkün olan 
çökeltilerin uzaklaştırılması (Methods ve Durrans, 2003), bir diğer deyişle yağış 
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suyu kalitesinin iyileştirilmesi (Strom ve Nathan, 1993; Echols ve Pennypecker, 
2015) bakımından da oldukça etkili olan geciktirme havuzları, suyun çok yavaş 
bir şekilde drene edilmesini sağlamak üzere tasarlanır (Özeren Alkan, 2019) 
(Şekil 4). “Geciktirme havuzları; çim alan, oyun alanı, otopark veya spor alanı 
olarak kullanılabilmektedir. Çoklu kullanıma olanak sağlamak amaçlanıyorsa, 
suyun havuzda uzun süre kalması ve toprağın suya doygun hale gelmesiyle 
ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlere örnek olarak, kanal ve 
çıkış ağzına doğru pozitif drenaj sağlanması ve oyun alanları için yeraltı drenajı 
sağlanması verilebilir. Geciktirme havuzlarının bitkilendirilmesi suretiyle 
mansaba doğru olan yüzey akışının debisinin azaltılması ve infiltrasyonun 
artırılması mümkündür” (Strom ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 2019’dan). 

Şekil 4. Geciktirme Uygulamalarının Temel İşleyiş Mekanizması (Echols ve 
Pennypacker, 2015; Özeren Alkan, 2019’dan)

3.3. Tutma/biriktirme uygulamaları

Tutma/biriktirme uygulamaları, içinde sürekli olarak suyun bulunduğu havuzlar 
ya da insan eliyle yapılmış sulak alanlardır (Şekil 5). Bu tesisler ile “su kirliliğinin 
yok edilmesi, yabanıl habitatlarının oluşturulması ve tesisin çevresinde estetik 
anlamda bir iyileşme sağlanması mümkündür. İlave olarak, yakın çevrede 
bulunan konutların mülkiyet değerinde artış, rekreasyonel olanakların artırılması 
gibi sosyokültürel ve ekonomik yararları da bulunmaktadır” (Strom ve Nathan, 
1993; Özeren Alkan, 2019’dan).
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Şekil 5. Tutma/Biriktirme Uygulamalarının Temel İşleyiş Mekanizması 
(Echols ve Pennypacker, 2015; Özeren Alkan, 2019’dan)

Tutma/biriktirme havuzları ve yapay sulak alanlar, kıyıları doğal görünümlü, 
yağıştan sonra daha fazla su tutmak için tasarlanmış kalıcı su kütleleridir 
(Echols ve Pennypecker, 2015). Bu yapılar, “güvenlik sorunlarına yol açma 
ve rahatsız edici kokuların oluşma potansiyeli, alg gelişimi, sivrisinek üreme 
alanı olma gibi olumsuzluklara yol açabilmekte, bakım ve çökelti temizliği gibi 
önlemlere ihtiyaç gösterebilmektedir” (Strom ve Nathan, 1993; Özeren Alkan, 
2019’dan). “Bu havuzların yağış suyu tutabilmeleri, toprak yapısı, vejetasyon, 
uygun ve gerekli genişlikte mekânın sağlanabilmesiyle ilişkilidir” (Wahl, 2009; 
Özeren Alkan, 2019’dan). Yapay sulak alanlar da tutma/biriktirme tesislerinden 
olup, tutma/biriktirme havuzlarından şekilleri ve vejetasyon özellikleriyle 
farklılaşmaktadırlar. “Havuzlar, genellikle daha derin ve küçük olup vejetasyon 
barındırmazken, yapay sulak alanlarda vejetasyon örtüsü yoğun olup, havuzlara 
göre daha sığdır ve daha geniş bir yüzeye yayılırlar” (Echols ve Pennypacker, 
2015; Özeren Alkan, 2019’dan).

4. Yapısal Olmayan Yağış Suyu Yönetimi Uygulamaları

Yapısal olmayan sürdürülebilir yönetim uygulamaları, kirleticilerin yüzey akışa 
geçmesini ve sisteme dâhil olmasını önlemek veya en aza indirmek ve/veya 
yönetim gerektiren yağış suyu hacmini azaltmak için tasarlanmış kirlilik önleme 
uygulamalarıdır. Sabit, kalıcı tesisler içermezler. Genellikle ikna ve/veya 
ekonomik araçlar yoluyla davranışları değiştirmek amacıyla gerçekleştirilen 
uygulamalardır. 
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Kentsel peyzajlara kirletici deşarjı konularında davranışsal alışkanlıkları 
değiştirmek üzere toplumun bilinçlendirilmesi konuları (Methods ve Durrans, 
2003), kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanımının en aza indirilmesi gibi 
uygulamalar (Fletcher,2015), kirlilik önleme işlemleri ile konu hakkında eğitim 
programları da yapısal olmayan sürdürülebilir uygulamalar arasındadır. 

Yağış suyunu yönetmenin en etkili yolu, sorunların oluşmadan önce 
önlenmesidir. “Genellikle yapısal olmayan sürdürülebilir uygulamalara, maliyeti 
daha yüksek olan yapısal sürdürülebilir uygulamalara gereksinim duyulmaması 
için veya onlara duyulan gereksinimi azaltmak için başvurulmaktadır” 
(SCNEMO, 2005; Özeren Alkan, 2019’dan). Özellikle yapılaşmaya yeni açılan 
alanlarda sürdürülebilir yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüzey 
akışa geçen yağış suyu miktarını ve kirletici yükünü önemli ölçüde azaltabilir 
(National Research Council, 2009). 

5. Yapısal Sürdürülebilir Yağış Suyu Yönetimi Uygulamaları Seçim 
Kriterleri

“Yapısal sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamaları seçim kriterleri, 
çeşitli amaç ve durumlara göre belirlenmektedir. Yağış suyu yönetim hedefleri, 
etki alanı ve tasarım amaçları, su kalitesi, alanın kendine özgü iklim, toprak, 
topografya, alan kullanımı vb. koşullarına uygunluk durumu, sosyal ve çevresel 
etmenler, kriterlerden bazılarıdır” (Özeren Alkan, 2019). Ayrıca, çalışma alanının 
büyüklüğü, fiziksel özellikleri gibi değişkenlere bağlı olarak yağış suyu yönetim 
uygulamaları tek başlarına veya bir arada kullanılabilmektedir. (Strom ve 
Nathan, 1993; Clar ve diğerleri, 2004). Hangi durumda hangi SYSYU’nun veya 
SYSYU grubunun tercih edileceğine karar verirken temelde çalışma alanında 
bir SYSYU’ya neden gereksinim duyulduğu sorusunun yanıtı aranmaktadır. 

SYSYU’ların seçimi, inşa edilmesi ve bakımı açısından dikkat edilecek 
hususların gözden geçirilmesi ve kirlilik önleme hedeflerinin belirlenmesi 
önemlidir (Hamilton County, 2008).

Yüzey akışa geçen yağış miktarı ve hacmi göz önüne alınarak SYSYU’ların 
seçimi,  kalıcı SYSYU’lar ve inşaat sonrası SYSYU’lar için farklılık gösterir. 
İnşaat sırasında kullanılan geçici SYSYU’lar, 2 yıllık bir tekerrürde 24 saatlik 
bir yağıştan kaynaklanan pik akışlar sırasında yeterli şekilde çalışacak biçimde 
tasarlanmaktadır. Eğer yüzey akışa geçen yağış suyu, yüksek kaliteli veya 
bozulmuş akarsuları etkiliyorsa, 5 yıllık 24 saatlik bir yağış için etkin bir şekilde 
çalışacak şekilde tasarlanması önerilir çünkü daha kısa süreli fırtınalar beklenen 
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pik akış seviyelerini aşabilir. Kalıcı veya inşaat sonrası SYSYU’lar, yağış 
suyu akışının ‘ilk yıkamasını’ arıtmak için tasarlanacaktır. İlk yıkama hacmi, 
tüm drenaj alanı üzerindeki doğrudan yağış suyu akışının ilk 19 mm’si olarak 
kabul edilir. İlk yıkama hacmi 96 saate kadar bir süre boyunca serbest bırakılır 
(Hamilton County, 2008). Yukarıda sözü edilen 2 ve 5 yıllık periyotların,  
esktrem yağışların frekansının arttığı bir süreçte, daha yukarılara çekilmesinin 
güvenlik eşiğini arttıracağı önemle dikkate alınmalıdır.  

Kirlilik önleme hedefleri her bir uygulama alanı için farklı olacaktır. Bu 
nedenle kirlilik risklerin tanımlanması, uygulama alanının özelliklerinin ve 
uygulama alanında gerçekleşecek inşaat sürecinin veya endüstriyel faaliyetin 
doğasının gözden geçirilmesini gerektirir. Bu bilgiler, tasarım sürecinin 
başlarında dikkatli toplanmalı ve gözden geçirilmelidir. Kirlilik riskleri 
tanımlandıktan sonra SYSYU hedefleri geliştirilir ve spesifik SYSYU’lar 
seçilebilir (Hamilton County, 2008). 

Kirlilik önleme hedeflerinin belirlenmesinden sonra, her bir hedefi 
karşılamak için en uygun SYSYU’ların belirlenmesi gerekmektedir. 
SYSYU’ların seçiminde 4 adımlı bir süreç tanımlanmıştır (Şekil 6) (Hamilton 
County, 2008).

Şekil 6. Sürdürülebilir Yağış Suyu Yönetim 
Uygulamaları Seçim Süreci (Hamilton County, 2008)
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Erozyon ve kirliliği önlemek, tortu ve kirleticileri ortadan kaldırmaktan daha 
uygun maliyetlidir. Bu nedenle 1. adım, erozyon ve kirlilik oluşumunu ortadan 
kaldırmaya çalışmaktır. 2. adımdan 4. adıma kadar olan eylemleri gerçekleştirmeye 
gerek kalmaması için erozyon ve kirlilik oluşumunu ortadan kaldırmaya çalışmak 
(1. adım) büyük önem taşımaktadır (Hamilton County, 2008).

Echols ve Pennypecker (2015) ise sürdürülebilir yağış suyu yönetim 
uygulamalarının seçiminde ana amaç, hedef ve tekniklerin birbirine eşlendiği bir 
sistem önermiştir. Sistem kurulurken çok sayıda yağmur suyu yönetim kılavuzu 
ve ilgili pek çok kaynak incelenerek hem insan hem de doğal sistemlerin 
ihtiyaçlarını dikkate alan beş ana amaç belirlenmiştir: 

- Yağış suyundaki kirlilik yükünün azaltılması
- Mansapta yüzey akışından kaynaklanan hasarın azaltılması
- Yağış suyunun güvenli bir şekilde taşınması, kontrol edilmesi ve tutulması
- Yağmur suyunun yeniden kullanım amacıyla tutulması
- Habitat oluşumunun desteklenmesi veya var olan habitatların restore 

edilmesi

Mevcut uygulamalar ve ilgili literatür incelendiğinde bu amaçlara ulaşmada 
kullanılabilecek beş hedef ise şöyledir (Echols ve Pennypecker, 2015):

Nakil: Yağış suyunun bir yerden başka bir yere güvenle taşınmasının, hareketinin 
sağlanması

Geciktirme: Yağış suyunun alıkoyularak geçici bir süre tutulmak suretiyle saha 
dışına deşarj olmasının sağlanması

Tutma: Yağış suyunun sahada alıkoyularak tutulmasının sağlanması

Sızdırma: Yağış suyunun tutularak yer altı su kaynaklarına reşarj olmasının 
sağlanması

Filtreleme: Yağış suyuyla taşınan kirliliğin azaltılması

Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde, çeşitli sürdürülebilir yağış 
suyu yönetim uygulamalarının tasarımında çok çeşitli tekniklerin kullanılması 
söz konusudur.  Bu teknikler gri ve yeşil altyapı elemanları olarak sınıflanmıştır. 
Gri altyapı elemanları, bitki ya da toprağın olmadığı, borular, oluklar, 
kanallar ve kanaletler gibi suyolları, yüzey akışa geçen yağış suyunu iki veya 
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daha fazla parçaya bölerek daha çok miktarda suyun yönlendirilmesine ve 
yönetilmesine imkân tanıyan akış bölücüler ile yağmur varilleri ve su tankları 
gibi su konteynerleri gri altyapı elemanları olarak tanımlanmıştır. Yeşil atyapı 
elemanları ise geciktirme havuzları, kuru havuzlar, sulak alanlar, süzme/sızdırma 
havuzları ve hendekleri, yağmur bahçeleri ve bitkilendirilmiş sığ hendekler 
olarak tanımlanmıştır (Echols ve Pennypecker, 2015). 

Birbiriyle eşleşmiş bu sistemi anlatan bir tablo oluşturulmuştur  
(Çizelge 1).

Çizelge 1. Sürdürülebilir Yağış Suyu 
Yöntemi Seçim Kılavuzu (Echols ve Pennypecker, 2015)

Çizelge kullanılarak yağmur suyunu yönetmek için mevcut ana amaçlar ile 
eşleşen bir hedefi belirlemek ya da spesifik bir teknik ile erişilebilecek birden 
fazla hedef ve ana amaçla ilgili bilgi sahibi olmak mümkündür.

6. Sonuç

Sürdürülebilir yağış suyu yönetimi uygulamaları; günümüzde yağış suyunu 
yönetmenin doğa dostu, doğadan ilham alan ve hatta doğayı taklit eden teknik 
detaylar doğrultusunda sahada uygulanan yapısal ya da yapısal olmayan 
yollarıdır. Su döngüsünün zarar gördüğü kentsel peyzajlarda, yüzey akışa 
geçerek alıcı ortama hızlıca ve kirlilik yükünden arınmadan ulaşan yağış 
sularının, kirlilik yükünden arınarak alıcı su sistemlerine kavuşmasının ve su 
döngüsünde daha uzun kalmasının bir yoludur. 
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Kent ve bölge ölçeğinde karar vericilerin mekânsal planlarının yapım 
ve uygulama aşamalarında anahtar bir parametre olarak havza ölçeğinde su 
yönetimini dikkate almaları, kentlerin daha konforlu, daha yaşanabilir ve 
biyoçeşitlik açısından daha zengin olması için büyük önem taşımaktadır. Bunun 
yanı sıra yerel yönetimlerce kentler özelinde, kentlerin meteorolojik, topografik, 
jeolojik özellikleri ile yapıları ve elbette bütçeleri dâhilinde sürdürülebilir yağış 
suyu yönetimi uygulamalarını su yönetimi pratiklerine eklemeleri, çağdaş 
yönetim ve yönetişim anlayışının bir parçası olarak algılanmalıdır. 

Ayrıca SYSYU’lar konusunda her kente özgü uygulama kılavuzlarının 
geliştirilmesi gereklidir. Bu kılavuzlar tasarım, uygulama va bakım süreçlerini 
kolaylaştıracak ve süreci sistematik bir hale getirerek uygulamaların 
yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

Kentlilerin sağlıklı, güvenli ve estetik anlamda göze hitap eden bir peyzajda 
yaşama hakkının olduğu bilinciyle yağışlar sonrasında suyu görebildikleri, 
keyifle deneyimleyebildikleri dış mekânlar tasarlamak, mesleki anlamda peyzaj 
mimarlarının ilgi alanıdır. Bu kapsamda suyun ana odak olduğu, su döngüsünün 
taçlandırıldığı plan ve projelerin ülkemizde yakın zamanda daha sık görüleceği 
umulmaktadır. Bu sayede suyun çok değerli doğal bir “varlık ve değer” olarak 
değerlendirildiği bir sürece evrilmek daha olasıdır. 
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1. Giriş

Kent kavramı, yer aldığı coğrafyalarda, kültürel etkileşimler 
doğrultusunda durmaksızın değişen dinamik bir kavramdır (Topal, 
2004). Kent, farklılaşmaların mekânı ve demografik-siyasi-iktisadi ve 

sosyolojik boyutlara sahip olan fiziksel mekân; kentleşme ise çok sektörlü ve çok 
boyutlu nüfus birikim süreci ve iktisadi, siyasi, teknolojik ve sosyo-ekonomik 
sebeplerle yaşam mekanlarının büyüyüp gelişmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Ülkemiz 1950 yıllarında büyük bir kentleşme sorunuyla karşı karşıya 
kalmıştır. 1950 yılında kent nüfus oranı %25 iken, 1980’de %44, 2000 yılında 
%65, 2012 yılında ise %77 oranına ulaşmıştır. Dünya Bankası 2020 raporuna 
göre dünya nüfusunun %56’sının kentte yaşadığı bildirilmektedir (WBG, 2020) 
ve 2050 yılında bu oranın %66’ları bulabileceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de 
2021 yılında kentte yaşayan nüfus oranının %93’2 olduğu belirlenmiştir.  

Günümüzde kent ve kırsal arasındaki dengede zaman içerisinde büyük 
oranlarda farklılaşmalar yaşandığı görülmektedir. Son yıllarda artan nüfus ve 
küresel hareketlilik dünyanın %75’inin insan etkisiyle şekillenmesine sebep 
olmuştur. Bunun yanında küresel iklim değişikliği; ısı ada etkisi, hava kirliliği, 
sel-taşkın felaketleri, yeşil alan eksikliği, yeşil alan dağılım ve bakım sorunları, 
biyolojik çeşitlilik kaybı, çölleşme, kuraklık ve bunlara bağlı bozulan toprak 
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ve su kalitesi, gıda güvenliği gibi birçok olumsuz etkilere sebep olmaktadır. 
Bu kapsamda kentlerde doğa ile ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği 
görülmektedir (Demirel ve Oruçkaptan, 2017).

Bu durum kentli haklarının uluslararası platformlarda ele alınıp 
sorgulanmasıyla daha da belirginleşmektedir. I. Habitat Konferansı (1976, 
Vancouver) ile başlayan bu süreç “Herkes İçin Şehirler” konulu Quito 
Deklarasyonu (17-20 Ekim 2016, Quito, Ekvador) ile günümüzde daha da önemi 
artan bir boyutta ele alınarak 40 yıllık bir süreçte kentlerin yaşanabilirliği için 
oldukça büyük mesafeler kat edilmiştir. “Çevresel Sürdürülebilirlik” vizyonuna 
sahip Quito Deklarasyonu ile kentleşme, günümüzde sürdürülebilir ve kapsayıcı 
ekonomik gelişmenin, sosyal ve kültürel kalkınmanın, doğa ve çevre korumanın, 
sürdürülebilir kalkınmanın motoru olarak ele alınmaktadır.

Günümüz kentlerinin en büyük problemi, artan nüfus ve popülasyonun 
kullanımına karşın gösterdiği gelişim ve değişim ile zaman ve mekânda 
toplumların belirli bölgelerde yoğunlaşmaları sonucu yığışım (agglomera) 
alanlarının meydana gelmesidir. Ülkemizde kentler ekolojik, sosyal ve kırılgan 
kent ortamında “kritik yapılar” olarak öne çıkacaktır. Kentlerimizin içindeki 
ekolojik temelli sistemleri analize etmek ve bütünleştirmek için yeşil ağ ve 
yeşil altyapı çalışmaları gündeme gelmektedir. Son zamanlarda çok duyulan 
ve popüler olan kentsel tarım kavramı, kentlerde yoksulluğu azaltma, gıda 
güvenliğini sağlama, istihdamı arttırma, hava kalitesini arttırma, atık yönetimini 
sağlama ve biyoçeşitliliği arttırma gibi birçok sosyo-kültürel, ekonomik ve 
ekolojik sorunlara bir çözüm getirme ve iyileştirmeyi sağlamakla birlikte, daha 
sürdürülebilir ve yeşil kentlerin oluşturulmasında önemli bir yardımcı olduğu 
varsayılmaktadır. Kırsal tarım ile sürekli etkileşim içerisinde bulunan ve gıda 
sistemlerinin bir parçası olan kentsel tarım, günümüz gelişen teknolojisiyle 
birlikte farklı ölçek, tip, teknik ve amaçlarla uygulanmaktadır. Kentsel tarımın 
kente sağladığı ekolojik, ekonomik ve sosyal perspektifteki faydaları ve alan 
kullanım potansiyeli plancılar ve karar vericiler için önemli bir araç olmaktadır. 
Özellikle kentlerdeki boş ve âtıl alanlar, kentsel tarıma dönüştürülme kapsamında 
önemli boyutta potansiyele sahiptir. Kentlerdeki bu boş alanların sosyo-
demografik, doğal ve kentsel faktörleri dikkate alarak bütüncül ve sürdürülebilir 
bir yaklaşımla uygulanması ve planlanması kentler için büyük ölçekte yararlar 
sağladığı araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır. Clinton ve arkadaşları (2018) 
yaptıkları bir çalışmada, dünyada kentsel tarım için kullanım potansiyeli olan 
30-70 bin hektar 1,3 milyon hektar çatı alanı, 7-11 milyon boş alan tespit 
etmiştir. Bu uygun alanların global ölçekte kentsel tarım ve ilgili faaliyetler için
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kullanılması yıllık 100-180 milyon ton gıda üretimi, yaklaşık 15 milyar kilowatt 
saat enerji tasarrufu, milyarlarca dolar değerinde gelir ve birçok konuda tasarruf 
edilmesi anlamına gelmektedir. 

Bu çerçevede kentsel tarım gelişmekte olan ülkemizin plansız ve çarpık 
kentleşmeye sahip şehirlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal karakterinin 
iyileştirilmesi için ve birçok kentsel sorunun çözümü için önemli bir arazi 
kullanımıdır. Ülkemizde ilk kentsel tarım alanı niteliğine sahip Atatürk Orman 
Çiftliği (Açıksöz, 2004) 1925 yılında kurulmasına rağmen günümüzde kentsel 
tarım alanları hobi bahçesinden ve birkaç örnekten öteye gidememiştir. Yasal 
mevzuat konusundaki eksiklikler, teşviklerin ve girişimlerin yetersiz olması 
kentsel tarımın ülkemizde gelişmesini engellemiştir. Bu çalışmada, kentsel 
tarım kavramının tanımı üzerinde durulmuş ve kentsel tarım tipolojileri örnekler 
üzerinden açıklanmıştır. Ülkemizde farklı amaçlarla çeşitli kentsel tarım 
uygulamalarına referans olabilmesi ve olası çıktıları değerlendirilmiştir. 

2. Kentsel Tarım

Kentsel tarım; kent içinde ve çeperinde doğal kaynaklar üzerinde üretim 
metotları uygulanarak, ürün elde etmek ve toplumun günlük tüketim ihtiyacını 
önemli ölçüde karşılamak amacıyla yakıt ve gıda üreten, hazırlayan ve satışa 
sunan bir sektör olarak tanımlanabilir (UNDP, 1996). Metropol ya da asıl kent 
merkezindeki tarımsal üretim, çiçek yetiştiriciliği veya diğer ürünlerin üretimi, 
dağıtımı, satış veya diğer tüketim şekillerine ilişkin ticari ve ticari olmayan tüm 
girişimler kentsel tarım kapasitesini ele almaktadır.

Kentsel tarım; kentte ve kentin çeperinde gerçekleştirilen gıda ve hayvansal 
ürün yetiştiricilik faaliyetlerinin bulunduğu, bu gıda ve ürün çeşitlerinin 
işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin olduğu, 
doğal ve insan kaynakları kullanılarak hizmet ve ürün sağlayan sistemdir. Bu 
kapsamda kentin tarımsal değerinin ölçülmesi, kentin mevcut ekosisteminin ne 
derece kullanıldığı ve kent ekosistemini ne boyutta etkilediği ile bağlantılıdır 
(Mougeot, 2000).

Mougeot (2000) kentsel tarım alanlarının 6 ana başlıkta incelenebileceğini 
savunmuştur;

·	 Sürdürülebilir kentsel gelişme 
·	 Kentsel gıda güvenliği 
·	 Kentin geçinme ve ayakta kalma stratejileri 
·	 Kentsel arazi yönetimi 
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· Kırsal tarım
· Kente gıda sağlama sistemleri

Kentsel tarım, et ve balığında içinde dahil olduğu gıdaların kent ve çevresinde 
yetiştiriciliği, işlenmesi ve pazarlanma faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. 
Geniş kapsamda ise bu faaliyet diğer taraftan toplumun gıda güvenliğini, 
toplumsal ilişkilere olumlu katkı, çevresel sürdürülebilirlik, planlı arazi kullanımı, 
tarımsal ticaretin gelişimi ve gıda ağlarının gelişmesi, kentsel tarım arazilerinin 
korunması ve diğer ilgili konuları içermektedir (Rasouli, 2012). Kentsel tarım 
gıda üretiminin yanı sıra fiziksel, ekonomik ve sosyal kavram ve yerel yönetim 
politikaları gibi birçok farklı programı bünyesinde bulundurmaktadır.

3. Kentsel Tarım Tipolojileri

Kentsel tarım tipolojilerini belirlemede birkaç yol vardır. İlk yol katılımcıların 
değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin kentsel tarım alanlarını şekillendirme 
aşamalarında kullanılabilecek potansiyel bir stratejiyi nasıl ortaya 
çıkarabileceğidir (Şekil 1).

Şekil 1. Kentsel tarım tipolojisi belirlemeye yönelik 
paydaşlar ve üstlendikleri rollerin grafiksel gösterimi 
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Tipolojilere bakmanın başka bir yolu da kaynaklar ve planlanan 
faaliyetler arasındaki bağlantıların sayısını değerlendirmektir (Şekil 2). Bu, 
var olan ve olmayan sistem bağlantılarının haritasını çıkarmakla başlar. 
Ayrıca, çerçeveyi desteklemek için hangi sistem bağlantılarının tasarlanması 
gerektiğini ve hangi bağlantıların şu anda mevcut olmadığını, ancak 
paydaşların ve daha büyük topluluğun sistem ihtiyaçlarını karşılamak için 
vizyon ve hedeflere ulaşmak için tasarlamak için gerekli olduğunu belirlemek 
için kullanılabilir. 

Tipolojiler ayrıca organizasyonel, fiziksel ve operasyonel özellikleri 
aracılığıyla ek karmaşıklıkla da değerlendirilebilir (Şekil 3). Organizasyonel 
özellikler; katılımcıları, organizasyonları ve amaçları/hedefleri içerir. Fiziksel 
özellikler konum, fiziksel tip ve boyut/ölçeği içerir. Operasyonel özellikler, 
faaliyetleri, kaynakları ve zamanı içerir. Bu tür bir değerlendirme, tasarım 
sonuçlarında daha fazla karşılıklı bağımlılık ve daha fazla esneklik oluşturmak 
üzere sistemlerin birbiriyle etkileşime girmesi için entegre bir çerçeve sağlamaya 
başlayan ek bağlantı, etkileşim, sinerji ve sistem ilişkileri katmanlarını 
haritalamaya başlar. Sistem ağları ne kadar karşılıklı bağımlılık sağlarsa, 
sistem ağlarında ve sonuçlarında o kadar fazla esneklik sağlanır. Kentsel tarım 
tipolojileri ayrıca, proje tipini katılımcıların özellikleri, hedefler ve kişisel 
kullanımdan kâr amaçlı kullanımlara kadar uzanan kategoriler arasındaki 
bağlantılarla eşleştirerek organize edilen bir sistem ağına dönüştürülebilir 
(Şekil 4).

Şekil 2. Kentsel tarım tipolojisi belirlemede var olan kaynaklar ve planlanan 
faaliyetler arasındaki bağlantıları ortaya koyma süreci
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Şekil 3. Tanımlayıcı fiziksel, operasyonel ve organizasyonel özellikler
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Şekil 4. Fiziksel ve sosyal özellikler arasındaki bağlantılar 

Kentsel tarım tipolojileri, şu anda kentsel peyzaj alanı içinde tasarımı yeniden 
tanımlayan proje türlerine dayanmaktadır. Kentsel tarım tipolojilerinin 
genişlemesine yönelik ivmede, şehirlerin iklim değişikliği stratejilerini ve 
ekosistem hizmetlerinin şehre ekonomik değer sağlamasıyla birlikte, şehirlerde 
daha sürdürülebilir altyapı sistemlerinin getirilmesi için itici güç olmaktadır 
(Philips, 2013).

Tüm bu değerlendirme stratejilerinde görülebilen ilginç bir özellik, 
tipolojiler arasında çok fazla örtüşme ve bağlantı olmasıdır. Gelecekteki 
teknolojik gelişmelerle birlikte, bugün kullanılmakta olanın ötesinde özelliklerin 
genişlemesini de görmeye başlayacağız. Örneğin, yarının şehirlerinde yeşil çatılar 
ve dikey duvarlar daha fazla odak noktası haline geldikçe, burada listelenen 
tipolojilerin çoğu şu anda öngörülenden daha yeni modellere, varyasyonlara ve 
hibrit tipolojilere genişleyecektir:

■ Kentsel Çiftlikler—Kent çiftlikleri, şehir içinde veya şehrin hemen 
kenarında (kentin çeperinde) gelir getiren ve yiyecek üretimi sağlayan, 
ancak bazıları eğlenme ve dinlenme de sağlayan çiftliklerdir (Şekil 5). İmar 
ve politika mevzuatı nedeniyle genellikle bir dönümden daha küçüktürler. 
Genel olarak, odak noktası, doğrudan tüketicilere ve restoranlara satılan 
veya bir topluluk kuruluşunun gönüllüleriyle paylaşılan veya takas edilen 
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meyve, sebze ve alt ürünlerin küçük ölçekli üretimidir. Ayırt edici özelliği, 
küçük bir arazi alanındaki mahsul çeşitliliğidir. Bazıları, arılar ve tavuklar 
gibi diğer küçük ölçekli hayvancılık unsurlarını da içerir. Genel olarak, 
bu çiftlikler, enerji tasarruflu yerel gıda üretimini ve şehirlerin yetersiz 
hizmet verilen bölgelerinde yerel gıdaya erişimi teşvik ettikleri için 
çok sürdürülebilir modeller olarak görülmektedir. Çoğu kentsel çiftlik, 
geleneksel bir kırsal çiftliğe göre daha küçük arazi üzerinde daha yoğun 
bahçecilik yapılmasına izin veren organik gıda üretimine odaklanmıştır. 
Bazı kentsel çiftlikler de köklerde bulunur ve bölgesel büyüme mevsimlerini 
uzatmak için seralar ve çember evler kullanır.

Şekil 5. Londra’da Vauxhall City Farm [Anonim, (a)]

■ Topluluk Bahçeleri—Topluluk bahçeleri, bir mahalledeki çeşitli insan 
gruplarının yiyecek yetiştirmek için bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 
Her bireyin veya ailenin belirlenmiş bir arsası vardır. Çoğunun kullanım 
anlaşmaları vardır. Bu bahçelerdeki yetiştiriciliklerin kişisel ilişkiler, 
kültürler arası değişim, topluluk gelişimi, güzelleştirme, çevresel adalet, 
suç önleme, liderlik gibi birçok olumlu katkısı olduğuna inanılmaktadır. 
Mahalle bahçeleri için bir varyasyon bu bahçeleri çatılara yerleştirmektir 
(Şekil 6). 
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Şekil 6. Viet Village Kooperatif Kentsel Çiftliği, 
VIET Köyü, New Orleans, Louisiana (Philips, 2013)

■ Araştırma/Deney Bahçeleri—Bu bahçeler, yerel çevre için uygun veya 
daha üretken özelliklere sahip olabilecek bitkileri test etmek için bir 
üniversite veya araştırma kuruluşu gibi bir öğrenim tesisi tarafından 
geliştirilir ve topluma öğrenmeye açıktır (Şekil 7).

■ Öğrenme Bahçeleri—Öğrenme bahçeleri, kaynaklar sağlayarak ve ortak 
faydalar için topluluklara gıda ve bahçe temelli eğitimi teşvik etmektedir. 
Okul veya toplum temelli olabilirler (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Prairie Crossing, Greyslake, Illinois, ABD (Philips, 2013)

■ Yenilebilir Okul Bahçeleri—Okul bahçeleri, topluluk bahçelerinin bir 
çeşididir ve eğitim, idare ve beslenmeyi birleştirmeye odaklanmıştır. 
Yenilebilir okul bahçelerinde Alice Waters tarafından kurulan ve yetersiz 
hizmet alan bir öğrenci nüfusuna yönelik bir mutfak bükümü ve bir okul 
öğle yemeği programı sunan Yenilebilir Okul Bahçesi programı gibi bir 
yaklaşım örnek olarak verilebilir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Miller Creek Yenilebilir Bahçe ve Açık 
Mutfak, Marin County, California (Philips, 2013)

■ Yiyecek Kiler Bahçeleri—Bu bahçeler pek çok biçimde olabilir, ancak 
asıl özelliği, ihtiyacı olan aileler için yerel yiyecek depolarına taze ve 
sağlıklı yiyeceklerin bağışlanmasıdır. Bazıları, fazla ürünün yakındaki 
bir gıda kilerine bağışlanmasını koordine eden topluluk bahçeleridir, 
diğerleri yetiştirdikleri her şeyi veya yetiştirdiklerinin bir kısmını bir gıda 
kilerine veya daha sonra ürünü ajanslara yeniden dağıtan bir topluluk 
organizasyonuna bağışlamaktadır (Şekil 9).

■ Restoran (tohumdan sofraya/çiftlikten sofraya) Bahçeleri—Bu kentsel 
tarım bahçesi, restoran şefi tarafından yiyecek ve kokteyller için menü 
geliştirmede kullanılacak olan bir restoranın dışındaki yer ayrılmış olan 
küçük ölçekli bitki yatakları denilebilir. Bu restoranların vizyonu, yerel 
kaynaklı, lezzetli, besleyici ve mahallenin yeşil ekonomisine katkıda 
bulunan sağlıklı yiyecekleri teşvik etmektir (Şekil 9).

 

Şekil 9. Bar Agricole San Francisco, Kaliforniya (Philips, 2013)
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■ Yenilebilir Otel/Tatil Yeri Bahçeleri—Birçok otel misafir deneyimini 
zenginleştirmek için gıda üretimini peyzajlarına entegre etmekte (Şekil 
10). Bunlar bitki bahçelerinden, restoran, spa için meyve, kuruyemiş ve 
sebze yetiştirmeye veya çiftlikten sofra deneyimine ve tesisteki diğer 
olanaklara kadar değişebilen ve hatta programlamanın bir parçası olarak 
arıcılık ve şarap yapımını da içerebilir. 

Şekil 10. Villa Augustus, Dordrecht (Philips, 2013)

■ Bahçe Paylaşımı—Yardshare, yenilebilir mülk arazilerinin bir çeşididir. 
Tipik olarak, ev sahipleri ile bir bahçıvan veya çiftçi veya kendi yiyeceklerini 
yetiştirmek isteyen ancak bunu yapacak yer, zaman, beceri veya yeteneği 
olmayan aileler için başka bir komşu arasında yapılan bir arazi paylaşımı 
anlaşmasına dayanmaktadır. Kullanılmayan avlu veya bahçe alanını 
kullanmaya yönelik komşularla bağlantı kurma fırsatı sunmaktadır. Bu 
nedenle, özel mülkler üzerine kurulmuş topluluk bahçelerini de temsil 
edebilir. Gönüllüler kendi sebzelerini yetiştirmek için araziye erişirken ev 
sahipleri onlardan yardım alıyor ve bu tip bir tipolojinin sosyal ağ siteleri 
ve şehir ağ siteleri aracılığıyla yayılması için fırsatlar oluşturmaktadır 
(Şekil 11).

■ Yenilebilir Mülk Arazileri—Bu bahçeler, bir ailenin beslenme ihtiyaçlarını 
desteklemek için ön veya arka bahçeyi veya her ikisini birden verimli 
bir bahçe alanına dönüştürerek oluşturulan özel yenilebilir bahçelerdir. 
Genel olarak, bir aile, yiyecek seçeneklerinin çeşitliliğini artırmak için 
ürünlerini başka bir aile ile paylaşır veya takas edebilir. Bu bahçeler satışa 
yönelik bahçeler değildir. Daha küçük bir varyasyon olarak ise, kalabalık 
kent sakinlerinin balkonlarını bir kentsel tarım bahçesine dönüştürdüğü 
yenilebilir balkonlar olacaktır (Şekil 11).
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Şekil 11. City Beet Farm, Vancouver (Duckworth, 2019)

■ Çok Aileli Bahçeler—Apartmanlar ve konutların etrafında organize edilen 
kentsel tarım peyzajları, proje konumuna bağlı olarak ya arazi bazlı ya da 
çatı bahçesi bazlı olabilir. Tipik olarak açık alan arazi kullanım kriterlerinin 
bir parçasıdırlar ve kiracılar için bir kolaylık olarak görülmektedir.

■ Planlanmış Mahalle Bahçeleri—Bu tip kentsel tarım bahçeleri, planlı bir 
topluluk için açık alan sistemleri içinde bir tarım arazisi bileşenini içerecek 
şekilde tasarlanmıştır. Ekolojik yönetim ve kaynakların korunması 
vizyonu etrafında organize edilen projeler, aynı zamanda bölgesel bir gıda 
barınağına bağlı mini bir yiyecek barınağının tanıtımını yapan bir topluluk 
için sosyal ve ekonomik bir fayda işlevi görmektedir. Diğer potansiyel 
faydaları, gıda güvenliği ve erişilebilirliği sağlaması, sağlıklı bir yaşam 
tarzının teşviki, topluluk kimliği ve kaynak yönetimi ve korumaya bağlı 
yeşil alan bilinci yaratma olarak sıralanabilir (Şekil 12). 

 

Şekil 12. İstanbul Küçükçekmece’de topluluk bahçeleri [Anonim (b)]
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■ Şirket Bahçeleri—Bu bahçeler, şirketin sürdürülebilir vizyonunun bir 
parçası olarak görülüp şirketler tarafından çalışanların kullanımına yönelik 
katma değerli olanaklar sağlamaktadır. Genel olarak şirket vizyonları 
çevre yönetimi, toplum hizmeti, sosyal ağ oluşturma ve sağlıklı bir yaşam 
tarzının tanıtımına odaklanmaktadır.

■ Yeşil Altyapı ve Sokak Bahçeleri—Akıllı kentsel tarım, kaldırımlar, 
patikalar, refüjler ve sokak peyzajları gibi bir şehrin ulaşım altyapısına 
yeşil bir bileşen sunabilmektedir ve otomobillerin aksine yaya trafiğini 
tercih ederek sokakları daha güvenli, yürünebilir ve yaya odaklı hale 
getirmede önemli rol oynar. Şehrin sirkülasyon ağının bir parçası olan 
sokaklar, kentsel tarım aracılığıyla caddeyi daha yeşil bir ortama dönüşme 
fırsatı sunmaktadır. Transit koridorlar ve yeşil yollar, ekolojik ve kültürel 
amaçlarla tasarlanabilir ve çok işlevli ve bağlanabilirlik için fırsatlar 
sunabilir (Şekil 13).

Şekil 13. Lafayette Greens Detroit, Michigan (Philips, 2013)

■ Parklar ve Plazalar—Parklar, plazalar, boş arsalar ve kiraya verilen 
artık açık alan parselleri gibi tüm kamusal açık alanlar, topluluk temelli 
kentsel tarım, kamu-özel ortaklıkları ve gıda yoluyla topluluk oluşturmaya 
odaklanan festivaller için fırsatlar sunar ve şehrin açık alan sistemine 
entegre edilir (Şekil 14).
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Şekil 14. Hamilton Belediye Binası’nın ön avlusunda yer 
alan yenilebilir peyzaj Hamilton, Ontario, Kanada [Anonim (c)]

■ Zafer Bahçeleri—Zafer bahçesi, toplumda gönüllüler tarafından ekilen, 
bakımı yapılan ve hasat edilen sebzeler, meyveler ve otlar içeren bir sivil 
alandaki topluluk bahçesidir. “Halk tarafından halk için üretmeyi” temsil 
ederler. Bu bahçeler, tarihte daha da uzun bir soyağacına sahip olan orta 
çağ mutfak bahçelerini anımsatan kamusal kentsel tarım bahçeleri için 
tarihi bir önceliktir.

■ Sağlıklı Yaşam Bahçeleri—Yaşlılar ve yaşam tarzı odaklı topluluklar, 
kentsel tarım bahçelerini hem taze gıda hem de sakinlerin terapatik 
yararı için kullanma fırsatı sunar. Bu tür bahçeler, sakinleri tarafından 
fiziksel egzersiz yapmak veya tekrar oluşturmak için bakılabilen, hafızayı 
güçlendirmek için koku ve görsel uyarım sağlayan veya ortak olarak 
toplandıkları kafeterya veya restoran için taze yiyecek sağlayan yenilebilir 
ekiciler içerebilmektedir (Şekil 15).

Şekil 15. Friendship Village, Dublin (Claypoole, 2021)
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Amerikan kentsel-çiftlik hareketi, zafer bahçelerinin ve mutfak bahçelerinin 
karneli bir pazar için yiyecek sağladığı, iş teklif ettiği ve çocukları tarım 
konusunda eğittiği ikinci bir ülke olarak, eşiğine itildiğinde küçük alanlarda 
nelerin büyüyebileceğinin parlak bir örneğidir. Bu kentsel tarım bahçeleri 
ve bu makalede temsil edilen diğer tipolojiler, kentlerimizde gıda sistemi 
dayanıklılığını geliştirme yolunda bir ışık tutmaktadır.

4. Sonuç 

Dünyada ve ülkemizde gelişen ve değişen insan ihtiyaçlarına yönelik kent 
ve çeperinde yaygınlaşan kentsel tarım, toplulukların yaşamlarını sağlık 
bakımından destekleyen, gıda üretiminin yanında rekreatif yönleriyle insan 
hayatına fiziksel ve psikolojik anlamda olumlu faydalar katan bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent ve yakın çevresine son yıllarda daha sık 
karşılaştığımız hobi bahçeleri, topluluk bahçeleri gibi yapılaşmalar bu kavramın 
popüler hale geldiğinin önemli göstergesidir.  

Kentsel tarımın kentlere ve kentlilere sosyal, ekonomik, ekolojik ve 
eğitimsel yararlardan söz edilebilir. Tarımın yeniden kentsel yaşam alanına 
girmesi şu amaçlara hizmet edecektir:

·	 Yerel gıda üretimi ile toplumun gıda güvencesi desteklenecektir.
·	 Kentsel istihdam sağlanarak gelir sağlanacaktır.
·	 Artık ve bakımsız kent alanlarının yönetimi sağlanacaktır (IDRC, 2000).
·	 Organik atıkların kompost ve hücreye dönüşümü hızlanacaktır.
·	 Su yönetimi açısından fayda sağlayacaktır.
·	 Belediyelerin boş arazilerde olan yükü hafifleyecektir.
·	 Yöredeki toplulukların rekreasyon ihtiyaçlarına cevap verecektir.
·	 Kadınlar ve yaşlı gruplar için ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacaktır.
·	 Bu alanlar toplumsal birliği, arkadaşlık ilişkilerini arttıracaktır ve toplumda 

aidiyet duygusunu geliştirecektir.
·	 Yörede gıda güvenliği sağlanacaktır.
·	 Bu alanlarda faaliyet gösteren bireyler açık havada egzersiz yapma 

olanağına sahip olacaktır. İnsanlar üzerinde fiziksel ve ruhsal açıdan 
olumlu etki yaratacaktır.

·	 Tarımsal aktivitelerle daha yeşil ve serin kent koşulları meydana gelecektir. 
Atıkların biyoloji dönüşümleri ve kent içerisindeki âtıl ve boş alanların 
tarıma dönük verimli peyzaj alanlarının oluşturulması daha temiz ve sağlıklı 
kent koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır (Smit, 1996).
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Kentsel tarım bahçeleri küresel boyutta sosyal, ekonomik, ekolojik, tanıtma, 
gıda stokları gibi birçok boyutu bünyesinde bulunduran bir olgu olarak gündeme 
gelmektedir. Kentsel tarım özellikle gıda güvenliği kapsamında gelişmiş 
ülkeler değerli deneyimlere sahiptir ve kentsel tarım alanlarını bir sistem ve 
politika içerisinde yönetmektedirler. Ülkemizde kentsel tarım bahçelerinin 
bir mevzuatının olmaması kent içerisindeki tarım alanların yok olması veya 
amacının dışında kullanılmasını tetikleyen en büyük etmendir.

Ülkemiz tarımsal ürün yetiştiriciliği kapsamında son derece zengin 
bir tarımsal potansiyele ve biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Tarih boyunca 
ülke sınırlarımızda farklı teknik ve yöntemler içinde tarımsal faaliyetler 
gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalar sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantımızın bir 
parçası olmuştur. Sahip olduğumuz bu kültür ve geleneklerin sürdürülebilirliğini 
sağlama, gelecek nesillere aktarma yönünde kentsel tarım alanları önemli bir 
statü ve potansiyele sahip alanlardır. Bu kapsamda kentsel tarım alanlarının bir 
koruma kültürü ve bilinci içerisinde korunmalı, yönetilmeli ve buna yönelik yasal 
bir yönetmenlik getirilmelidir. Beraberinde bu alanlar yerel yönetim kapsamında 
faaliyet gösteren araştırma, geliştirme ve çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetleri 
gerçekleştirmeye yönelik çeşitli organizasyonların yapılacağı, kentsel yeşil ağ 
yönetimini de içinde bulunduracak şekilde çevre yönetimi enstitüsü adı altında 
bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Akdeniz, 2022).

Günümüzde artık yoğun insan kullanımına sahne olan kentlerle, ekoloji 
arasında nasıl bir uyum yakalanabilir sorusuna cevap aranmaktadır. Peyzaj 
Mimarları ve ilgili diğer meslek disiplinleri azalan ve kaybolan doğal değerleri 
kent içinde yeniden oluşturmanın gayreti içindedirler. Kentlerde son yıllarda dile 
getirilen “yeşil senaryo” ve “doğa içinde kent” kavramları bu da zorunlulukların 
ve arayışların doğal bir sonucudur.
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1. Giriş

Hızlı ve plansız kentleşme ile birlikte geçirimsiz nitelikteki yüzeyler 
alansal olarak genişlemiş, bunun sonucu olarak da ormanlar, kentsel 
yeşil alanlar, çıplak toprak yüzeyleri ve sulak alanlar gibi geçirimli 

yüzeylerin oranında önemli bir azalma meydana gelmiştir (Xu ve diğerleri, 
2016). Kentlerdeki geçirimsiz yüzeyler esas olarak yağışların zemine sızmasını 
önleyen yol ve sokaklar, çatılar ve kaldırımlar gibi yapıları ifade etmektedir 
(Xu ve diğerleri, 2018). İnsanların kullanımına hizmet eden üst ve alt yapı 
unsurlarını kapsayan bu tip alanlar yapılı çevre olarak tanımlanmaktadır. Bitki 
örtüsünün nispeten kısıtlı olduğu ve yapılaşmanın yüksek olduğu kentsel 
alanlar, genellikle çevrelerindeki kırsal alanlara göre daha fazla ısınmakta ve 
iki alan arasında yüzey ve hava sıcaklıkları bakımından önemli farklar ortaya 
çıkmaktadır (Oke, 1982; Nichol, 2005; Çorbacı, 2020). Kentsel ısı adası etkisi 
olarak tanımlanan bu olguya bağlı olarak özellikle yaz mevsiminde termal 

_______________________________
* Bu çalışma, 2-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen “CEDESU2021 / 
2.International City and Ecology Congress within the Framework of Sustainable Urban 
Development” adlı kongrede sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
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konfor düzeyinin düşmesi, soğutma giderlerinin artması, bitkilerin olağan 
vejetasyon döngüsünün daha erken başlaması ve daha geç bitmesi gibi durumlar 
ortaya çıkmaktadır (Küçükali, 2021). Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 
gerçekleşen şiddetli ısı dalgaları, kentleri özellikle yaz mevsiminde yaşanılmaz 
duruma getirmektedir. Yüksek sıcaklıklar yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hassas 
gruplar için ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir (Norton ve diğerleri, 2015).

Kent içi ve kent çevrelerindeki kırsal alanlar arasındaki sıcaklık 
varyasyonlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan parametrelerden biri 
Arazi Yüzey Sıcaklığıdır (AYS). Gözlem uyduları üzerine yerleştirilen termal 
algılayıcılar ile yeryüzünün sıcaklığı ölçülebilmektedir (Yavaşlı, 2019). Uzaktan 
algılama tabanlı termal analizler optik sistemlere göre daha düşük mekânsal 
ve spektral çözünürlüğü sahip olsa da (Yavaşlı, 2019) kent ölçeğinde bölgesel 
bir değerlendirme yapılması için son derece kullanışlıdır. Ordu kent merkezi 
örneğinde arazi yüzey sıcaklığının hesaplanmasında Landsat 8 OLI/TIRS 
uydusundan elde edilen veriler kullanılmıştır. Landsat 8 uydusunun sağladığı 
termal veriler 100 m mekânsal çözünürlüğe sahiptir. Bu veriler kelvin ya da 
celcius gibi sıcaklık birimleri yerine sayısal numaralar biçiminde olduğundan 
kentsel klimatoloji çalışmalarında doğrudan kullanılamamaktadır. Bu sorunu 
ortadan kaldırmak için tek pencere (mono-window) algoritması (Qin ve diğerleri, 
2001), tek kanal (single-channel) algoritması (Munoz ve Sobrino, 2003; 
Munoz ve diğerleri, 2009) ve bölünmüş pencere (split-window) algoritması 
(Coll ve Caselles, 1997) gibi birtakım dönüşüm algoritmaları geliştirilmiştir. 
Bu algoritmalardan bir diğeri de bu çalışmada da uygulanan ışınım transferi 
denkleminin (radiative transfer equation) ters çözümüdür (Şekertekin, 2019). 
Landsat 8 uydusundan elde edilen iki termal banttan herhangi biri seçilerek, 
ışınım transferi denklemine dayanan birtakım işlem adımları ile arazi yüzey 
sıcaklığı elde edilebilmektedir.

Bitki örtüsü oranı, arazi kullanımı, yapılaşma yoğunluğu, yüzey 
malzemelerinin biçimlenişi gibi pek çok faktör arazi yüzey sıcaklığının 
kentlerdeki mekânsal dağılımını şekillendirmektedir (Ghobadi ve diğerleri, 
2015; Yuan ve diğerleri, 2017). Bitki örtüsü ve yapılaşma yoğunluğunu ortaya 
çıkarmak üzere geliştirilen spektral indeksler arazi yüzey sıcaklığı temelli kentsel 
iklim çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu indekslerin başında NDVI 
(Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi) ve NDBI (Normalleştirilmiş Fark 
Yapılaşma İndeksi) gelmektedir (Chen ve diğerleri, 2013; Macarof ve Statescu, 
2017; Guha ve diğerleri, 2018; Malik ve diğerleri, 2019; Alademomi ve diğerleri, 
2022). Arazi yüzey sıcaklığı ile NDVI ve NDBI arasındaki ilişkiler geleneksel 
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istatistik yöntemlerinden korelasyon analizi ile ortaya konulabilmektedir. 
Arazi yüzey sıcaklığı ile NDVI-NDBI ilişkisine odaklanan çalışmalar; arazi 
yüzey sıcaklığının, NDBI ile pozitif ve NDVI ile negatif yönlü ilişki içerisinde 
olduğunu ortaya koymuştur (Chen ve diğerleri, 2013; Guha ve diğerleri, 2018).

Çalışmanın temel amacı; Karadeniz kıyı kentlerinden olan Ordu’da yaz 
mevsimi süresince arazi yüzey sıcaklığının (AYS) ve yapılaşma ilişkisinin ortaya 
konulmasıdır. Bu bağlamda arazi yüzey sıcaklığının NDVI ve NDBI ile ilişkisi 
belirlenerek, kent merkezindeki yapılı ve yapılı olmayan çevreler arasındaki 
yüzey sıcaklık farkı ortaya konulmuş ve kent merkezindeki yükseklik gradyanı 
boyunca AYS ortalamalarının değişimi değerlendirilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Çalışma Alanı

Bu çalışmada, tipik Karadeniz iklimine sahip ve Thornthwaite iklim 
sınıflandırmasına göre 2. derece mezotermal olan Ordu kentinde arazi yüzey 
sıcaklığının (AYS) mekânsal dağılımı, AYS’nin NDVI, NDBI ve yükselti ile 
ilişkileri analiz edilmiştir. Ordu ilinin konumu Şekil 1’deki sol görselde ve kent 
merkezinin konumu sağ görselde kırmızı ile işaretlenmiş alan olarak verilmiştir. 
Ordu, Türkiye’nin kuzeyinde ve Karadeniz’in kıyısındaki şehirlerden biridir. 
Yüzölçümü yaklaşık olarak 26.1 km2 olan kent merkezi ise ilin kuzeydoğu 
kıyısında yer almaktadır. Araştırma alanının gerçek renkli RGB görüntüsü Şekil 
2’de verilmiştir. Burada yeşil renk tonları bitki örtüsü ile kaplı alanları ve gri-
kahverengi tonları ise yerleşim alanlarını göstermektedir.

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilde, yıllık ortalama sıcaklık 14.5 
°C ve yıllık ortalama yağış miktarı 1046.4 mm’dir. Ortalama sıcaklıkların en 
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yüksek olduğu aylar Temmuz ve Ağustos, en düşük olduğu aylar ise Ocak ve 
Şubat aylarıdır. Aylık yağış ortalamasının en düşük olduğu ay Mayıs’tır (56.5 
mm). İlin De Martonne Kuraklık İndisi değeri 31.23’tür. Bu değer nemli bir 
iklim tipini ifade etmektedir (De Martonne, 1926; MGM, 2021). Kentte yükselti 
deniz seviyesinden başlayıp 423 m’ye kadar çıkmaktadır. Bununla birlikte 
araştırma alanının büyük bir bölümü 0-50 m yükselti sınıfı içerisindedir (Şekil 
2).

 

Şekil 2. Çalışma Alanının Gerçek Renkli Uydu Görüntüsü (R: bant 4, G: bant 
3, B: bant 2 (solda), Çalışma Alanındaki Yükselti Sınıfları (sağda)

2.2. Landsat Uydusundan Elde Edilen Termal Bantların Kullanılarak Arazi 
Yüzey Sıcaklığının (AYS) Hesaplanması

Çalışma kapsamında, arazi yüzey sıcaklığı değerlerinin hesaplanabilmesi için 
Landsat 8 uydusundaki termal algılayıcılar tarafından alınan bant 10 görüntüleri 
kullanılmıştır. Arazi yüzey sıcaklığı değerleri güneşlenme durumuna göre gün 
içerisinde farklılık gösterdiğinden, görüntülerin uydular tarafından alınma 
zamanı iklimsel çalışmalarda son derece önemlidir. İki ya da daha fazla zamanda 
alınmış termal görüntülerin karşılaştırılmasında, görüntülerin yaklaşık olarak 
günün aynı saatinde alınmış olması beklenmektedir. Bu çalışmada kullanılan 
5 Haziran ve 24 Ağustos tarihlerinde alınan her iki görüntü de Türkiye saati ile 
11.08’de alınmıştır.

Landsat 8 termal görüntüsünden arazi yüzey sıcaklığı verisi elde etmek 
için ışınım transferi denkleminin (RTE) ters çözümünden yararlanılmıştır 
(Şekertekin, 2019). Hesaplama işlemi QGIS 3.16.6 yazılımında “Raster 
Calculator” modülü kullanılarak yapılmıştır (QGIS Development Team, 2022). 
Arazi yüzey sıcaklığı aşağıdaki adımlar izlenerek elde edilmiştir.
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1) Öncelikle aşağıdaki formül kullanılarak termal banttaki sayısal değerler 
spektral radyans değerine dönüştürülmüştür. Formülde yer alan TOA (top 
of atmospheric) spektral radyans değerini, B10 10 numaralı termal banttaki 
sayısal değeri, ML uydu görüntüsünün meta verisinden ulaşılan radyans 
çarpımsal ölçeklendirme faktörünü, AL ise radyans ilave ölçeklendirme 
faktörüdür.

TOA = ML * B10 + AL

2) Ardından birinci adımda hesaplanan spektral radyans değeri parlaklık 
sıcaklığı (BT) değerine dönüştürülmüştür. Formüldeki K1 ve K2 değerleri, 
uydu görüntüsünün meta verisinde belirtilen termal dönüşüm sabitleridir.

BT = (K2 / ln (K1 / TOA) + 1)) – 273.15

3) Yüzey yayınırlığının (ϵ) belirlenebilmesi için NDVI indeksi hesaplanmıştır.

NDVI = (ρNIR - ρR) / (ρNIR + ρR)

4) NDVI tabanlı olarak bitki örtüsü oranı (Pv) hesaplanmıştır. Formülde 
NDVI, her bir piksele ait NDVI değerini, NDVImin çalışma alanında 
saptanan en küçük NDVI değerini, NDVImax ise en büyük NDVI değerini 
ifade etmektedir.

Pv = [(NDVI – NDVImin) / (NDVImax - NDVImin)]
2

5) Bitki örtüsü oranı (Pv) ve düzeltme katsayıları kullanılarak yayınırlık 
(ışınım) değeri hesaplanmıştır.

ϵ = (0.004 * Pv) + 0.986

6) Son olarak parlaklık sıcaklığı (BT) ve ışınım değeri kullanılarak arazi 
yüzey sıcaklığı (AYS) değerleri hesaplanmıştır.

AYS = (BT / 1 + (0.00115 * BT / 1.4388) * ln ϵ ))

2.3. Spektral İndekslerin Hesaplanması

Çalışmada kullanılan spektral indeksler ve bu indekslerin formülleri Çizelge 
1’de verilmiştir. Bitki örtüsünün yoğunlaştığı alanların belirlenmesinde NDVI 
kullanılmıştır. NDVI, uydu verilerinden alınan yakın kızılötesi (NIR) ve kırmızı 
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(R) bantların belirli bir formül doğrultusunda oranlanması ile elde edilmektedir 
(Rouse ve diğerleri, 1974). Ayrıca NDVI arazi yüzey sıcaklığının hesaplanma 
algoritması içinde de önemli bir yere sahiptir. Kentsel yerleşimler, sanayi ve 
ticaret alanları gibi yapılaşmış alanların ortaya çıkarılması için NDBI indeksinden 
yararlanılmıştır. NDBI, kısa dalga kızılötesi (SWIR) ve yakın kızılötesi (NIR) 
bantlara ait değerlerinin farkının bu iki değerin toplamına oranlanması ile elde 
edilmektedir (Çizelge 1).

Çizelge 1. Çalışmada Kullanılan Spektral İndeksler

İndeks Formül Kaynak

NDVI
Normalized Difference 

Vegetation Index
(ρNIR - ρR) / (ρNIR + ρR) 

Rouse ve diğerleri 
(1974)

NDBI
Normalized Difference 

Built-up Index
(ρSWIR - ρNIR) / (ρSWIR 

+ ρNIR)
Zha ve diğerleri 

(2003)

2.4. NDBI ve ISODATA Algoritması Kullanılarak Yapılaşmış Alanların 
Çıkarılması

Ordu kent merkezi sınırları içerisindeki yapılaşmış ve yapılaşmamış 
alanların mekânsal olarak ortaya konulabilmesi için NDBI tabanlı 
olarak ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique 
Algorithm) kontrolsüz sınıflandırma algoritmasından yararlanılmıştır. Bu 
algoritma benzer spektral özelliklere sahip pikselleri, belirli istatistiksel 
kriterlere göre gruplandıran bir kümeleme algoritmasıdır. Sınıflandırma 
QGIS 3.16.6 yazılımındaki SCP (Semi-Automatic Classification Plugin) 
eklentisi aracılığıyla yapılmıştır (Congedo, 2021; QGIS Development 
Team, 2022). Sınıflandırmada sınıf sayısı 2 (yapılaşmış ve yapılaşmamış 
alanlar) ve yineleme sayısı 10 olarak belirlenmiştir. İşlem sonucunda elde 
edilen sınıflandırmanın mekânsal dağılımı Şekil 3’te verilmiştir. Çalışma 
alanı içerisinde rastgele oluşturulan 200 yer kontrol noktası kullanılarak 
yakın tarihli Google Earth görüntüleri üzerinden sınıflandırma doğruluğu 
test edilmiştir. Buna göre; genel sınıflandırma doğruluğu %96.5 olarak 
belirlenmiştir.
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Şekil 3. NDBI ve ISODATA Algoritması 
Kullanılarak Yapılaşmış Alanların Çıkarılması

2.5. İstatistiksel Analiz

Çalışmada elde edilen verilerin normallik varsayımını sağlama durumlarının 
test edilmesinde Shapiro-Wilk testi kullanılmış, elde edilen sonuçlar basıklık-
çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. Verilerin normallik durumumun 
değerlendirilmesinin ardından; arazi yüzey sıcaklığı, NDVI ve NDBI değerlerine 
ilişkin minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı 
istatistikler hesaplanmıştır.

Arazi yüzey sıcaklığı ile NDVI ve NDBI değerleri arasındaki ilişkiyi test 
etmek için Pearson korelasyon testinden yararlanılmıştır ve korelasyon katsayıları 
hesaplanmıştır. Korelasyon analizinde elde edilen sonuçlar görselleştirilmiş 
ve çalışmanın devamında sunulmuştur. Yapılaşmış ve yapılaşmamış alanlar 
arasında arazi yüzey sıcaklığı ortalamaları bakımından anlamlı farklılık olup 
olmadığı bağımsız örneklem Student’s T Testi kullanılarak test edilmiştir.

Son olarak, arazi yüzey sıcaklığının kent merkezinde bulunan yükselti 
sınıfları arasındaki farklılaşma durumu tek yönlü varyans analizi ile test 
edilmiştir. Ortalamaların farklılaştığı gruplar post-hoc testlerinden Games-
Howell ile belirlenmiştir. Çalışmada yer alan tüm istatistiksel analizler ve 
görselleştirmeler açık kaynak kodlu bir yazılım olan Jamovi 2.2.5 ortamında 
yapılmıştır (The Jamovi Project, 2021).
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3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Arazi Yüzey Sıcaklığı (AYS), NDVI ve NDBI İndekslerinin Zamansal 
ve Mekânsal Dağılımı

Her iki tarih için Arazi Yüzey Sıcaklığı (AYS), NDVI ve NDBI değerlerinin 
tanımlayıcı istatistikleri Çizelge 2’de sunulmuştur. NDVI, NDBI ve AYS 
değerlerinin çalışma alanı içerisindeki mekânsal dağılımı sırasıyla Şekil 4, 
Şekil 5 ve Şekil 6’da verilmiştir. Ortalama AYS değerleri 5 Haziran ve 24 
Ağustos tarihleri için sırasıyla 26.1 °C ve 31.3 °C’dir. En yüksek arazi yüzey 
sıcaklığı değeri 5 Haziran’da 32.7 °C iken 24 Ağustos’ta bu değer 43.1 
°C’ye ulaşmaktadır. 5 Haziran ve 24 Ağustos için ortalama NDVI değerleri 
sırasıyla 0.29 ve 0.26’dır. Ortalama NDBI değeri 5 Haziran’da -0.11 iken 24 
Ağustos’ta -0.09’dur. Şekil 6’daki arazi yüzey sıcaklığının mekânsal dağılım 
haritası incelendiğinde yüzey sıcaklıklarının belirli bölgelerde yoğun biçimde 
arttığı görülmektedir. Her iki tarihte de yüzey sıcaklığı kent merkezi içerisinde 
heterojen bir dağılım sergilemektedir. Konut, sanayi ve ticaret merkezlerinin 
yoğunlaştığı alanlarda AYS değerleri yüksek bir ortalama sergilerken kent içi 
yeşil alanlar, su yüzeyleri ve tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda nispeten daha 
düşük AYS değerleri görülmektedir (Şekil 6).

Şekil 4. Çalışma Alanı İçin Hesaplanan NDVI Değerlerinin Mekânsal Dağılımı

Şekil 5. Çalışma Alanı İçin Hesaplanan NDBI Değerlerinin Mekânsal Dağılımı

Şekil 6. Çalışma Alanı İçin Hesaplanan Arazi 
Yüzey Sıcaklığı (AYS) Değerlerinin Mekânsal Dağılımı

Çizelge 2. AYS, NDVI ve NDBI Değerlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Değerler AYS (°C) NDVI NDBI

Tarih Min. Max. Ort. S.S. Min. Max. Ort. S.S. Min. Max. Ort. S.S.

5 Haz. 
2020

18.9 32.7 26.1 2.70 -0.20 0.65 0.29 0.18 -0.37 0.33 -0.11 0.13

24 Ağt. 
2020

23.6 43.1 31.3 2.71 -0.19 0.63 0.26 0.15 -0.37 0.26 -0.09 0.11

3.2. Arazi Yüzey Sıcaklığı (AYS), NDVI ve NDBI Arasındaki İlişki

Arazi yüzey sıcaklığı ile NDVI ve NDBI spektral indeksleri arasındaki ilişkinin 
araştırılması için, her bir piksele ait AYS, NDVI ve NDBI değerleri çekilerek 
oluşturulan veri seti kullanılarak Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 
Yaz mevsimin başı ve sonu için AYS ile NDVI değerleri arasındaki korelasyon 
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Şekil 5. Çalışma Alanı İçin Hesaplanan NDBI Değerlerinin Mekânsal Dağılımı

Şekil 6. Çalışma Alanı İçin Hesaplanan Arazi 
Yüzey Sıcaklığı (AYS) Değerlerinin Mekânsal Dağılımı

Çizelge 2. AYS, NDVI ve NDBI Değerlerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Değerler AYS (°C) NDVI NDBI

Tarih Min. Max. Ort. S.S. Min. Max. Ort. S.S. Min. Max. Ort. S.S.

5 Haz. 
2020

18.9 32.7 26.1 2.70 -0.20 0.65 0.29 0.18 -0.37 0.33 -0.11 0.13

24 Ağt. 
2020

23.6 43.1 31.3 2.71 -0.19 0.63 0.26 0.15 -0.37 0.26 -0.09 0.11

3.2. Arazi Yüzey Sıcaklığı (AYS), NDVI ve NDBI Arasındaki İlişki

Arazi yüzey sıcaklığı ile NDVI ve NDBI spektral indeksleri arasındaki ilişkinin 
araştırılması için, her bir piksele ait AYS, NDVI ve NDBI değerleri çekilerek 
oluşturulan veri seti kullanılarak Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 
Yaz mevsimin başı ve sonu için AYS ile NDVI değerleri arasındaki korelasyon 
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Şekil 7’de, AYS ve NDBI değerleri arasındaki korelasyon ise Şekil 8’de 
verilmiştir. Buna göre, esas alınan iki tarihte de AYS ve NDVI arasında 
yüksek negatif korelasyon tespit edilmiştir (r5haziran=-0.766, r24ağustos=-0.780). 
AYS ve NDBI arasında ise NDVI indeksinin aksine yüksek pozitif korelasyon 
bulunmaktadır (r5haziran=0.809, r24ağustos=0.793).

Yakın kızıl ötesi (NIR) ve kırmızı (R) bantların oranlanması ile elde 
edilen NDVI indeksinin yüksek değerlere sahip olması, ilgili alanda yoğun ve 
sağlıklı bitki örtüsüne işaret etmektedir. NDBI indeksi ise yapılaşmış yüzey 
ve alanları ortaya çıkarmak üzere geliştirilmiştir. Ordu kent merkezinde 
özellikle konut, ticaret ve sanayi alanlarının yoğunlaştığı bölgeler; yüksek 
NDBI değerleri ve düşük NDVI değerleri ile karakterize edilmektedir. 
Konut, ticaret ve sanayi alanı gibi geçirimsiz yüzeylerin fazla olduğu, 
yapı kitlelerinin yoğunlaştığı alanlarda yüzey sıcaklığının bitki örtüsü ile 
kaplı alanlara göre daha yüksek olması beklenen bir durumdur. Bu ilişkiye 
odaklanan araştırmalar arazi yüzey sıcaklığının (AYS), genel olarak NDBI 
ile pozitif ve NDVI ile negatif yönlü ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır 
(Chen ve diğerleri, 2013; Guha ve diğerleri, 2018). Bu anlamda çalışmanın 
bulguları literatür ile uyumludur.

Şekil 7. Arazi Yüzey Sıcaklığı ve NDVI Arasındaki Korelasyon
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Şekil 8. Arazi Yüzey Sıcaklığı ve NDBI Arasındaki Korelasyon

3.3. Arazi Yüzey Sıcaklığı ve Yapılı Çevre İlişkisi

Yaz mevsiminin başını temsilen alınan 5 Haziran tarihli uydu verilerine göre; 
yapılaşmamış alanlarda ortalama yüzey sıcaklığı 23.7 °C iken yapılaşmış 
alanlarda bu değer 27.7 °C’ye çıkmaktadır. İki alan tipi arasında yaklaşık 3.9 °C 
fark bulunmaktadır (Şekil 9) ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Çizelge 
3). 24 Ağustos’ta ortalama yüzey sıcaklıkları 5 Haziran’a göre her iki alan 
tipi için de artmaktadır. Yapılaşmamış alanlarda ortalama yüzey sıcaklığı 29.5 
°C iken yapılaşmış alanlarda 33.3 °C’dir (Çizelge 4). Aradaki yüzey sıcaklık 
ortalaması farkı yaklaşık 3.8 °C’dir (Şekil 9).

Çizelge 3. Student’s T Testi Sonuçları

  İstatistik df p-değeri
Ort. 
farkı

Std. 
hata 
farkı

AYS (5 
Haziran 2020)

Student’s t 171 28636 < 0.001 3.92 0.0229

AYS (24 
Ağustos 2020)

Student’s t 164 28636 < 0.001 3.79 0.0231
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Çizelge 4. Yapılaşmış ve Yapılaşmamış 
Alanlar Arasındaki AYS Ortalama Farkları

Tarih
Yapılaşmamış alanlar Yapılaşmış alanlar

AYSmin 
(°C)

AYSmax 
(°C)

AYSort 

(°C)
AYSmin 

(°C)
AYSmax 

(°C)
AYSort 

(°C)
5 Haz. 
2020

19.7 30.3 23.7 19.5 32.7 27.7

24 Ağt. 
2020

23.6 36.2 29.5 25 43.1 33.3

Şekil 9. Arazi Yüzey Sıcaklığının Yapılaşmış 
ve Yapılaşmamış Alanlardaki Ortalaması

3.4. Arazi Yüzey Sıcaklığı ve Yükselti İlişkisi

Yükseltiye ilişkin veriler AYS, NDVI ve NDBI arasındaki ilişkileri anlamada 
oldukça yararlı olmaktadır (Guha ve diğerleri, 2018). Arazi yüzey sıcaklığı 
ve yükselti arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için çalışma alanı 9 yükselti 
basamağına ayrılmıştır. Ardından her bir basamak için arazi yüzey sıcaklığı 
(AYS) ortalaması hesaplanmıştır (Şekil 10). Buna göre yaz mevsiminin 
hem başında (AYSort=26.7 °C) hem sonunda (AYSort=32 °C) arazi yüzey 
sıcaklığı, 0-50 m yükselti kuşağında en yüksek ortalamaya sahiptir (p<0.05). 
Yaz mevsiminin başında yükseltisi 250 m’nin üzerindeki alanlar için AYS 
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yaz mevsiminin 
sonunda ise 350 m ve üzeri rakımdaki alanların AYS ortalamaları arasında 
farklılık yoktur (Şekil 10).
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Şekil 10. Arazi Yüzey Sıcaklığı (AYS) ve Yükselti İlişkisi (Küçük harfler 
Games-Howell testine göre farklı grupları göstermektedir.)

Arazi yüzey sıcaklığı ve yükselti arasındaki genel trende bakıldığında; artan 
yükselti ile birlikte yüzey sıcaklığı ortalamalarının azalma eğiliminde olduğu 
görülmektedir. Ordu kent merkezinde yapı yoğunluğunun yüksek olduğu 
bölgeler büyük oranda yükseltinin düşük olduğu kuşakta yer almaktadır. 
Yükselti arttıkça yapı yoğunluğu yerini tarımsal üretim alanlarına bırakmaktadır. 
Bunun sonucu olarak artan bitki örtüsü ve geçirimli yüzey alanı oranları AYS 
ortalamasını düşürmektedir.

4. Sonuç

Bu çalışmada, Landsat 8 uydusuna ait görüntüler kullanılarak Ordu kent 
merkezinin 2020 yılı yaz mevsimindeki arazi yüzey sıcaklıkları, NDVI ve NDBI 
değerleri hesaplanmış, mekânsal ve zamansal özellikleri ortaya konmuştur. 
Uzaktan algılama ile elde edilen termal görüntüler, yersel optik algılayıcılar 
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düşünüldüğünde görece daha düşük mekânsal çözünürlüğe sahip verilerdir. 
Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki yüzey sıcaklığı dinamiklerinin anlaşılması 
gibi daha bölgesel iklim çalışmalarında son derece pratik ve kullanışlı olsalar 
da kentsel alanlar gibi mekân kompozisyonu ve arazi kullanımı bakımından 
değişkenlik gösteren alanlarda daha yüksek çözünürlüklü verilere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çalışma yalnızca yapılaşmış ve yapılaşmamış çevreler 
arasındaki yüzey sıcaklığı farklılıklarına odaklanmıştır. Ancak daha çok sayıda 
arazi örtüsü/alan kullanımı sınıfları ya da yerel iklim bölgeleri gibi iklim odaklı 
sınıflandırmalar ile kentsel ısı adaları ve bunların etkileri daha derinlemesine 
incelenebilecektir.

%96.5 genel sınıflandırma doğruluğuna sahip yapılaşmış çevre haritasına 
göre yapılaşmış ve yapılaşmamış çevreler arasında arazi yüzey sıcaklığı 
yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Yaz mevsiminin başında, yapılaşmış 
alanlarda AYS ortalaması, yapılı olmayan alanlara göre 3.9 °C daha fazladır. 
Yazın sonuna gelindiğinde ise yine yapılı çevrelerde AYS ortalaması 3.8 °C daha 
fazladır. Bu sıcaklık farkları düşük gibi görünse de aslında kentlerdeki termal 
konfor ve hava kirliliği düzeyleri gibi önemli değişkenlerle yakından ilişkilidir. 
Arazi yüzey sıcaklığı ile yükselti arasındaki ilişkiye bakıldığında, yüzey 
sıcaklığının yükselti arttıkça düşme eğiliminde olduğu görülmüştür. Yükseltisi 
0-50 m olan alanlardaki yüzey sıcaklığı ortalaması yaz mevsiminin başında 26.7 
°C iken 401-450 m yükselti kuşağındaki alanlarda 21.3 °C’dir. Bu durum kent 
merkezindeki en alçak ve en yüksek alanlar arasında yüzey sıcaklığı yönünden 
5.4 °C fark oluştuğunu göstermektedir. Ordu kent merkezindeki yapılaşmış 
alanların %84.6’sı 0-50 m yükselti basamağı içerisinde yer almaktadır. Yükselti 
arttıkça yapılaşmış alanlar yerini daha kırsal özellikte ve tarımsal üretim desenine 
sahip alanlara bırakmaktadır. Sağlıklı bitki örtüsü oranının bir göstergesi olan 
NDVI değerleri ile yükselti arasında pozitif yönlü bir korelasyon bulunmaktadır 
(r=0.469). Bu durum bitki örtüsü oranı ve yoğunluğunun yükselti ile birlikte 
arttığını göstermektedir. Kırsal dokuya geçişle birlikte bitki örtüsü oranının 
artması ve buna bağlı olarak geçirimsiz yüzeylerin azalması, yüzey sıcaklık 
ortalamalarının yükseltiyle birlikte düşmesine neden olmaktadır.

Mikro ve makro ölçeklerde iklim değişikliği kaçınılmaz bir olgu olarak 
karşımızda durmaktadır. Değişen iklimsel koşullara bağlı olarak şiddeti ve 
sıklığı artan ısı dalgaları öncelikle hassas gruplar için büyük bir risk faktörüdür. 
Kentlerde genel yaşam kalitesinin artırılması ve kentsel çevrenin fiziksel-
sosyal yönden korunmasının yolu küresel iklim değişikliğinin olası etkilerine 
karşı bilimsel temelli ve sürdürülebilir planlama stratejilerinin geliştirilmesidir. 
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Kentsel ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltmada kent içi yeşil alanların 
önemi büyüktür. Bu bağlamda kentler ve yakın çevrelerindeki kırsal alanlar 
arasında yeşil altyapı ağının oluşturulması sağladığı pek çok fiziksel, kültürel 
ve biyolojik yararların yanında kent içi termal konforun sağlanmasına önemli 
katkılar sunacaktır. Bina cephelerinde ve sert zemin yüzeylerinde kullanılan 
geçirimsiz malzemelerin ısıyı tutma kapasitesi fazla olduğundan, bu alanlarda 
oluşturulacak yeşil duvar ve yeşil çatı gibi doğa tabanlı çözümler ile küresel 
iklim değişikliğinin kentlerdeki artan olumsuz etkileri azaltılabilir. Arazi 
yüzey sıcaklığının artması ile kendisini gösteren kentsel ısı adası alanlarının 
ve sıcak noktaların belirlenmesi, bu alanlar odağında yüzey sıcaklığı azaltım 
politikalarının ortaya konulması, sürdürülebilir ve doğa tabanlı kentsel planlama 
yaklaşımları ile küresel iklim değişikliğinin olası etkilerine karşı dirençliliği 
yüksek bir Ordu kenti tesis edilebilmesi için önemli veriler sunacaktır.
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1. Giriş

Bitki örtüsünün yoğunluğu ve yayılış alanı, mevsimsel iklim 
değişikliklerine bağlı olarak farklılaşmaktadır (Cui ve Shi, 2010; Zhang 
ve diğerleri, 2011). Hava sıcaklığı, yağış ve topraktaki nem miktarı 

gibi parametreler, bitki metabolizması üzerinde doğrudan etkili olduğundan 
bu parametrelerde görülen varyasyonlar bitki örtüsünü şekillendirmektedir 
(Parmesan ve Yohe, 2003; Bagherzadeh ve diğerleri, 2020). Bu nedenle bitkilerin 
vejetasyon evrelerinin, sağlık durumlarının ve fotosentetik aktivitelerinin 
izlenmesi, biyosferdeki çevresel süreçlerin anlaşılmasında önemli katkı 
sağlamaktadır (Karabulut, 2019).

* Bu çalışma, 2-3 Aralık 2021 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen “CEDESU2021
/ 2.International City and Ecology Congress within the Framework of Sustainable Urban
Development” adlı kongrede sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
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Bitki örtüsünde meydana gelen değişimlerin izlenmesinde genellikle uzaktan 
algılama yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bitki örtüsü çalışmaları geçmişte 
klasik örneklem yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu tip yöntemler güvenilir 
olmakla birlikte bitki örtüsünde kısa sürelerde meydana gelen değişimleri 
izlemede dezavantajlı durumdadır. Uzaktan algılama ile bitki örtüsüne ilişkin 
verilerin elde edilmesi ise klasik yöntemlere oranla maliyet ve iş gücü anlamında 
daha avantajlıdır (Karabulut, 2019). Ayrıca uzaktan algılama ile elde edilen 
bitki örtüsü verilerinin, geniş bir zaman aralığını kapsama ve yüksek mekânsal 
çözünürlüğe sahip olma gibi avantajları bulunmaktadır (Tucker, 1979). Bunun 
yanında uzaktan algılama verileri sayısal olduğundan kolaylıkla matematiksel ve 
istatistiksel süreçlere katılabilmektedir (Karabulut, 2019).

Sağlıklı bitki örtüsü, görünen dalga boylarından kırmızı (R) bölgede düşük 
yansıma değerine sahip iken yakın kızılötesi (NIR) dalga boyunda daha yüksek 
yansıma değerleri üretmektedir (Karabulut, 2019). İki dalga boyu arasında ortaya 
çıkan bu farkı kullanan ve matematiksel oranlamaya dayanan birtakım formüller 
geliştirilmiştir. Spektral vejetasyon indeksleri olarak da bilinen bu formüller 
aracılığıyla elde edilen sayısal haritalar, bitki örtüsünde meydana gelen zamansal 
ve mekânsal çeşitliliğin ortaya konulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır 
(Karabulut, 2019). Bu indeksler içerisinde en çok bilinen ve vejetasyon 
araştırmalarında en fazla tercih edilen spektral indeks Rouse ve diğerleri (1974) 
tarafından geliştirilen Normalleştirilmiş Fark Bitki İndeksi (NDVI)’dir. NDVI 
temel olarak, uydu görüntüleriyle kaydedilen bitki yansıtma özelliklerini 
kullanarak bitki örtüsü sağlığını ve yoğunluğunu ölçmekte (Kinyanjui, 2011), 
belirli aralıklarda bitki örtüsündeki zamansal ve mekânsal değişimlerin izlenmesine 
olanak tanımakta (Lotsch ve diğerleri, 2003; Anyamba ve Tucker, 2005) bu nedenle 
ekolojik ve zirai araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Cui ve Shi, 2010). 
NDVI, yakın kızılötesi ve kırmızı dalga boyundaki yansıma değerlerinin farkının 
her iki bandın toplamına oranlanması ile elde edilmektedir. Bu indeksin en önemli 
avantajlarından biri hesaplanan değerleri -1 ile 1 arasındaki normalize etmesidir. 
Sıfırın altındaki değerler bitki örtüsünden yoksun su, kar ve bulut gibi yapıları 
ifade ederken, sıfırın üstündeki değerler cılız bitki örtüsünden başlayıp yoğun bitki 
örtüsüne sahip alanları göstermektedir. Sonuç olarak, yüksek NDVI değerleri daha 
yoğun ve sağlıklı bitki örtüsünü ifade etmektedir (Karabulut, 2019).

Bu çalışmanın amacı, Ordu ili Fatsa ilçesi örneğinde bitki örtüsü 
yoğunluğunun mevsimlere bağlı değişiminin ortaya konulmasıdır. Çalışma, dört 
mevsimi temsil eden tarihlerde alınan uydu görüntülerinin işlenmesi ve her bir 
tarih için NDVI haritalarının elde edilmesi ile başlamaktadır. Ardından NDVI 
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tabanlı üç yaklaşım ile bitki örtüsü değişimi değerlendirilmiştir. Öncelikle 
çalışma alanındaki ortalama NDVI değeri belirlenip, bu değerin altında ve 
üstünde kalan alanlar belirlenmiştir. İkinci olarak Aquino ve diğerleri (2018) 
tarafından oluşturulan NDVI sınıflandırmasına göre değerlendirme yapılmıştır. 
Son olarak, NDVI değerleri kullanılarak elde edilen Pv (Proportion of vegetation-
bitki örtüsü oranı) değerleri hesaplanarak haritalanmıştır. Üç yaklaşımla elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve Fatsa ilçesi özelinde mevsimlere bağlı bitki 
örtüsü farklılaşmaları ortaya konulmuştur.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışma alanı olarak; Ordu ilinin yüzölçümü bakımından dördüncü büyük ilçesi 
olan Fatsa seçilmiştir (Şekil 1). İlçe; doğuda Perşembe, batıda Ünye, güneyde 
Çamaş, Çatalpınar, Korgan ve Kumru ilçeleri, kuzeyde ise Karadeniz ile 
komşudur. İlçe halkının temel geçim kaynağı tarım ve balıkçılığa dayanmaktadır. 
Başta fındık olmak üzere, çay ve mısır gibi pek çok tarımsal ürünler ilçenin 
üretim odağındadır (Fatsa Belediyesi, 2022). Tarımsal üretime elverişli arazilerin 
büyük bir bölümünde fındık yoğunluklu üretim yapılmaktadır. İlçenin nüfusu 
ise 2021 sonu itibariyle 124.255’tir (TÜİK, 2022).

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Fatsa ilçesi tipik olarak Karadeniz iklimi etkisi altındadır. İlçede yağış miktarının 
en fazla olduğu aylar Ekim ve Kasım, en düşük olduğu ay ise Ağustos’tur. Ortalama 
sıcaklıkların en yüksek olduğu aylar Temmuz ve Ağustos ayları, en düşük ortalama 
sıcaklığın görüldüğü aylar ise Ocak ve Şubat aylarıdır (MGM, 2022).

Avrupa Çevre Ajansı tarafından belirlenen arazi sınıflarını esas alan CORINE 
arazi örtüsünün 2018 yılında erişime açılan son versiyonundaki birinci düzey arazi 
sınıfları ile oluşturulan harita Şekil 2’de verilmiştir. Buna göre; ilçe topraklarının 
%79.3’ü tarım alanlarından oluşmaktadır. Bunu %18 oranı ile orman ve yarı-
doğal alanlar izlemektedir. Kentsel yerleşimler, sanayi alanları ve maden sahaları 
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gibi insan eliyle oluşturulmuş yapay alanlar ilçenin %2’sini oluşturmaktadır 
. Fatsa ilçesinin önemli akarsuları olan Bolaman ve Elekçi derelerinin kapladığı 
alan ise ilçe topraklarının %0.7’sine karşılık gelmektedir.

Şekil 2. CORINE 2018 Arazi Örtüsüne Göre Çalışma Alanında Bulunan Arazi Sınıfları

Fatsa ilçesi özelinde bitki örtüsündeki mevsimsel farklılaşmanın ortaya 
konulabilmesi için 2021 yılı içerisindeki dört mevsimi temsil eden tarihlerde alımı 
yapılan dört uydu görüntüsü kullanılmıştır (Çizelge 1). Uydu görüntülerinin alım 
tarihleri, bulutluluk oranları gibi nitelikleri gözetilerek; kış mevsimini temsilen 4 
Şubat, ilkbahar mevsimini temsilen 15 Mayıs, yaz mevsimini temsilen 27 Ağustos 
ve sonbahar mevsimini temsilen 6 Kasım tarihleri seçilmiştir. Seçilen tüm uydu 
görüntülerinde bulutluluk oranının %5’in altında olmasına dikkat edilmiştir.

Çizelge 1. Çalışmada Kullanılan Uydu Görüntülerinin Özellikleri

 Görüntü
Mevsim Alım Tarihi Uydu Adı

Mekânsal 
çözünürlük

Bulutluluk

Kış 4.02.2021 Sentinel-2B 10 m < %5

 İlkbahar 15.05.2021 Sentinel-2B 10 m < %5

 Yaz 27.08.2021
Landsat 8 
OLI/TIRS

30 m (*10 m) < %5

 Sonbahar 6.11.2021 Sentinel-2A 10 m < %5

* En yakın komşu algoritması ile yeniden örneklenmiştir.
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Fatsa ilçesi örneğinde bitki örtüsündeki mevsimsel farklılaşmanın 
ortaya konulmasında NDVI tabanlı üç yaklaşım benimsenmiştir. NDVI 
(Normalleştirilmiş Fark Bitki İndeksi), bitki örtüsündeki zamansal ve mekânsal 
değişimlerin izlenmesine olanak tanıyan bir spektral vejetasyon indeksidir 
(Lotsch ve diğerleri, 2003; Anyamba ve Tucker, 2005). Yakın kızılötesi (NIR) 
ve kırmızı (R) bantların aşağıdaki eşitlik kullanılarak oranlanması ile elde 
edilmektedir (Rouse ve diğerleri, 1974).

NDVI = (ρNIR - ρR) / (ρNIR + ρR)

NDVI, yapısı gereği normalleştirilmiş bir indeks olduğundan elde edilen 
değerler matematiksel olarak -1 ve 1 arasında değerler almaktadır. Değer 1’e 
yaklaştıkça daha sağlıklı ve yoğun bir bitki örtüsünün varlığı anlaşılmaktadır. 
Sıfırın altındaki değerler ise genellikle bitki örtüsünün bulunmadığı ya da çok 
zayıf olduğu alanları temsil etmektedir (Karabulut, 2019).

Çalışmada NDVI tabanlı olarak benimsenen ilk yaklaşım, her mevsim 
için ortalama NDVI (NDVIort) değerinin belirlenip, bu ortalamanın altında ve 
üstünde kalan alanların belirlenmesidir. Çalışma alanı içerisinde hesaplanan 
NDVI değerleri kullanılarak dört mevsim için ortalama NDVI değerleri 
hesaplanmıştır. Ardından ortalama NDVI değerinin altında ve üstünde kalan 
alanlar haritalandırılmıştır. Son olarak ortalamanın üstünde ve altında kalan 
alanların yüzde olarak karşılıkları hesaplanmıştır.

Çalışmada benimsenen ikinci yaklaşım ise Aquino ve diğerleri (2018) 
tarafından ortaya konulan NDVI sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırma metodu 
NDVI değerlerini esas alarak bitki örtüsü oranlarını belirlemeye yardımcı 
olmaktadır. Sınıflandırmanın değer aralıkları ve bu aralıklara karşılık gelen bitki 
örtüsü oranları Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. NDVI Değer Aralıkları ve Bitki Örtüsü 
Oranları (Aquino ve diğerleri, 2018)

NDVI Değer Aralığı Bitki Örtüsü Oranı
NDVI ≤ 0 Çıplak toprak ya da su yüzeyi
0 < NDVI ≤ 0.2 Çok düşük
0.2 < NDVI ≤ 0.4 Düşük
0.4 < NDVI ≤ 0.6 Orta-Düşük
0.6 < NDVI ≤ 0.8 Orta-Yüksek
0.8 < NDVI ≤ 1 Yüksek
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Bitki örtüsündeki mevsimsel farklılaşmanın ortaya konulmasında benimsenen 
üçüncü yaklaşım ise çalışma alanındaki minimum ve maksimum NDVI 
değerleri kullanılarak bitki örtüsü oranının hesaplanmasıdır. Bunun için 
aşağıda verilen eşitlik kullanılmıştır (Carlson ve Ripley, 1997; Guha ve 
diğerleri, 2018; Alexander, 2020; Roy ve diğerleri, 2020). Eşitlikte NDVI, 
çalışma alanındaki her bir pikselin NDVI değerini; NDVImin ve NDVImax 
ise NDVI görüntüsündeki en küçük ve en büyük değerleri ifade etmektedir 
(Şekertekin, 2019). Eşitlikle hesaplanan değerler bitki örtüsü oranının yüzde 
olarak karşılığını vermektedir.

Pv = [(NDVI - NDVImin) / (NDVImax - NDVImin)]
2

3. Bulgular ve Tartışma

Bitki örtüsündeki mevsimsel farklılaşmanın belirlenebilmesi için öncelikle 
dört mevsime ait uydu görüntüleri üzerinden NDVI değerleri hesaplanmış 
ve haritalandırılmıştır. Ardından NDVI değerlerine ilişkin minimum, 
maksimum ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistik değerleri hesaplanmıştır. 
Mevsimlere ilişkin NDVI ortalamaları bakımından anlamlı bir farklılık 
olup olmadığının belirlenebilmesi için varyans analizi uygulanmıştır. 
Veriler normallik varsayımını sağlamadığından non-parametrik bir analiz 
olan Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Buna göre mevsimlerin NDVI 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (χ²=1708, p<0.001). 
Dört mevsime ilişkin tanımlayıcı istatistikler Çizelge 3’te görülmektedir. 
Buna göre dört mevsim içerisinde NDVI ortalamasının en düşük olduğu 
mevsim kıştır (NDVIort=0.520). En yüksek NDVI ortalamasına ise yaz 
mevsiminde ulaşılmıştır (NDVIort=0.777). İlkbahar ve sonbahar mevsimleri 
için hesaplanan ortalama NDVI değerleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır (Şekil 3).

Çizelge 3. Dört mevsime ait NDVI 
değerlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler

 Mevsim Ortalama SS Minimum Maksimum

NDVI

Kış 0.520 0.105 0.080 0.788
Sonbahar 0.744 0.135 0.098 0.999
Yaz 0.777 0.093 0.182 0.895
İlkbahar 0.735 0.145 0.023 0.861
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Şekil 3. NDVI Ortalamalarının Mevsimlere Göre Dağılımı (küçük harfler 
Games-Howell testine göre farklı grupları göstermektedir)

Her mevsim için hesaplanan ortalama NDVI değerinin altında ve üstünde 
kalan alanların mekânsal dağılımı Şekil 4’te verilmiştir. NDVI ortalamasının 
üstünde kalan alanların en fazla olduğu mevsim ilkbahardır. İlkbahar mevsimi 
için hesaplanan ortalama NDVI değeri 0.735 olup bu ortalamanın üstünde 
kalan alanlar Fatsa ilçesinin %75.2’sine karşılık gelmektedir. NDVI değeri 
ortalamanın altında kalan alanların oranı ise kış mevsiminde en yüksek seviyeye 
ulaşmaktadır (%40.3). Yaz mevsiminde NDVI ortalamasının üstündeki alanların 
oranı ilkbahara göre bir miktar düşerek %71.9’a gerilemektedir. Bu oran 
sonbahar mevsimi ile birlikte %66.7’ye düşmektedir.
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Şekil 4. NDVI ortalamasının altında ve üstündeki alanların 
mevsimsel dağılımı (1: Kış, 2: İlkbahar, 3: Yaz, 4: Sonbahar)

Çizelge 4. NDVI ortalamasının altında ve üstünde 
kalan alanların mevsimlere göre oranları

 Alan (%)

NDVIort Kış İlkbahar Yaz Sonbahar

Ortalamanın altındaki alanlar 40.3 24.8 28.1 33.3

Ortalamanın üstündeki alanlar 59.7 75.2 71.9 66.7

Aquino ve diğerlerinin (2018) yaptığı NDVI tabanlı sınıflandırmaya göre, NDVI 
değerinin sıfırın altında olduğu alanlar çıplak toprak ya da su yüzeyi olarak 
nitelendirilmiştir. Sıfırın üstündeki değerlere sahip olan alanlardaki bitki örtüsü 
oranı ise “çok düşük” ile “yüksek” arasında değişmektedir. Bu sınıflandırmanın 
kırılma noktaları esas alınarak oluşturulan mevsimsel NDVI haritaları Şekil 
5’te verilmiştir. Bitki örtüsü oranının “yüksek” olduğu alanlar ilkbahar ve yaz 
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mevsimlerinde sırasıyla çalışma alanının %45.7 ve %47.1’ine karşılık gelirken 
bu oran sonbaharda %31.9’a düşmektedir. Esas alınan bu sınıflandırmaya göre, 
Fatsa ilçesinde kış mevsiminde, bitki örtüsü oranının “yüksek” olarak kabul 
edilebileceği herhangi bir alan bulunmamaktadır. Ancak bitki örtüsü oranının 
“orta-düşük” olduğu alanlar kış mevsiminde en yüksek seviyeye çıkarak, 
çalışma alanının %72.4’üne karşılık gelmektedir (Şekil 6). Bitki örtüsünün 
bulunmadığı “çıplak toprak ya da su yüzeyi” sınıfı ile bitki örtüsü oranının 
“çok düşük” ve “düşük” olan alanların oranında mevsimler arasında önemli bir 
değişim yaşanmamaktadır.

Şekil 5. NDVI değerlerinin mevsimlere bağlı değişimi 
(1: Kış, 2: İlkbahar, 3: Yaz, 4: Sonbahar)
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Şekil 6. NDVI tabanlı hesaplanan bitki örtüsü 
oranlarının mevsimlere bağlı olarak değişimi

Bitki örtüsü oranını NDVI tabanlı olarak yüzde cinsinden hesaplamaya olanak 
tanıyan eşitliğe göre oluşturulan vejetasyon haritaları Şekil 7’de verilmiştir. 
Bitki örtüsü oranının %80’in üzerinde olduğu alanların oranı ilkbahar 
mevsiminde %85.1’tir. Bu oran yaz mevsiminde ise %78.2 düzeyindedir. 
Sonbahara gelindiğinde ise vejetasyonun gerilemesi ile birlikte bitki örtüsü 
oranının %60-80 arasında olduğu alanların ön plana çıktığı görülmektedir 
(Şekil 8). İlçede yaprak döken türlerin oranı oldukça fazla olduğundan kış 
mevsimine gelindiğinde bitki örtüsü oranının %40-60 olduğu alanların 
büyüklüğü en fazladır.
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Şekil 7. NDVI tabanlı olarak hesaplanan bitki örtüsü oranlarının mevsimsel 
değişimi (1: Kış, 2: İlkbahar, 3: Yaz, 4: Sonbahar)

Şekil 8. Bitki örtüsü oranlarının mevsimsel değişimi
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4. Sonuç

Yapılan bu çalışma ile Fatsa ilçesindeki bitki örtüsü yoğunluğunun mevsimlere 
bağlı değişimi NDVI tabanlı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma alanındaki 
NDVI ortalamasının en düşük olduğu mevsim kıştır. İlkbaharda bitki örtüsünün 
uyanması ve fotosentetik aktivitenin yoğunlaşmasıyla birlikte NDVI değerlerinin 
artmaya başladığı görülmüştür. Yaz aylarına gelindiğinde NDVI ortalaması en 
yüksek düzeye ulaşmaktadır. Sonbahar için hesaplanan NDVI ortalaması, yaz 
mevsimine göre azalmakla birlikte ilkbahardaki NDVI ortalaması ile aralarında 
istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur.

NDVI ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirmede ilkbahar 
mevsiminde Fatsa ilçesinin %75’inin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
NDVI ortalamasının altındaki alanların en fazla olduğu mevsim ise kıştır. Bitki 
örtüsü oranı esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre; ilkbahar mevsiminde 
bitki örtüsü oranının %80’in üzerinde olduğu alanlar Fatsa ilçesi yüzölçümünün 
yaklaşık %85’ine karşılık gelmektedir. Bu oran yaz mevsiminde %78’e, 
sonbahar itibariyle ise %38’lere düşmektedir. Kış mevsiminde ise bitki örtüsü 
oranının %80’in üzerinde olduğu alanlar sadece %1’lik kısmı oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalarda; her dem yeşil bitki örtüsü ile kaplı alanlarda 
NDVI değerlerinin yıl içerisinde nispeten daha stabil olduğu, yaprak döken 
bitki örtüsünde ise aylar ve mevsimler düzeyinde daha dinamik bir değişimin 
olduğu görülmüştür (Wei ve diğerleri, 2012; Qiao ve diğerleri, 2016). Fatsa 
ilçesi özelinde bakıldığında; ilçenin yaklaşık %80’lik bölümünde yaprak döken 
karakterdeki bir tür olan fındık ağırlıklı bir tarımsal üretim deseni bulunmaktadır. 
İlçede orman ve yarı-doğal alanların oluşturduğu %18’lik bölümde ise yine 
büyük oranda gürgen, kayın ve meşe gibi yaprak döken türlerin oluşturduğu 
bitki toplulukları yer almaktadır. NDVI; bitki örtüsünün fotosentetik aktivitesi, 
yeşillenme miktarı ve sağlık durumu (Yıldız ve diğerleri, 2012) gibi pek çok 
parametre ile ilişkili olduğu göz önünde alındığında, Fatsa ilçesi örneğinde 
bitki örtüsü yoğunluğundaki mevsimlere bağlı dinamik değişimin nedeni hem 
doğal bitki türlerinin hem de tarımsal amaçla yetiştirilen bitkilerin büyük oranda 
yaprak döken karakterde olmasıdır.

Bu çalışmada bitki örtüsündeki mevsimlere bağlı değişimler uzaktan 
algılama tabanlı olarak NDVI üzerinden değerlendirilmiştir. Ancak bitki 
örtüsünün yapısı ve kompozisyonu; yalnızca iklim koşullarının değil, aynı 
zamanda topoğrafik yapı (yükselti, eğim, bakı, solar radyans), toprak ve ana 
kayanın niteliği gibi birçok değişkenin sonucunda oluşmaktadır. Bu nedenle 
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gelecekte yapılacak çalışmalarda; çok değişkenli ve geniş zamansal çözünürlüğe 
sahip veriler ile vejetasyon değişim modellemelerinin yapılması, sıcaklık-
yağış-vejetasyon ilişkilerinin belirlenmesi ile doğruluğu daha yüksek sonuçlar 
alınacaktır.
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1. Giriş

Mekân genel tanımlaması içerisinde çok geniş kapsamlıdır. Tarihsel 
süreç içerisinde mekân kavramı ile ilgili birçok tanım yapılmış ve 
hala yapılmaktadır. Mekân, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve 

içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk, boşun (Hasol, 1979). Mekân 
tanımlanmış ve sınırlandırılmış boşlukları ifade eden çok yönlü ve kapsamlı 
bir kavramdır. Mimari mekân kavramı, sınırlandırılmış boşluk ile kastedilen 
tanımın, yapısal bütünlük içerisinde değerlendirilmesiyle anlam kazanmaktadır 
(Yıldız, 2015). Mekân, oluşturduğu kütle ile varlığımızı kapsamaktadır. 
Kapsadığı bu hacim boyunca çevresinde kurgulanan ölçüde hareket etmemizi 
sağlamaktadır. Böylelikle bir yandan mekân içerisindeki nesneleri görmemizi 
sağlarken bir yandan da var olan sesleri işitmemizi sağlar. Mekân bir biçime 
sahip değildir. Doğasında biçimsizlik vardır. Mekânı biçime sahip kılan etken, 
fiziksel çevresindeki ışık kalitesini ve ışık şiddetini mekâna dahil etme çabasıdır. 
Mekânı biçimli hale bağlayan şey sınır elemanlarının ölçeğidir (Ching, 2007). 
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Bu bağlamda sınırlandırılmış boşluk ve elverişli boşluk ifadeleri incelendiğinde 
boşluğun çevresinde tanımlanan farklı imgeler sınır görevi üstlenmektedir. 
Bu imgeler farklı biçimler oluşturabilecek hacimler olabileceği gibi bazen tek 
başına bir ağaç mekânı tanımlayabilir. Mekân oluşumundan önceki boşluk ile 
mekân oluştuktan sonraki boşluk artık birbirinden aynı olmayacak kadar farklı 
fonksiyonlara sahip olmaktadır. Bu bağlamda mekân-boşluk ilişkisini ve mekânı 
meydana getirmenin bir sebebi olmalıdır. İzgi’ye (1999) göre Maslow’un 
çalışmasında yer alan fizyolojik ve güvenlik gereksiniminden kaynaklı olarak; 
insan varoluşundan itibaren sığınma, saklanma ve barınma ihtiyacı hisseder. Bu 
durum insanın kendi ihtiyaçlarını giderebileceği bir bölümü seçmesinde ya da 
doğal bir barınağı bulmasında yardımcı olur. 

İnsanoğlu toprak, taş, yeşil örtü, su gibi fiziksel çevrenin oluşturduğu 
doğal çevreyi ve doğal mekânı farklı kullanım amaçlarıyla uygun bir şekilde 
düzenleyerek yapay mekâna dönüştürmüştür (Şensoy, 1984). Günümüze 
ulaşana kadar zamanla gelişmiş ve değişim göstermiş olan mekân kavramı, 
sürekli çeşitlenerek büyük boyutlara ulaşmıştır. İnsanın eylemlerini 
gerçekleştirdiği ve buna yönelik belli amaçlarla düzenlenen çevreye mekân 
denir. Mekânı teknolojik gelişmelere ve kullanım fonksiyonlarına göre farklı 
biçimlerde ve boyutlarda tanımlamak mümkündür (Şensoy, 1984). Mekânı 
oluşturan öğeler kabuk ve fiziki ortam olarak sıralanmaktadır. Kabuk, mekânı 
meydana getiren strüktür olarak tanımlanırken aynı zamanda insan ile fiziksel 
çevreyi istenilen ölçüde birbirinden ayırmaya yarayan yapısal elemanlar 
bütünüdür. Fiziki ortam ise kabuğun oluşturduğu mekân içindeki boşluğu, 
çevresel etkenlerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve işlevli hale 
getirilmesidir.

Dış görünüş olarak stabil bir yapı olan mekân ve onun sahip olduğu öğeler 
hareketsizdirler. Bunun tersine insan hareketli bir varlık olması sebebiyle her 
hareketinde mekândaki konumu değişir ve boyut ile ilgili değişimlerin meydana 
gelmesiyle birlikte bakış açısı da değişime uğrar ve böylelikle izlenim ortaya 
çıkar. Bundan dolayı da “zaman” konsepti dördüncü boyut olarak ortaya 
çıkmaktadır. “Hiçbir mimari çalışma zaman kavramı oluşturulmadan keşfedilip 
deneyimlenemez ve anlaşılması mümkün olmaz” der Zevi (Çelik, 1996). 
Bu anlamda mekân, zaman ve hareket kavramları kendi içinde birbirleriyle 
ilişkilendirilmektedir.  İnsanın mekânın içindeki hareket özelliği, insan ve mekân 
arasındaki boyutları değiştirici niteliktedir. Buradan yola çıkarak insanoğlu tarih 
boyunca hız, hareket ve zamanın değişen ihtiyaçlarına karşılık farklı mekânsal 
arayışlara yönelmekte, mobil yaşam yaklaşımını benimsemektedir. 
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Göçebe kültürü yerleşik düzenin temelini oluşturur. İnsanoğlu göçebe 
kültürü ile herhangi sabit bir yere bağlı kalmadan, hayatlarını devam ettirecek 
besine ulaşmak ve güvenli bir şekilde barınmak amacıyla yaşadıkları süre 
boyunca hareket halinde olmuştur. Buna rağmen, göçebe kültüründe günümüzde 
bilinen ve kabul edilen bir kısım, göçebelikten yerleşik düzene geçerken, diğer 
kısım ise dönemsel iş bulma amacıyla mevsimlik yer değiştirerek yaşamaya 
başlamışlardır. Bir yaşam formu olan göçebelik kavramı, bir yere bağlı olmadan 
göçebe bir şekilde yaşayan toplulukların yaşama biçimidir. Bu topluluklar 
birbirlerine uyum içinde hareket ederek düzenli bir yaşayış gerçekleştirmişlerdir 
(Arayıcı, 1999). Tarihsel gelişim süreci içinde insanlar her zaman kendilerini 
ve sahip oldukları eşyaları yırtıcı hayvanlardan ve çevresel koşullardan koruma 
ihtiyacı hissetmişlerdir. Böylece insanlar, tarih öncesi çağların başından 
itibaren, kulübeler, çadırlar, sıkıştırılmış kardan iglolar yapmışlar ve doğal kaya 
oyuklarını mesken olarak kullanmışlardır. Toprak ile yakın temasta olarak ya da 
göl yerleşimlerindeki gibi ahşap kazık temeller üzerinde yükseltilerek korunan 
konut, geçmişten günümüze bölgesel, iklimsel ve teknik olanaklara göre sürekli 
evrim geçirmiştir. Hayatta kalmak için insan eliyle yapılmış ilk yapılar; geçici 
barınaklar ve taşınabilir yapılardır. Bu anlamda insanlık tarihinde hareketli 
nesne tasarımı, doğa şartlarıyla savaşan insan tarafından ilk olarak kısa ömürlü 
mimari yapı formları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu tür yapılarda temel öge; 
yer değiştirmeyi ve değişimi destekleyecek formda olması ve yeterli konfora 
sahip olmasıdır. İnsanların sığınma, korunma, barınma amacıyla yaptıkları 
evler, göçebe kültürü gereği oluşabilecek problemlere karşı teknik olarak daha 
az imkana sahiptir. Bu kültüre özgü olan yaşam alanlarının sabit olamaması, 
kullanıcıların farklı gereksinimlerine göre kolaylıkla yer değiştirebilen seyyar ve 
hareketli evlere duyduğu ihtiyaç mobil konutların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
İlk mobil yapıları oluşturan insanlar; bir evin ve evin bulunduğu yerin yapı için 
olan öneminin farkında olmuşlardır. İnsanın tarım bilgisi geliştikçe toprağa 
olan bağımlılığı da artmıştır. Bunun bir sonucu olarak kalıcı konutlara yerleşen 
insanlar için en eski mobil konutlar daimî yapıların da temelini oluşturmuştur 
(Akbaş, 2010). 

İnsanların geniş aileleri bırakıp modern çekirdek ailelere dönüşmeleri, 
tarıma bağlı ekonomi yerini sanayi ekonomisine bırakması ve endüstri devrimi ile 
teknolojinin gelişmesi konut kavramını köklü değişimlere uğratmıştır (Suğur ve 
Nadir, 1998). Bu bağlamda konut kavramındaki büyük değişimlere yatay ve dikey 
toplumsal hareketlikler ve dinamikler neden olmuştur. Günümüz hızla ilerleyen 
teknolojisi, insan yaşamını daha kolay ve konforlu hale getirmiş, kullanıcı için 
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bir konutun karşılayacağı konfor düzeyini üst seviyeye taşımıştır. Özet olarak 
mobil yaşam kavramı tarihsel süreçte göçebe kültürüne kadar uzanmakta, 
insanoğlunun toprağa olan bağlılığının artması sebebiyle yerini daimî yapılara 
bırakmakta ve sonuç olarak bünyesine entegre edilen teknolojinin gelişmesi, 
yaşam standartlarının artması, kişilerin hızlı şehir hayatından uzaklaşarak doğa 
ile iç içe olmak istemesi nedeni ile yeniden adından söz ettirmektedir.

2. Mobil Konut Tanımı

Mobil, hareket halinde devingen, taşınabilen ve hareket edebilme özelliğine sahip 
anlamlarına gelmektedir. Mobil mekân ise hareket edebilen mekânlar demektir 
(Tuncel, 2007). Bir mekân hareket edebilir ve kullanıcılar için bu mekân gerek 
duyuldukça teknik imkanlar dahilinde yer değiştirebiliyorsa mobil mekân olarak 
tanımlanabilir. Bir araç vasıtasıyla hareketli duruma getirilebilen veya kendinden 
hareketli mobil mekanların genel anlamdaki kullanım amacı toplumdaki 
geleneksel sabit yaşam şeklini mobil yaşam birimlerine dönüştürerek gezi ve 
tatil amacıyla mobil konut oluşturmaktır (Tokol, 2016). Konut kategorisine dahil 
edebileceğimiz karavan ve prefabrik gibi yapılar bazı araçların yardımıyla çok 
uzun mesafeler taşınabilir. Farklı bir bakış açısı olarak deniz üzerinde mobilize 
olan yatlar da mobil mekân sınıfına dahil edilebilir (Yararel Doğan, Arslan ve 
Arpacı, 2022; Tuncel, 2007: 11). İnsanların yerleşik hayata geçiş süreci o kadar 
da eski zamanlara dayanmıyor. Bilinen ilk topluluklar doğaya çok fazla bağımlı 
olduklarından dolayı sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bulundukları 
yerin yaşam şartları değiştikçe daha rahat yaşayabilecekleri bölgelere doğru 
göç etmişlerdir. Bunda toplumların avcı-toplayıcı olmasının etkisi büyüktür. 
Yerleşik tarım toplumları gibi çok büyük ve mobilitesi zor olan cihazlar 
kullanmamışlardır. Bunların aksine daha hayvanları avlamak için kullandıkları 
basit aletler kullanmışlardır. Bu şekilde pratik aletler yapmaları da teknolojinin 
bugünkü haline gelmesinde etkilidir (Hacıalibeyoğlu, 2005:8). Süregelen zaman 
içinde birçok teknik disiplinler gibi mimarlık da toplumun ihtiyaçlarından 
ortaya çıkmıştır. Günümüzde de hareketli ve sürekli değişen dinamik hayat 
tarzlarının ortaya çıkmasının birçok sonucu olmuştur. İş hayatının insanlarının 
yaşam tarzlarını etkilemesi nedeniyle insanların iş ortamlarındaki mücadele 
ritmi günlük hayatlarına da etki etmiştir. Ayrıca teknolojinin de hayatımızla iç 
içe geçmesi de aile yaşantısını ve sosyal durumlarımızı bireyselleştirici yönde 
etkileri olmuştur. Bu da geleneksel aile kalıplarımızın değiştiği ve toplumda 
belli bir yere bağlı yaşamların giderek azaldığını göstermektedir (Kronenburg, 
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2002). Sonuç olarak, ileri teknoloji odaklı konforlu yaşam alanları yeni bir 
mekân ve konut arayışı olarak görülmektedir. Kronenburg’un “yeni göçebe 
yaşam” şeklinde yorumladığı mobil yaşam, günümüzde hızla değişime 
uğrayan kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine göre biçimlenebilen alternatif konut 
arayışıdır. Bu konut anlayışı biçim ve işlevsel açıdan kullanıcı senaryosuna 
göre şekillenebilen ve uygun hale getirilebilen esnekliğe sahiptir. Bu bağlamda 
mobil konutlar insanların barınma, sığınma, korunma amacıyla yaşam alanı 
oluşturdukları sabit evlerin kişilerin ihtiyaçlarına göre hareket edebilen, kolay 
taşınabilen ve yer değiştirilebilen mobil evlere duyulan ihtiyaç sonucu ortaya 
çıkmış bir konut tipidir. Geçmişte insanlar savunma ve iklim şartları gibi çeşitli 
sebeplerle yerleşik bir yaşam düzeni kuramadığı için o dönemlerde yerleşim 
birimi olarak basit çadırları kullanmışlardır. Mobil konut tarihinin başlangıcı 
sayılan çadırlar geçmiş ve günümüz arasındaki süreçte değişik fonksiyonlarla 
karşımıza çıkmaktadır. En belirleyici ortak özellikleri taşınabilirlik olan 
mobil konutlar kullanım amacı, kullanım yeri ve fiziksel çevresi, yapısal 
özellikleri ve taşıma şekilleri gibi konularda birbirlerinden ayrılarak çeşitli 
isimlerle tanımlanmaktadır. Farklı dönemlerde çeşitli isimlerle tanımlansa bile 
mobil konutların temel prensipleri ve kullanım mantığı pek fazla değişikliğe 
uğramamıştır. Kullanım amaçlarına göre mobil mekânlar; mobil konutlar, 
acil yardım amaçlı geçici barınaklar, bilimsel çalışmaya yönelik ve bilimsel 
etkinlik için kullanılan mobil mekânlar, sanatsal amaçlı ve savunma amaçlı 
kullanılan mobil mekânlar olarak sınıflandırılmaktadır. Mobil konutlar da 
kendi içinde çadırlar, karavanlar, yat ve tekneler, yüzen evler ve tiny house gibi 
çeşitli isimlerle, kullanım amaçları aynı fiziksel çevresi farklı olacak şekilde 
sıralanmaktadır. Her kesim için mobil olmanın anlamı farklıdır. Mevsimlik 
çalışanlar ve göçebe hayatı benimseyenler hayatın getirdiği zorluklar karşısında 
bir zorunluluk iken, turistik amaçla yolculuk edenler ya da hacca giden insanlar 
çok daha farklı sebeplerle mobilize olmaktadır. Mobilitenin nedeni burada 
önemlidir. Bunlar genellikle ekonomik, sosyal ya kültürel olmaktadır. Mobil 
araçlar, eski dönemlerde kağnı, bu sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır (Gürtekin, 
2011). Mobil özellikli konutlar sadece bir barınma alanı değil aynı zamanda 
birçok özelliği de için de barındırmasından dolayı bir ev konumundadır. Daha 
da önemlisi tüm bu özellikleri birçok yere taşınabilir olduğundan bunlardan 
birçok ortamda yararlanılabilir. Malzeme alanındaki gelişmeler vasıtasıyla yeni 
teknolojiler gelişmiş bu özellikler hayatımıza girdikçe de hareket alanı daha 
da önem kazanır hale gelmiştir (Altan, 2007). Taşınabilir konutlar strüktürel 
özelliklerine göre ve kullanım amaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılmaktadır. 
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Strüktürel özelliklerine göre taşınabilir ve sökülüp takılabilir modüler yapılar 
olarak ele alınırken kullanım amaçlarına göre ise kullanıcı profiline göre 
değişebilen farklı ihtiyaçların işlevsel iç mekân organizasyonu olarak ele 
alınmaktadır. Bu bağlamda mobil konutların; çadırlar, karavanlar (Şekil 1), 
treylerler, yüzer evler (Şekil 2), afet konutları, modüler prefabrike konutlar, 
tiny house (Şekil 3), konteynerler (Şekil 4), yatlar ve tekneler gibi birçok türleri 
mevcuttur.

 

 

Şekil 1: Mercedes-Benz Tarafından Üretilen Motokaravan Görünüşleri 

Kaynak: A Tiny Home on Wheels. (2017). Erişim Adresi (10.06.2022): https://
www.techeblog.com/this-looks-like-a-mercedes-benz-sprinter-van-at-first-but-

the-4x4-170ext-3500-is-actually-a-tiny-home-on-wheels/
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Şekil 2: i29 Architects Tarafından Tasarlanan Yüzer Ev

Kaynak: Yüzer Ev. (2021). Erişim Adresi (10.06.2022): https://www.arkitera.
com/proje/yuzer-ev/

   

   

Şekil 3: First Light Mobil Tiny House Görünüşleri

Kaynak: Homes on Wheels. (2019). Erişim Adresi (10.06.2022): https://www.
firstlightstudio.co.nz/ohariu-tiny-home
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Şekil 4: Poteet Architects Tarafından Tasarlanan Konteyner Konuk Evi

Kaynak: Container Guest House. (2011). Erişim Adresi (10.06.2022): https://
www.archdaily.com/127570/container-guest-house-poteet architects?ad_

source=search&ad_medium=projects_tab

3. Mobil Konut Gelişim Sürecine Etki Eden Faktörler

19. yüzyıl mimarisi tasarım konseptinin farklılaşması ve gelişmesi bunun 
üzerine yeni tür malzemelerin geliştirilmesi ile birlikte ilk teknoloji etkileşimli 
tasarım ürünlerinin ortaya çıktığı bir dönem olarak başlamıştır (Kırcı, 2013). 
Buna bağlı olarak toplum genelindeki paradigmal öğelerin etkisiyle modernite 
etkisi mimarlığa da yansımıştır. Modern mimarlık ve kendini ortaya koyan 
akımlar ile birlikte köklü değişimler yaşanması ve toplumun dünya hayatına 
odaklanması, insanların daha fazla çağa ayak uydurması gibi nedenler köy 
toplumunu ve zihniyetini yıkmıştır ve insanların zihniyetini kent toplumu haline 
getirmeye olanak sağlamıştır. Modernleşme ve toplumsal hareketlilik merkez 
noktasındaysa merkezin yörüngesinde ve çevresinde gelişen tüm olgular ve 
olaylar merkez ile etkileşim halindedir. Bu bağlamda merkez noktası kabul edilen 
modernleşme ve toplumsal hareketliliğin etkisi birçok konu hakkında değişim 
ve dönüşüm eğilimi halinde olduğunu göstermektedir. Modernleşen toplum 
sadece kendisini, fikirlerini değiştirmekle kalmamış, fiziki çevresini de değişime 
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sokmak istemiştir. Bu hareketlilik yeni işlev ve bazı gereksinimleri beraberinde 
getirmiştir. Öncesiyle aynı olmayan bir farklılaşma meydana gelmiş, modern 
toplum şehirleşme yolunda ilerlemeye, biçimsel farklılığı yaşadığı çevresinde 
hissetmeye başlamıştır. Dışarıdan bakıldığında öncesine göre farklılaşan yeni 
işlev, anlamsal olarak bir kayba uğramaktan ziyade biçim, görüntü veya bireyde 
bıraktığı sezgilerin farklılaşması olarak nitelendirilmektedir. Modern dönemin 
konut üretimini anlamak için o döneme ait faktörlere bakmak gerekmektedir. 
Bu faktörlerden birine hızla artan nüfus örnek gösterilebilmektedir. Tarımda 
makineleşme, tarımdan ticaret yapılması ve hızla yayılması, kentlerde sanayinin 
gelişmesi kitleler halinde köy hayatından kentlere göç edilmesi artan nüfusun 
sebeplerinden gösterilebilmektedir. Kır-kent karşıtlığı olumlu bir sonuç 
vermemekle birlikte gelişen ortam ve değişen insan hareketleri kentlerdeki 
konut anlayışına yön vermiştir. Sanayideki hızlı ilerleme, kentleşmeyi 
yaşam standartlarını ve buna bağlı olarak da nüfusu artırmıştır. Mimarlık da 
bu gelişmelerden payını alan bir disiplin olmuştur. Evler işlevini yitirse de 
fiziksel olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu süreç değişen koşullara göre 
farklılık göstermektedir. Örf, adetler ve restorasyon çalışmaları evin ömrünü 
uzatmaktadır. İşlevini yitirmiş konutlar farklı şekillerde değerlendirilerek 
müze gibi olanaklarla kullanılmaktadır. Bu da konutların kültürel öğeler haline 
gelebileceğini göstermektedir (Alga, 2005). 

3.1. Kullanıcı Kimliği Etkileri

Yaşadığı toplumu etkilemek ve kabul edilme isteği yüzyıllardır insanlar için 
en önemli etkenlerden biri olagelmiştir. Bunun için aile yaşantısının olması 
önemli bir yer tutmaktadır. Bunun aksine tek yaşayan insanların sayısı giderek 
artmaktadır. Bu sosyal değişim konutların mimari tasarımlarının değişimlere 
ayak uydurmak için daha esnek şekilde planlanmasına neden olmuştur (Gausa, 
1999). Böylece bireyde, ailede ve toplumda radikal değişimlere neden olan 
sanayi devrimi konut mimarisinde de kendini göstermiştir. Geniş ailelerin, 
çekirdek ailelere dönüşmesi insanların içinde yaşadıkları mekânların da ona 
göre şekil almasına sebep olmuştur.

3.2. Sosyo-Kültürel Etkiler 

Aydınlanma çağı ve sanayi devrimi kendine has kültürleri olan medeniyetleri 
birbirine yaklaştırmıştır. 20. asır başlarında sanayileşme ve kentleşme süreci ve 
bunların getirdiği toplum fikirlerinde meydana gelen değişimler kültürleri de 
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etkilemiştir. Başlarda ürettiğini tüketen toplum yapısı yerine çok fazla üretip 
kalanı dünyaya satan bir ticaret toplumu ortaya çıkmış ve birlikte iş dünyası 
kavramı oluşmuştur (Gür, 2000). Yapısal çevrenin değişime uğramasının 
etkilerinin birisi de gündelik yaşamda meydana gelen değişmelerdir. Bunun 
sonucu olarak yapısal çevrede alışılagelmiş birtakım kurallar ortadan 
kalkmaktadır. Yaşam standartlarının belli bir düzeyin üstüne çıkması ve 
yaşamın modernleşmesi yapısal çevrenin ve içerisinde yaşadığımız mekânın 
yeniden biçimlenmesine neden olmaktadır. Zaman kavramının hızla değer 
kazandığı kültürlerde konut tasarımları da her yönden değişime uğramaktadır. 
Konut ve konut içi fonksiyonları kullanıcı ihtiyaçları paralelinde arttırmak 
esnek, modüler, değişebilir sistem yaklaşımlarının uygulanması ve gelişmesiyle 
mümkündür.

3.3. Yersizlik Etkileri

Wright’ın organik mimarlık bildirisinde; yapıyı bulunduğu yerden bağımsız 
düşünmenin mümkün olmayacağı belirtilmiştir. Konutun sadece bireysel 
olarak değil bulunduğu çevreyle birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır 
(Conrads, 1991). Yer kavramının anlamı gün geçtikçe değişmektedir. 
Günümüzün modern kavramları bilgi teknolojileri ve hızlı çalışma şartları gibi 
faktörlerin de etkisiyle konutların uzun süre kullanımı azalmaktadır. Zamanla 
konutlara bağlı yaşam kültürü giderek önemini yitirmektedir. Bireylerin 
bu durum karşısında olumsuz olarak etkilendiği bir olgu olarak “yersizlik” 
kavramı ortaya çıkmıştır. Bunu özellikle sosyal medya ve metaverse gibi 
sanal ortamların beslediği de bir gerçektir. 20.yüzyılda modern konutla 
klasik konutlar arasındaki farklardan birisi: globalleşme fikriyle ortaya 
çıkan bağımsızlık düşüncesinin yerleşmesidir. Sanayi devrimi herkese konut 
sağlama düşüncesinden yola çıkarak modern konut kavramını ortaya atmıştır. 
Bu da sabit yaşam tarzından vazgeçilerek istediği yerde yaşama dürtüsünün 
oluşmasına yol açmıştır. İlerleyen tekniklerin ve teknolojinin sunduğu 
imkanlarla birlikte yersizlik kavramı da son anlamını bulmaya yaklaşmaktadır 
(Taşkesen, 2019).  

3.4. Ekolojik ve Çevresel Etkiler

20. yüzyılın son çeyreğine yaklaşırken konut tasarımında ekolojik yaklaşımlara 
bağlı olarak sürdürülebilirlik ve kendi kendine yeterlilik kavramları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. İnsanlık tarihiyle aynı yaşta olmasına rağmen sürdürebilirlik, 
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endüstri devrimi ile endüstrileşme sürecinde unutulmuş ve bir süre arka 
plana atılmıştır. Fakat 20. yüzyıl içerisinde meydana gelen hızlı nüfus artışı, 
kentleşme ve çevresel problemler, sürdürebilirliğin tekrar gündeme gelmesine 
neden olmuştur. Hem günümüz hem de gelecek nesiller için sürdürebilirlik 
kavramı ihtiyaçları karşılarken, çevre ve kaynakların zaman içerisinde akıllıcı 
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Sürdürebilirlik kavramı ilk olarak 
ekonomide temel kavramlar arasına bulunurken, 20. yüzyıl endüstri toplumunun 
“toplum-ekonomi” ilişkisinde “çevre” faktörü önemli hale gelmiştir (Koçhan, 
2002). Günümüzde mimari konut tasarımı yapay çevreyi tasarlarken çevre 
etkilerini de büyük bir önemle değerlendirmek sorumluluğundadır. Tasarımın 
çevre etkilerini göz ardı etmemesi gereklidir. Bu yaklaşım biçimi insanoğlunun 
kendine barınak yaptığı dönemlerden bu yana kısmen zorunda, kısmen bilinçli, 
kısmen de kendiliğinden oluşmaktadır (Balkan, 2004). Konut tasarımlarında 
gelişen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, doğayla dost ve doğaya saygılı 
çevreler tasarlayabilmek için kullanımı oldukça önemli unsurlardır. Konfor, 
tüketim ve sağlıklı çevre ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ekolojik ilkelerle 
uyumlu şekilde düşünebilmek önem taşımaktadır (Utkutuğ, 2002). 

3.5. Teknolojik Etkiler

21. yüzyıl teknolojik gelişmeleri 20. yüzyıldan daha hızlı bir şekilde yaşam 
mekânlarını etkilemekte ve onları dönüştürmektedir. Günümüzde gerçekleşen 
dijital devrim ile birlikte, yaşamlarımızın bir parçası olan bilgi ve iletişim 
akışının sürekliliği, konutların elektronik bilgilerin alıcıları ve ileticileri haline 
gelmesine neden olmuştur.  21. yüzyılda esnek tasarımın standart hale gelmesi 
ile mekanik sistemlerin kullanımı ve hazır yapımın ortaya çıkıp verimli hale 
gelmesi, geçen yüzyıllara göre daha büyük bir gelişim göstermektedir (Mitchell, 
1995). 
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Tablo 1: Teknolojik Gelişmelerin Gelişme Alanları ve Sonuçları

TEKNOLOJİK GELİŞMELER

GELİŞME 
ALANLARI

TASARIM GİRDİLERİ SONUÇ-ÜRÜNLER

Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerinin 

Kullanımı

İş-Ev İlişkisinin Değişimi Ev-Ofis
Konut Alanı Seçiminde Özgürlük Hareketlilik

Konutta Yeni Boş Zaman Aktiviteleri 
ve Eğlence Sistemlerinin Kullanımı

IT Sistemlerine Uyarlanmış 
Konut Tasarımı

Akıllı Konut Teknolojileri
Cevap Verebilen Etkileşimli 

Konut Mekânı

Sanallık
Yerden Bağımsız Konut

Sanal Komşuluklar

İnternet Dijital Göçebelik
Çok Fonksiyonlu Konut
Web Üzerinden Kontrol 

Edilebilen Konut Mekânı

Malzeme ve Yapım 
Sistemlerinde 

Yenilikler

Prefabrike Yapım ve Konut Yapı 
Bileşenlerinde Gelişim

Parçalarla ve Bileşenlerle 
Oluşan Tasarım Anlayışı

Yapı Malzeme ve Ürünlerinde 
Gelişim – Sayıca artış

Endüstri Ürünü Olarak 
Tasarlanan, Üretilen ve Sunulan 

Konut Mekânı

Yapım Yöntemlerinde Bilgisayar ve 
Teknoloji, İnternet Kullanımı

Organik Formlar Tasarıma 
Kullanıcı Katılımı Uygulama 

Kolaylığı
Nano Teknoloji (Skin Structure, 

Aktif – Likit Kristaller)
Yeni Teknolojilerine Adapte 

Edilebileceği Esnek Strüktürler

Tasarım 
Yöntemlerinde 

Yenilikler

Tasarım Yöntemlerinde Bilgisayar 
Teknolojileri ve İnternet Kullanımı

Kullanıcı Tarafından 
Yönlendirilen Tasarım 

Sistemlerinin Oluşturulması ve 
İnternet Üzerinden Kullanılması
Sanal Mekânın Proje Geliştirme 
ve Kullanım Süreçleri Boyunca 

bir Deneyim Alanı Olarak 
Kullanılması

Organik, Akışkan Formalar 
Farklı Tasarım Teknikleri

Kaynak: Teknolojik Gelişmeler ve Konut Tasarımı (Ak, 2006)
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Tablo 1’den çıkarımlara göre; bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüz 
konutlarında kullanım yoğunluğu sonucunda; akıllı konut teknolojileri, 
sanallık ve dijital göçebelik, ev-ofis kavramları ortaya çıkmaktadır. Konut 
tasarımında ise esneklik, modülerlik, hareketlilik, yerden bağımsızlık, sanallık-
çok fonksiyonluluk ve cevap verebilen etkileşimli konut mekânları gündeme 
gelmektedir.

4. Sonuç

Mekân içinde bulunduğumuz çevrenin bir parçasıdır ve yaşadığımız fizyolojik 
çevrenin yapı taşıdır. İnsan yaşamının elde ettiği bir ürün olarak şekillenir. 
Kullanıcıların yaşam biçimlerini bir yandan kültürel değerler ile şekillendirirken 
diğer yandan içinde bulunduğu toplumun dönemine ait sosyal, siyasi ve ekonomik 
şartlar ile şekillendirir. Bu nedenlerle dönem koşulları değiştikçe ve geliştikçe 
içinde yaşanılan mekanlar, boyutları ve amaçları da tekrar şekillenir. Yaşam 
biçimlerinin değişmesine bağlı olarak mekânda var olan duygu ve davranış 
biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bu davranış biçimleri yeni mekânsal ihtiyaçların 
ortaya çıkmasını sağlar. Böylelikle yeni mekânsal çözümlemeler, mekânsal 
ilişkiler ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması beklenir. Yeni kullanım 
alanlarının ortaya çıkması ile şehir hayatının insanlara kabul ettirdiği en önemli 
değişken, hız kavramıdır ve insan şehirde yaşamını devam ettirirken hızlı olmak 
durumunda kalmaktadır. Fakat bu durumda bir karşıtlık söz konusudur. Çünkü 
insan şehir hayatında bir taraftan hızlı olmak zorundayken diğer taraftan şehrin 
büyüklüğü, yoğunluğu ve ulaşım problemleriyle yavaş yaşamak durumundadır. 
Bu nedenle konut ve iç mekân düzeni toplumun gelişim süreci içinde sürekli 
olarak değişimler geçirmektedir. Barınma ihtiyacının giderilmesi zamanla yerini 
daha işlevli, rahat, kullanışlı yaşama birimlerinin aranmasına bırakmaktadır. 
Hızın yarattığı bu yapısal değişim mekânsal oluşumları da etkilemektedir. Aynı 
zamanda hızın yarattığı bu etki insanda giderek mekân hissinin yok olmasına da 
neden olabilmektedir. Teknolojik gelişmelerin de artmasıyla birlikte hız kavramı, 
hareketli nesne tasarımı ve mobil yaşam yaklaşımını tetiklemektedir. Bu bağlamda 
mobil konutlar hayatımızda var olmaya başlamıştır. Hız ve mekân kavramlarının 
son zamanlarda hızla ivmelenmesi ile kullanımı artan mobil konutlar ve gelişim 
sürecine etki eden faktörler analiz edilmiştir. Dünyada hızla yaygın hale 
gelen mobil olma durumu, gelecekte mobil konutlara olan ilginin, geçmiş ve 
günümüze göre daha büyük kitleler tarafından kullanılacağını öngörmektedir. 
Teknolojik gelişmeler, yaşanan sosyo-kültürel etmenler ve çevresel faktörler 
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mobil mekanların ve dolayısıyla mobil konutların kullanımındaki artışta önemli 
etkenlerdendir. Yapım yöntem ve teknikleri, hız olgusu bağlamında gelişen 
kısa süreli girdi ve çıktılar alınabilen bilgisayar destekli üretimler sayesinde 
gelecekteki mobil konutların günümüze kıyasla daha fazla kullanım amacına 
uygun olarak çeşitlilik gösterilebileceği öngörülmektedir.
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Sanat en genel anlamıyla, insanoğlunun duygu düşünce hayal dünyasını, 
soyut/somut olan biçemlerle yaratıcı kişiliğini, kullanılarak dünyayı 
yeniden dönüştürülmesi eylemidir ve genellikle yaşama ve bilinmeyene 

duyulan ilgi üzerine kurgular gerçekleşir. 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, İnsanoğlunun kendi dünyasında yarattmış 
olduğu ikinci bir gerçeklik doğa olarak varolurken, bir çok  “Şey’’’i anlamaya, 
çözümlemeye, yeniden “Var-Etme”’ye ve onun dayatmalarına meydan  
okumaktadır. 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 hiç bir 
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 
1 M. S. Kagan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, Altın Kitaplar Yayınevi, Bilimsel 
Sorunlar Dizisi 5 İstanbul, 1982,s.15-20 
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ölçülmelidir”.2 Sanat yapıtlarına sanatsal niteliği kazandıran temel öğelerden 
birisi de, sanatçının kendine özgü biçim dilidir. “Sanat yapıtı üreten insanoğlu, 
sanatsal kalitede olmayan gerçeklikleri belirleyerek, onların var oldukları 
gerçekten ve yer aldıkları ortamdan alıp başka bir dizge içinde yeniden  ele 
alarak yorumlar”.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.4 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.

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 

2 C.  Kabaoğlu, Boyut Plastik Sanatlar Dergisi, Mart 3/21, Torunoğlu Matbası, Ankara, 1984, s. 19
3 M. Sözen&U. Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, İstanbul,1986, s. 208,
4 R. Sennett,  Kamusal İnsanın Çöküşü. İstanbul, 2010, s. 340
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kentin hareket ve hızına uyum sağlamaya çalışmak, insan ve yaşamını içerik ve 
işleyiş bakımından değiştirmektedir.5 

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.6

Geçmişten günümüze kadar heykel farklı amaçlar ile tasarlanıp 
üretilerek, çeşitli mekânlarda, galerilerde, kent meydanlarında, açık alanlarda 
görülmüş, gösterilmiş, sergilenmiştir.7 Geleneksel olana göre 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.8 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 

5 R. Sennett,  Kamusal İnsanın Çöküşü. İstanbul, 2010, s.415 
6 R. Sennett,  Kamusal İnsanın Çöküşü. İstanbul, 2010, s. 125
7 D.T. Özkul, Ö. Küçükşen, Erzurum Kentinde Heykel ve Çevre İlişkisi Üzerine Bir Deneme, Yıl-
Sayı: 2021-31, Sayfa Sayısı: 119-132,Tigsat
8 H. 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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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 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/orantı, ölçek, uyum, denge9, birim tekrarı/ritm, simetri ve zıtlık 
olarak ele alınmaktadır(Görsel l ait ).10 Birlik, “Unity”, üç boyutlu tasarımı 
oluşturan yapının birbirleri ile ilişkili ve bir bütünlük yaratılmasıdır. Kamusal 
mekana yerleştirilecek sanat yapıtının elemanlarının görsel çeşitliliği ile 
birlikte ele alınarak, görsel bir birlik ve bütünlük oluşturulmuştur. Yazara  
göre; “Kentin beş bileşenini oluşturan ‘Yollar, Kenarlar, Bölgeler, Kavşaklar, 
Düğüm Noktaları’, kenti bir bütün yapmak için önemlidir”.11 

Yapının tüm çevresiyle uyumulu ilişki kurularak, etkili bir görünüm 
oluşturularak, kamusal alanda “Heykel-Çevre” bağlamında üç boyutlu yapının 
anıtsallığı yakalanmıştır.

Kompozisyonda yer alan oran/orantı, “Proportion”, üç boyutlu yapıyı 
oluşturan elemanların birbirleriyle olan bağlantısı, mekandaki durumu 
ve yapının diğer çevresel yapı elemanlarıyla ilişkilendirilerek yapıt  var 
edilmiştir.

9  Önder Yağmur, Toplumsal Bellek Oluşturmada Heykel Sanatı: Kar Ve Buzdan Erzurum Kültür 
Sokağı Örneği, Kalemişi Dergisi, 6/12, 2018, s.145
10  T.C.Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration,Great Britain,1999, 
s.11
11  K. Lynch,  The Image of the City, M.I.T. Press, U.S.A., 1959, s. 46-48
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Görsel 1. M. BULAT, “Çift Başlı Kartal III”, 
24mx12m x8m, Polyester+Espas, 2009

Üç boyutlu çift başlı Selçuklu kartal kompozisyondaki yatay dikey ve çevre 
ile ilişkili olan elemanlar, bu çalışmada anıtsallığa ulaşabilmesi için geometrik 
sadelik ile biçimlendirilmiştir. “Heykel Çevre” ilişkisi, bu kompozisyonda 
baskın eleman olarak ele alınmıştır.“Çift Başlı Kartal” figürü, etrafında 
kamusal okul ve Lojman binalarının konuşlandığı Atatürk Üniversitesi kampüs 
yerleşkesi alanı içerisinde, Beden Eğitimi Spor Okulu’nun da bulunduğu alanda 
yer almaktadır. Yirmidört metrelik yüksekliğe sahip olan Çif başlı kartal heykel 
kompozisyonu, fonksiyonel tırmanma duvarı olarakta kullanılan yapı, çevre 
ile birlikte ele alınarak sorgulanmıştır. Bu kompozisyon yaratılırken, uzayın 
başlıca sorunlar olan, “boşluk-mekan” bağlamında heykel ele alınmıştır. Sanat 
yapıtının konuşlandırılacağı mekanın ışık durumu, bulunduğu boşlukla “Çift 
Başlı Kartal” anıtının o mekanla uzayla olan alışverişi, uzayın çalışmaya olan 
katkı ve etkileri düşünülerek oluşturulmuştur. Çalışmada yer alan tüm elemanlar, 
geometrik olarak sadeleştirilip aza indirilmiştir. Kamusal alanda geometrik 
biçimler sadeleştirilerek çift başlı tırmanma duvarı heykelinin tüm yapısında, 
zengin plastik biçimlerle anıtsal yapı yakalnmıştır. Plastik öğelerle oluşturulan 
heykelde, “Işık ve Mekan” ile ilişkisi güçlendirilmiştir. Kamusal tasarım 
ölçek- “scale” kullanımında, insan ölçek olarak ele alınmış ve insanoğlunun 
algılayabileceği ölçeğin ortaya konulmasında da, kompozisyon üç boyutlu olarak 
dizayn edilmiştir. Sanat yapıtın doğru algılanabilmesi için, eserin boyutunun, 
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görüp izleme mesafesinin yarısı kadar olmalıdır. Sanat yapıtı yatay bir durumda 
yirmiyedi derecelik bir açı ile izlenir. Yazara 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 uyumu 
yaratmaktadır”. 12 

Kompozisyondaki “Denge ve Simetri”’, “Balance and Symmetry”, 
açıklanmak istenirse; “Denge, bir eksene göre ögelerin aynı durumda tekrar 
etmesi sonucu oluşturulur”.13 Kompozisyon, çalışmasında biçim, renk ve 
doku gibi yapıların ölçekli dönüşmesiyle elde edilmektedir. Kompozisyonda 
her zaman için dengeli ve etkili bir yapıya ulaşmak için, biçemsel olarak iyi 
çözümlmlenmeli ve tahlil edilmelidir. Ritm/ “Rhthym”, “Çalışmada kullanılan 
plastik kurguların etki, boşluk ve planları açısından yeniden sınıflandırılmaları ile 
oluşurulur”.14 Ritm duygusu, “Mekanda, ölçekte, dokuda ve renkte etkin olarak 
ifade edilebilen bir örüntüyü açıklar. Yaratılan ritmik hareket, devinim ve enerji 
duygusu verir”.15 Zıtlık, “Contrast” ise, “Tasarım elemanlarının birbirlerini daha 
vurgulu hale getirebilmelerine olanak vererek zıtlık, tasarımı monotonluktan 
uzaklaştıran, ilgi uyandıran bir ilkedir”.16 Zıtlık, “Çoğu zaman uyuşmazlık 
yaratırken aynı zamanda kompozisyona canlılık kazandırmasıyla birlikte, 
ilgi çektiği ve heyecan yarattığı için önemli bir ilkedir”.17Ayrıca, “Zıtlıkların 
dengelenmesi kompozisyonda uyum oluşturmaktadır”.18 Kompozisyonla, 
mekansal yapı ve mekan içerisindeki, kamusal alanı oluşturan nesnelerin 
biçemiyle, dokusuyla ve rengiyle o çevrede yaşayan insanları düşündüren, 
uyaran, yaşama enerjisini belirleyen özellikler kazandırılmak istenmiştir. 

Kompozisyonu mimari yapı içerisinde ele alarak, anıtsal etkiyi artırıcı ve 
etkileyici biçem19 içerik incemeleri yapılmıştır. “Çift Başlı Kartal” çalışmasında, 

12 T.C.Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration, Britain,1999, s. 
103-114
13  S.Aydınlı, Mimarlıkta Görsel Analiz, İstanbul, 1992, s. 41 
14  T.C.Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration, Britain,1999, s. 
117
15  S. Aydınlı,  Mimarlıkta Görsel Analiz, İstanbul, 1992, s. 44
16  T. C. Oc., Moughtin & S.Tiesdell, Urban Design, Ornament and Decoration, Britain,1999, 
s.119 
17  S. Aydınlı, Mimarlıkta Görsel Analiz,İstanbul, 1992,s. 48 
18  E. Kortan,“Heykel mi Mimari mi?”,Yeni Boyut Plastik Sanatlar Dergisi,Cilt.1, S. 5,Ankara,1982, 
s.16 
19  Ö. Yağmur, S. Bulat, B. Aydın, Güncellenen Bellek ve Çocukluk Düşleri Heykel Yapıt Okuması, 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Cilt 1, 2014, s.260
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kartal figürlerinin başlarının birisinin yukarıya doğru bakıtılması, diğer kartal 
başının aşağıya doğru bakıyor olmasıyla, yana doğru konumlandırılmış olan 
kanatlarının durumu ve bu önemli yapıların uzamı zorlayan, boşluğa doğru 
yırtıcı biçemleri  ortaya koyan formda tasarlanıp, uzam, boşluk burada yeniden 
üç boyutlu olarak yeniden  yorumlanmıştır. 

Yine bu bağlamda, Erzurum ili özelinde 2004-2011 yılları arasında 
organize edilen mermer heykel sempozyumları ve 1993-2022 yılları arasında 
düzenlenen, kar-buz heykel etkinlikleri  kentin dokusuna, plastiğine, sembolüne 
dönüşen taş-kar-buz heykellerin kente, sanata dair yardımları olmuş, daha 
sonraları da katkılarını sürdürecektir. 

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.

Kamusal heykel çalışmaları, Cumhuriyetin’in kuruluşundan itibaren, 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, H. Krippel, P. Canonica, A. 
Hanak ve J. Thorak gibi yurt dışından gelen yabancı 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. Sanatın daha önceki zamanlarda olduğu gibi 
bugünde de, gelenekle, geleneğin ve direnişin sembolik bir göstergesi olarak 
kentlerle, dolayısıyla kamusal alanlarla ilişkilendirilmiş bu bağlamda da 
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sanatçı ve izleyici etkileşimlerini bu tarih ve mekânlara bağlı olarak üretmiş 
geliştirmiştir. Heykelin kent gibi kamusal mekânlarda değişimi temsil eden bir 
misyonla yer alması, kabul edilmiş olan  heykeller kent aidiyetinin ve geçmişinin 
bir bölümü olarak, mekânla toplumsal bellek arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir.

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 merkezlerine yakın yerleştirilen heykeller bir 
işaret noktası, göstergesel bir durum haline gelerek kent halkı için geçmişe, 
bugüne ve geleceğe ait kolektif hafızanın bir parçasını oluşturur. Kamusal 
alana kazandırılan heykellerin kamusal çevrede, insanlar arasındaki ilişkileri 
güçlendirdiği, kimlik ve aidiyet kavramlarının oluşmasında hatta kültürel 
yapının sürdürülebilmesinde de hayati önem taşıdığı görülmektedir. Böylece 
kamusal alanda heykelin kent ve kentliler üzerinde hem fiziksel ve düşünsel 
bir anlamın/anlatımın tetikleyicisi hem de kimlik ve aidiyet inşa aşamalarında 
önemli bir misyonu yerine getirmektedir.. 

Kentler bu açıdan ele alındığında, kamuya ait yaşam alanları olarak, 
bireyleri içine alan bellekte şekillenen, ilişki kurulan, etkilenilen, toplumsal 
olarak varolduğu, çeşitli biçimlerinin varlık gösterdiği mekanlardır. Kenstsel 
mekanlarda, yoğun kültürel etkileşimin yaşandığı, aidiyet duygusunun 
artmasına neden olan sanatsal uygulamalar, şehrin çehresinin görsel bir 
yansımasını ortaya koymakta ve toplumun her kesimden insan yığınlarının 
ulaşabileceği sanat mekânları olarak değişen/dönüşen yeni anlamlara 
evrilmektedir. Çağın hızlı değişimi  ile birlikte sanat tasarlayanların ifade 
olanakları da değişiklikler kazandığı bir zamanda yapıt üretenler, yapıtlarını 
müze, galeri gibi kapalı alanların dışına, kamusal topluma açık olan alanlara 
taşımış ve varolduğu mekanla uyum sağlayan, alımlayıcının algılama şeklini 
yöneten yeni bir tasarım aşamasına geçilmiştir. 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 meydanılarını yeniden yontarak estetik katkı sağlarken, yaşadığı 
yere ait olma duygusunun oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır.  Buradaki 
ilişkiler sadece mekânın yeniden şekillendirilmesinin aksine sanat nesnelerinin 
oluşum aşamalarında yer alan tasarımcıdan alımlayıcıya kadar kent içerisindeki 
varlıkları, sosyo-ekonomik ve sanasal-kültürel gelişimleri gibi kapsamlı bir 
etkileşimin sonucudur.
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Bu yeni dönem Cumhuriyet’in ilanı ile beraber kent meydanlarında 
ortaya çıkan kamusal alan heykellerini, kurtuluş savaşında yaşanan milli 
birlik ve beraberliğin bir idolü olan Atatürk ve Türk büyükleri anıt heykelleri 
oluşturmaktadır. Bu kamusal anıt heykellerini görmeye alışkın halkımız için 
yeni sanatla kurduğu yeni bir ilişki modeli olarak kabul edilmiş, bu kamusal 
olan oluşumları, Türk heykel sanatının ivme kazanması için, büyük bir ilerleme 
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 ile insanların bir meydanda kamusal alanın çevresinde toplanmasında 
ve kültürel alışverişinde çok etkili olmuştur. Heykelin bir işaret, bir toplanma 
yerine dönüşmesi ile bu alanda gerçekleşen etkinlik, deneyim ve son olarak 
algılarla birlikte şehre ve mekana ilişkin bireysel, toplumsal ve kente ait 
bellekler meydana gelmektedir. 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 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 mekanın 
bileşenlerinden birine dönüşerek etrafındaki bütün var-olan 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 



406    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

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”.20

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. 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 kimliğini kazanırken modernleşmenin 
görünür olduğu mekân dahası bir modernleşme olgusu olarak ön plana çıkmıştır. 
“Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte baş gösteren sosya-ekonomik ve toplumsal 
sorunlar kent yaşamı üzerinde belirgin bir yük meydana getirmiştir. 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”.21  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 insanların ve bu insanların oluşturmuş 
olduğu toplumların kamusal alanı olarak da kabul görmüştür. Dolayısıyla kent 
kimliğinin oluşmasında kamusal alanda icra edilen sanatın da rolü olmuştur.

İnsanoğlunun yaşamış olduğu çevresi ile kurduğu ilişki, mekan algısının 
yönlendirmiş olduğu biçem dili de, aslında bir soyutlama yöntemidir. Bu 
bağlamda, Kent, Sanat ve Mekan kavramına, çağdaş heykel sanatının önemli bir 
birikimler sağlamış olduğu gözönüne alındığında, bu kavram, çalışmalarlarıyla 
kamusal mekanda yer alacak olan heykel sanatçılarının yapıtları için özel 
anlamlar da taşımaktadır. “Kent Çevre ve Doğa”’yı kapsayan doğacı eğilim, 
günümüz sanat anlayışında geleneksel bir hareket gibi değerlendirilse de, 

20 Caner Şengünalp, Sanayi Sonrası Kentleşme Sürecinde Heykelin Mekânsal İşlevi, idil, 64(2019 
Aralık): s.1616.
21  Caner Şengünalp, Sanayi Sonrası Kentleşme Sürecinde Heykelin Mekânsal İşlevi, idil, 64(2019 
Aralık): s.1616.
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insanoğlunun evrende kendi mevcudiyetini duyumsayıp, yaşamını sürdüreceği 
ve aracısız özdeşleştireceği alanlar, kamusal mekanlardır. 

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 karşılaşarak ve sürekli 
olarak iletişimde 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, 
insanoğlunun evrendeki yeri ve diğerleri ile olan uzaklığı, “İnsan-Kent ve 
Mekan” kavramına götürür. “İnsan Sanat ve Çevre”’sinde ilişkilerin toplamından 
oluşan, onu sarmalayan ve duyumsanan kent mekan algısı, sanatçının yaratım 
sürecinde önemli bir olgu olmuştur. 

Yaşadığımız doğa, hareket, simetri, ölçü, oran-orantı, renk, doku ve biçim-
içerik  gibi objeden nesneye çeşitlilik gösteren yapıları, geometrik strüktür 
içerisinde yer alır. Heykel sanatı da bu öğeler aracılığıyla görsel algıyı tetikler22 
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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1. Giriş 

1.1. Oyun Kavramı ve Önemi

Çocukluk döneminde oyun oynamak, çocuğu hayata hazırlayan en önemli 
faaliyetlerdendir. Oyun oynama çocuğun kendini ifade etme yollarından 
biridir. Çocuk, oyun oynayarak insanlarla iletişim kurmayı, paylaşmayı, 

kendi varlığını göstermeyi, sosyalleşmeyi, bilmediklerini öğrenmeyi, soru 
sormayı öğrenir. Oyun, her yaştaki insan için önemli bir yere sahiptir. Yetişkinler 
için eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme amaçlıyken çocuklar 
için oyun, zamanlarının büyük bir bölümünü alan ciddi bir uğraş, hayal dünyası 
ile gerçek dünya arasında köprü kuran önemli bir etkinliktir.
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Oyun alanlarında oynamak çocuklarda kendine güveni artırmakta, fiziksel 
birçok yeteneğin yanında dil, iletişim kurma, yüksek beyin fonksiyonları ve 
sosyal yetenekleri geliştirmektedir (Bal, 2005). Oyun bütün çocukların kişiliğine, 
karakterine ve yeteneklerine etki eder. Çocuk oyun sayesinde diğer çocuklarla 
kaynaşır arkadaş kazanmayı öğrenerek çocuğun sosyal gelişimi oyunla başlar. 
Oyun ile çocuk diğer çocuklar ve yetişkinlerle sosyal becerilerini geliştirir. 
Çocuk oyunla, enerjisini kullanmayı, dikkatini bir konu üzerinde toplamayı, 
gücünü yönlendirmeyi, eşyayı kullanmayı, yenilmeyi, uzlaşmayı, yarışmayı ve 
birlikte yaşamayı öğrenir (Sivri, 1993).

Çocuklar için yaşamsal öğrenme aracı olan oyun, çocuğun fiziksel, psiko-
motor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimi açısından çok büyük öneme 
sahiptir.

1.1.2. Çocuk Oyun Alanlarının Sınıflandırılması ve Güvenlik Kavramı

İnsan ve çevresinde bulunan öğeler bir bütünü oluşturarak birbirlerine etki ederler 
ve sürekli olarak etkileşim halindedir. Çevrenin değişimiyle insan davranışları, 
insan davranışının değişimiyle de çevre değişmekte ve döngünün ayrılmaz 
parçalarını oluşturmaktadırlar. Akarsu (1984) çocukta mekan kavramının iki 
yaşında başlayıp olgun hale on iki yaşında ulaştığını belirtmektedir. Bu dönemde 
mekanın hatırlanmasından çok, zihinde tekrar oluşturma, yeniden üretme 
ve canlandırma bulunur (Acar, 2003). Çocuklar için oyun alanı olarak doğal 
bir mekânın, küçük bir ormanın seçildiği bir araştırmada (Fjortoft ve Sageie, 
2000), bu mekânların çocukların geleneksel oyun mekânlarındaki eksikliklerini 
gidermedeki rolü incelenmiştir. Doğal peyzajın çocuklar için daha çeşitli, 
heyecanlı ve ilginç oyun çevresi ihtiyaçlarına cevap verebileceği saptanmıştır.

Oyun, oynandığı mekana, çocuğun yaşına, çocuğun oynadığı materyale 
göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Piaget, oyunu alıştırma, simgesel, 
kurallı oyunlar olmak üzere 3 gruba ayırmaktadır (Şenol,2013). 

Çocukların gelişme özelliklerine göre oyun alanları 3 grupta toplanır 
(Yılmaz ve Bulut, 2002):

1. Çocuk Oyun Bahçeleri (Playlot): Oyun bahçeleri 6 yaşından küçük 
(özellikle 3-6 yaş grubu) çocuklar için düzenlenen etki alanı 100m ile 
800m olan yerlerdir.

2. Oyun Alanları (Playgrounds): İlkokul öğrencileri için oyun alanları (6-12 
yaş), orta ve lise öğrencileri için oyun alanları (12-16 yaş) olarak organize 
edilerek düzenlenmelidir. 
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3. Oyun Arsaları: 13-19 yaş arası gençlerin ve yetişkinlerin rekreasyonel 
faaliyetlerini gerçekleştirdikleri alanlardır (Dinç, 1993).

Oyun alanlarının çocuklar için güvenli olması açısından yapılması gerekenler 
aşağıda belirtilmektedir (Brody,2013).

·	 Zemin, asfalt ve beton olmamalı, 
·	 Oyun elemanlarının yüzeye montesi sağlam ve yüzeyin altında kalacak 

şekilde yapılmalı,
·	 Salıncakların oturma yeri plastik veya kauçuk gibi hafif malzemelerden 

seçilerek çarpmalar absorbe edilmeli, 
·	 Kaydırakların eğimi 30 dereceden fazla olmamalı, 
·	 Oyun elemanlarındaki basamaklar arası boşluk, çocuğun kafasını 

geçirebileceği yükseklikten daha az olmalı, 
·	 Oyun alanları farklı yaş gruplarına göre mekanlara ve oyun elemanlarına 

ayrılmalı,
·	 Büyüklerin çocukları rahat görüp kontrol edebilmesi ve gerektiğinde 

müdahale edebilmesi için görüş alanları açık olmalı, 
·	 Oyun elemanları arasında yeterli mesafe bulunmalı, 
·	 Oyun elemanları bakımsız olmamalıdır.

1.1.3. Çocuk Oyun Alanı Tasarım İlkeleri

Arnold (2013)’a göre çocuk oyun alanlarının tasarımının esas noktaları şunlardır;

·	 Çocuk, farklı oyun türlerine ihtiyaç duyduğundan tasarımda fiziksel, 
zihinsel ve sosyal gelişimini tamamlayan fırsatların verilmesine dikkat 
edilmeli, 

·	 Oyun liderleri ve öğretmenleri, oyun sırasında çocuklar ile beraber 
çalışmalı, 

·	 Yapılandırılmış oyunlar-yeni oyun yaratmak-su ve kum gibi doğal 
malzemelerle oynamak ve sessiz oyunlar için bölünmüş oyun alanlarını da 
içeren çeşitli aktivite alanları tasarlanmalı,

·	 Oyun alanları,çocuklara kendi çevrelerini yaratma olanağını sağlamalı, 
·	 Oyun alanlarında fantezi oyununu teşvik etmek için belirsizlik, yaratıcı 

ve bilişsel oyun için esneklik, benlik kavramının kuvvetli şekilde gelişimi 
için açık başarı noktaları sağlamalı,

·	 Çocukların başarabildiği oyun hedeflerinde zorluk aşamaları sağlanmalı, 
çocukları mücadeleye ve heyecanlı durumlara hazırlamak için zemin 
üzerinde tırmanma alanları kullanmak gerekir.
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1.1.4. Oyun Alanlarında Kullanılan Zemin Malzemeleri

1991 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Kullanıcı Güvenliği İçin Üretim 
Komisyonu standartlarına göre çocuk oyun alanlarının yüzey kaplamaları, 
(Sipes ve Roberts, 1994).

1. Organik Gevşek Malzeme: Organik gevşek malzeme olarak en çok 
kullanılan; talaş ve ağaç kabuğu yongasıdır (Şekil 1). 

Şekil 1. Çocuk oyun alanında talaş zemin örneği, (URL 1)

2. İnorganik Gevşek Materyal: Çocuk oyun alanlarında özellikle ucuz ve 
kolay döşenen malzemeler olan kum ve çakıl ülkemizde yoğun olarak 
tercih edilmektedirler. 

3. Sentetik Materyal: Sentetik materyal üç grupta toplanır: 

	 ·	 Gevşek materyal; Genellikle parçalanmış kiremit içerir. 
	 ·	 Modüler birimler; Atık tuğlaların ısıtılarak yeniden kullanımıyla yapılır. 
	 ·	 	Tek parça sentetik materyal; Çeşitli renklerde üretilen malzeme her 

türlü iklim koşuluna da dayanıklı olup sarsıntı giderici özelliği vardır 
(Yılmaz ve Bulut, 2002).

1.1.5. Oyun Alanlarında Kullanılan Sınır ve Kuşatma Elemanları

Sürmen (1998)’in yaptığı çalışmaya göre kuşatma elemanları, dış mekanlarla 
ilişkiyi sağladığı gibi sınırlandırma ve mahremiyet sağlama özelliğiyle ayırıcı, 
hakim ve mekan gelişimlerini vurgulayıcı özelliklere de sahiptirler. Kuşatma 
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elemanları yeşil çit, ahşap çit, parmaklık ve paravanlar, doğal taşlardır. Kuşatma 
elemanları mümkün olduğu kadar sade, sağlam, basit, çevre ile uyumlu ve kolay 
temin edilebilmelidir. Kullanımı ve biçimlendirilmesinde işlevsel, estetik ve 
hatta psikolojik etkileri dikkate alınmalıdır (Bal, 2005).

1.1.6.  Çocuk Oyun Alanlarında Gölge Elemanları ve Oturma-Dinlenme 
Birimleri

Sürmen (1998)’in çalışmasında ifade edildiği gibi açık alanlarda kısa veya uzun 
süreli dinlenme ve oyalanma ortamı sağlayan, özellikle sıcak iklim bölgelerinde 
güneşten ve diğer klimatik koşullardan koruyucu mekanlar oluşturan, mekana 
üçüncü boyutu sağlaması gibi bir çok değişik işlevi ile peyzaj düzenlemelerinde 
yerlerini alan, farklı türlerdeki yapısal (Şekil 2) elemanlardır (Bal, 2005).

      

Şekil 2. Oturma elemanları, (URL 2-3)  

1.1.7.  Çocuk Oyun Alanlarında Aydınlatma Elemanları, Çöp Kutuları ve 
Tuvaletler

Aydınlatma donatıları bakımından çocuk oyun alanlarında genellikle 
fonksiyonel amaçlı olarak yüksek ve spot ışık kullanılır. Oyunun aktivitesine 
göre aydınlatma yapılmalı, ışığın çocuğun gözüne direkt gelmesi engellenmelidir 
(Sürmen, 1998). Çocuk Oyun Alanlarında Parkta kullanılacak çöp kutusu 
sayısı, alanı kullanan kişi sayısına, biriken çöp miktarına ve alanın bakım 
durumuna göre değişir. Genel olarak 30m. aralıklarla yerleştirilen çöp kutuları 
(Şekil 3) yoğun kullanılan yerlerde daha kısa mesafelerde konularak haftada 2 
veya 3 defa boşaltılmalıdır. Tuvaletler haftada en az beş defa temizlenmelidir 
(Yücel, 2007).
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Şekil 3. Hayvan figürlü çöp kutusu örneği, (Demirel, 2001; URL 4-5)

1.1.8.  Çocuk Oyun Alanlarında Donatı Elemanları (Çeşme, Bitki Saksısı ve 
Kasalar, Kuş  Kafesleri, İşaret, Tabela, Levha vb.)

Çocuk oyun alanı tasarımında çocuğa yönelik elemanlar bulunduğu kadar bitkiler 
için de kasalar, kutular, saksılar ve özel yerleştirme kapları gibi gerekli olabilen 
yapısal üniteler de vardır. Oyun alanlarında sıklıkla kullanılmayan kuş kafesleri, 
doğadaki mevcut kuşlara barınak ve çocukların doğayla bütünleşmesine ortam 
sağlanabilir (Sürmen, 1998).

Alanda kullanılan tabela, işaret ve levhalar alanın ismini, tarihini, alanda 
mevcut yapıların yerlerini gösterirler. Alanı tanıtmak, gelenlere bilgi vermek 
amacında olan bu donatılar; girişte, çatıda, duvarda, zeminde yer alırlar ve 
dikkat çekicidirler.

1.1.9.  Çocuk Oyun Alanlarında Kullanılan Yüzeysel Su Elemanları ve 
Drenaj Sistemleri ile Oyun Elemanları

Güneşli yerlere 0-35cm. derinlikte yapılan oyun havuzlarının kenarlarında 
kaymayı önlemek için etrafı düz ve taş döşenir. Yakın çevresine duş alma yerleri 
yapılır. Suyu her gün ve azami haftada bir yenilenmelidir (Tanrıverdi, 1975). 

Çocuk oyun alanlarının uzun süreli olması ve çocukların sağlıklı bir 
şekilde oynamaları için drenaj en önemli etkendir. Alanın fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için yüzey akışı teşvik edilmeli, kenarlarında farklı malzeme ile 
kanal oluşturulmalıdır. Drenaj sistemleri alanda kullanılan zemin malzemesinin 
cinsine, yörenin yağış oranına, sıcaklığına ve taban suyu seviyesine göre farklılık 
gösterir (Sürmen, 1998).



AYDIN KENTI ÖRNEĞINDE GENÇLIK PARKI ÇOCUK OYUN ALANININ. . .    417

Tekkaya (2001)’e göre oyun elemanları, değişik yaş ve yetenekteki 
çocuklar için bölüntüler yaratabilmeli, çocuk boyutunda, fantezi, sosyal, 
sessiz, aktif gibi oyun çeşitliliği sunabilen bir karmaşıklıkta, dayanıklı, 
çocuklara kendini test etme şansını verebilen, ışık, mekan, doku, renk, biçim 
ve hareketli kısımların kullanımında yenilik sunarak yaratıcılığı destekleyen 
özellikte, bakım ve koruma kolaylığına sahip olmalıdır. Belirlenen on iki tür 
çocuk aktiviteleri; amaçsız vücut dinlendirme (oturma, konuşma, yürüme), 
amaçlı vücut dinlendirme (okuma, kart oyunları,), amaçlı hareket  (bisiklete 
binme), araçsız hareket (elim sende oyunu), araçlı hareket (paten, kaykay), 
sabit çevre donanımıyla hareket (duvarda yürüme, çite tırmanma), sabit oyun 
donanımıyla hareket (salıncak, kaydırak), top oyunu, taklit ve rol oyunları, 
temel malzemelerle aktivite (kum ve su), hayvanlar ve bitkilerle oyun, saldırı 
oyunlarıdır (Bal, 2005).

1.1.10. Çocuk Oyun Alanlarında Bitkisel Tasarım

Bitkilendirme tasarımı için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle 
sıralanmaktadır;

Farklı yaprak dokulu bitkiler (parlak-kaba-düzgün kenarlı tırtıklı), farklı 
form, boyut ve şekildeki bitkiler, mevsimsel değişim vurgulayan bitkiler 
(herdem yeşil-yaprak döken), kokulu bitkiler, zanaata ve aşçılığa imkan sunan 
bitkiler, işitsel uyarı yapan bitkiler (sonbaharda rüzgarın esmesiyle ilginç ses 
çıkaran)  (Moore, 1993).

Bu çalışmanın amacı; 

Aydın Kentinde seçilen çocuk oyun alanının yeterliliğinin (halk-uzman) sosyal 
araştırma amaçlı anketler yapılarak araştırılması, çocuk oyun alanlarının tasarım 
ilkeleri yönünden doğru olup olmadığını irdelemek, tasarımlarda seçilen bitkilerin 
tür seçiminin doğruluğunu saptayıp eksiklikleri ve hataları gidermeye çalışmak, 
doğayla bütünleşerek oyun oynama imkanı bulan çocukların daha sağlıklı 
bireyler olarak yetişmelerine imkan sağlayacak ortamları tanımlamak, Gençlik 
Parkı örneğinde çocuk oyun alanlarının nasıl olması gerektiğine ışık tutmaktır.

2. Yapılan Çalışmalar

2.1. Materyal

Araştırmanın ana materyalini Aydın Kenti Gençlik Parkı’nda bulunan çocuk 
oyun alanı oluşturmaktadır. Çalışma alanı, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik 
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Caddesi’nde (Şekil 4) bulunmaktadır. Gençlik Parkı’nın çalışma alanı olarak 
belirlenmesinde; kent merkezine yakın, parka ulaşımın kolay, parkın sınır 
elemanıyla çevrelenmiş, parkta farklı yaş grubundaki çocuklara hitap eden oyun 
alanlarının bulunması, insanlara rekreatif etkinlikler için imkan sağlıyor olması, 
Aydın kentinde bulunan diğer parklara göre farklı türde ve daha fazla sayıda 
bitkiye sahip olması, kentte bulunan diğer birçok parka göre daha bakımlı 
olması etkili olmuştur.

Şekil 4. Gençlik Parkı, (Wikimapia, 2015)

2.2. Yöntem

Araştırmanın yöntem akış şeması; 

1. adım literatür araştırması ve teorik altyapı
2. adım: çocuk oyun alanı örneği gençlik parkı; alt başlıkları çocuk oyun 

alanı nitelikleri ve yeterlilikleri-çocuk oyun alanı tasarım bileşenleri, 
3. adım: anket çalışmaları; halk anketi- uzman anketi- anketlerin istatistik 

yorumlama-değerlendirme ve  
4. adımda da genel değerlendirmeden oluşmakta olup Şekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil 5. Yöntem Akış Şeması

2.2.1. Anketlerin Uygulanması

Anket çalışmaları, Aydın kenti Gençlik Parkı’nı kullanan halk grubu ile uzman 
kişilerden oluşan, farklı iki gruba algı ve gözlemlerine dayalı olarak uygulanmıştır.

Halk anketinde kapalı ve açık uçlu soru tipleri yer alırken uzman anketinde 
yalnızca kapalı uçlu sorulara yer verilmiştir. Her iki gruba, yerleşim ölçeğinde 
(yoğun trafik), donatı ölçeğinde (oyun elemanları malzemesi, oyun alanı zemin 
malzemesi, aydınlatma elemanı, çöp kutusu, oturma birimleri, gölge 
elemanı), mekan ölçeğinde (farklı yaş gruplarına oyun imkanı) çalışma alanının 
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2.2.1.1. Uzman Anketi Uygulaması

35 kişiden oluşan uzman gruba, üç bölümden oluşan anket formu hazırlanıp 
sorulmuştur.       Birinci bölümde çalışma alanında bulunan bitkilerin tasarım 
ilkeleri ve tasarım öğeleri dikkate alınarak bitkilerin birbirleriyle olan uyumu 
ile bitkilerin mekanla olan uyumuna yönelik çalışma yapılmıştır.

İkinci bölümünde “5’li Likert Yöntemi” ile hazırlanan bitkilerin 
fonksiyonel özelliklerinin ve çocuk oyun alanı tasarım ilkelerinin incelendiği 
sorular yöneltilmiştir. Uzmanlara yönelik olarak yapılan ankette her bir 
ölçütün önem derecesi ile ilgili sorular yöneltilerek “kesinlikle katılıyorum 
(KK)”, “katılıyorum (K)”, “fikrim yok (FY)”, “katılmıyorum (Ka)” ve 
“kesinlikle katılmıyorum (KKa)” olmak üzere beş seçenekli yanıtlar 
sunulup birinin işaretlenmesi istenmiştir.

Üçüncü bölümünde; bitkilerin semantik özelliklerini “5’li Likert 
Yöntemi” ile inceleyen, sıfat çiftlerinden oluşan sorular yer almaktadır.

2.2.1.2. Halk Anketi Uygulaması

Halk grubu anketi yapılan kişilerin belirlenmesinde güvenilir sonuçlar alınması 
amacıyla çalışma alanını kullanan ve iyi tanıyan kişiler olmasına dikkat 
edilmiş olup kişi sayısını belirlemek için Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
2014 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına dayanarak Aydın 
kentinin nüfusu 270.835 kişi olup bu bilgi de “Toplumun büyüklüğü (N)” 
olarak kullanılmıştır.

n: Anket yapılacak kişi sayısı 
N: Toplumun büyüklüğü
t: Güven katsayısı 
m: Hata yüzdesi
p,q: Varyans katsayısı
N: 270.835
t: 2 (% 95 güvenle çalışılmıştır) 
m: % 10
p,q: 0.7, 0.7 ( Toplumun homojen bir toplum olduğu düşünülmüştür)

algılanabilirliliğini, yapısını ve tanınırlığını belirlenmiş olan tanımlayıcı kavramlarla 
ortak sorular sorulmuştur. Halk ve uzman gruplarına sorulan tanımlayıcı ortak 
kavramlar yerleşim ölçeğinde, donatı ölçeğinde ve mekan ölçeğinde kendi içinde alt 
başlıklara da kimlik özelliğine bağlı olarak faklılık içermektedir. 
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Anket çalışması, rastlantısal örnekleme tekniğiyle Aydın kentinde 270.835 
nüfus üzerinden % 95 güvenle ve 0,07 hata payı ile 195 kişi hesaplanmış ve 200 
adet halk anketi uygulanmıştır.

3. Bulgular

3.1. Aydın İli ile İlgili Genel Bilgiler

3.1.1. Tarih

Aydın kenti, Büyük Menderes Deltası’nın verimli tarım potansiyeli, deltaya 
hayat veren Büyük Menderes Nehri ve elverişli iklimin olduğu bir coğrafyada 
bulunmaktadır. Kentin geçmişi, sahip olduğu bu değerlerin etkisiyle binlerce 
yıl öncesine kadar uzanmaktadır (Deniz, 2005). Tarihin bilinen devirlerinden 
beri çeşitli uygarlıkların merkezi olan Aydın, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922 
yılları arasında 40 aya yakın süren işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılmasıyla 1923 yılında müstakil vilayet olmuştur (URL-6).

3.1.1.1. Kentin Mekansal ve Planlı Dönem Gelişimi

Aydın kenti, Orta Menderes Ovasının kuzeyinde, Aydın Dağları’nın güney 
yamacında depremlerden dolayı ve bölgeye hakim olan devletler tarafından 
birçok kez yakılıp yıkılmıştır. Kentin Anadolu’yu Ege Denizi’ne bağlayan bir 
kavşak noktasında olmasından, zengin bir tarım potansiyelinin bulunmasından 
dolayı her defasında yeniden kurularak M.Ö. 1200’lerden itibaren, Trailles 
Antik kenti ile başlayarak, Menteşe ve Aydınoğlu beyliklerine, Osmanlı 
Devleti’ne ev sahipliği yapan kent, yerleşim yeri olarak günümüze kadar 
varlığını sürdürmüştür. Aydın ili, sosyo-ekonomik nedenlerle, dışarıdan sürekli 
olarak göç aldığından dolayı şehirleşme oranı artmakta ve buna bağlı olarak 
yeşil alanlar azalmaktadır (URL-7). 

3.1.1.2. Çalışma Alanı/Gençlik Parkı

Çalışma alanı Aydın kenti Gençlik Parkı, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik 
Caddesi›nde bulunmaktadır. Parkın toplam alanı 2.109,36 m² ve yeşil alan 
1.657,00 m²’dir. Parkın çevresinde bulunan binaların zemin katları işyeri olup 
üst katlar mesken olarak kullanılmaktadır.

Parkın güneyinde bulunan çocuk oyun alanında bulunan oyun aletleri (2 
adet tahterevalli, 1 adet salıncak ve 1 adet oyun kompleksi) plastik malzemedir. 
Çocuk alanında 0-3 yaş arası çocukların oynayabileceği kum havuzu ve küçük 
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yaştaki ergonomiğine uygun oyun aletleri ile 6-12 yaş arası çocuklar için oyun 
elemanları bulunmamaktadır. Bu yaş grubundaki çocukların alanda mevcut olan 
oyun aletlerini kullandıkları gözlenmiştir. 

Aydın kenti kış mevsiminde yağmur alırken diğer mevsimlerde güneşli ve 
sıcak olduğundan oyun alanının çevresine iklim şartlarının etkilerini azaltmak 
amacıyla geniş yapraklı ağaçların dikilmesi ile alanın kullanım potansiyelini 
arttırmak hedeflenmiştir. Gençlik Parkı’nda gölge yapan boylu ağaçların alanın 
piknik yapılan bölümlerinde, çay bahçesi çevresinde ve oturma-dinlenme 
mekanlarında yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Gençlik Parkı’nın ölçeksiz olarak planı çıkarılmış olup bitkilendirme planı 
Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Gençlik Parkı bitkilendirme planı (ölçeksiz)

Lejand
Ağaçlar
Ad: Acacia dealbata   Gr:Grevillea robusta
Ac: Acacia retinoides   Mo:Morus alba 
Ah:Aesculus hippocastanum  Pa:Populus alba
An:Acer negunda    Pc:Phoenix canariensis 
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Bp:Brachychiton populneum  Pc”A”:Prunuscerasifera 
“Atropurpurea”

Ca:Cornus alba   Po:Platanus orientalis
Car:Cupressus arizonica  Pp:Pinus pinea
Ce:Casuarina equisetifolia  Rp:Robinia pseudoacacia
     Wr: Washingtonia robusta
Ağaççık ve Çalılar
Cc: Callistemon citrinum  Li:Lagerstroemia indica
Cau:citrus aurantium  Mn”P”:Morus nigra “Pendula”
Ej”A”:Euonymus japonica “Aurea” Rsp:Rosa sp.
Hs: Hibiscus syriacus
Sarılıcılar:
Pq: Parthenocissus quinquefolia

3.1.2. Coğrafi Konum

37˚-44’ ve 38˚-08’ kuzey enlemleriyle 27˚-23’ ve 28˚-52’doğu boylamları 
arasında yer alan Aydın İli (Şekil 7), Ege Bölgesi’nin güney bölümündedir. 
Aydın İlinin doğusunda Denizli, batısında Ege Denizi, kuzeyinde İzmir ve 
Manisa, güneyinde de Muğla bulunmaktadır (Azazi, 2003).

Şekil 7. Aydın Kenti ve komşu illeri, (URL-8)

3.1.3. Nüfus

Aydın ili TÜİK verilerine göre 2022 yılı itibariyle 1.145.371 kişilik nüfusuyla 
Ege Bölgesi’nin büyük illeri arasındadır. İl genelinde km²’ ye düşen nüfus 146 
kişi, nüfus artış hızı ise % 0,9 olup il merkezinde km²’ ye düşen nüfus 405’dir 
(URL- 9, 2015).
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3.1.4. İklim

Ege Bölgesi’nde dağlar denize dikey uzanmaktadır. Bu nedenle bölgenin 
iç kesimlerine kadar Akdeniz İklimi hüküm sürmektedir. Aydın ilinde tipik 
Akdeniz İklimi görülür; yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. 
Yüksek kesimlerde kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. İl merkezinde yağışlar 
genellikle yağmur şeklindedir (URL-9).

3.1.5. Bitki Örtüsü ve Fauna

Akdeniz bitki coğrafyasına giren Ege Bölgesi’nde ve Aydın ili bitki örtüsünde 
yaygın orman ağacı kızılçam (Pinus brutia) ve karaçam (Pinus nigra) 
bulunmakta olup kızılçam (Pinus sylvestris), kestane (Castanea sativa), fıstık 
çamı (Pinus pinea), sarı çiçekli kızılcık (Cornus mass), kırmızı meyveli kızılcık 
(Cornus sanguinea), keçi söğüdü (Salix caprea), aksöğüt (Salix alba), meşe 
türleri (Quercus frainetto, Q. cerris, Q. pubescens, Q. infectoria) ile böğürtlen 
(Rhus fruticosus), akçakesme (Phlyrea latifolia), akçaağaç yapraklı üvez 
(Sorbus terminalis), fındık (Corylus avellana) ve ıhlamur (Tilia argentea), 
sandal (Arbutus andrachne) gibi maki türleri bulunup 255 tür kuş yaşamakta 
ve 70 kuş türü, kuluçkaya yatmaktadır. Memelilerden, yaban domuzu, vaşak, 
tilki, tavşan, sansar, çakal, sırtlan, yaban kedisi, yabani atlar yaşamaktadır. Kuş 
türlerinden kızıl şahin, akkuyruklu kartal, şahin, angıt, keklik, küçük kerkenez 
ve ötücü kuş türleri ilde yaşayan önemli kuş türleridir (URL-7).

3.1.6. Ekonomi (Tarım, Sanayi-Ticaret, Turizm)

Aydın il merkezi hizmetler ve birbirleriyle eşgüdüm oluşturan tarım ve tarıma 
dayalı sanayinin ön planda olduğu bir kenttir. Aydın ilinin sanayi yapısı; tarım 
bölgesi olması sebebiyle tarıma dayalı işlenmiş ürünler (tekstil), bitkisel ürünler 
(zeytin, zeytinyağı, tütün, yaş sebze ve meyve, vb.), kimyevi maddeler ve 
mamulleri (selüloz) ve sanayi mamullerinden (otomotiv endüstrisi, makine ve 
makine ekipmanları) oluşmaktadır. Aydın ilinde, madencilik de (altın, bakır, 
kurşun, çinko, civa ve demir)  yoğun olarak yapılmaktadır (URL-7).

Aydın ilinde, günümüze kadar birçok medeniyetlerin (Frigya, Lidya, Pers, 
Roma, Bizans, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu) yaşamış olmasından dolayı 
tarihi-kültürel turizm, yaklaşık 240 gün olan güneşli gün sayısı nedeniyle deniz 
turizmi, yeraltı kaynak sularının (Germencik- Alangüllü, Kuşadası- Davutlar, 
Sultanhisar- Salavatlı, Ortaklar- Gümüşköy Kaplıcaları) bulunmasından dolayı 
termal turizm yapılmaktadır (Azazi, 2003).
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3.1.7. Ulaşım

Aydın, coğrafi konumu ile demiryolu, deniz ve hava taşımacılığı imkanlarına 
sahip bir il olmasına rağmen ticari yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık 
karayolundadır (URL-5). Aydın’a en yakın havaalanı, 115 km. mesafede İzmir 
ilinde bulunan Adnan Menderes Havalimanı’dır (URL-7).

3.2. Uzman Anketi Uygulaması ve Değerlendirmesi

Bitkilerin tasarım potansiyeli açısından değerlendirilmesi; bitkilerin mekanla 
olan uyumu ve bitkilerin birbirleri ile olan uyumu olarak iki ayrı bölümde 
değerlendirilen uzman anketine katılan kişiler; Peyzaj Mimarı 15 kişi (%42,8), 
Mimar 10 kişi (%28,5), Ziraat Mühendisi 5 kişi (%14), Şehir ve Bölge Planlama 
5 kişi (%14)’tür. Bitkilerin mekanla uyumu; %97,1 Biçim-Tekrar iken bitkilerin 
birbirleriyle uyumu; %85,7 Renk-Tekrar olarak saptanmıştır.
Bitkilerin fonsiyonel özellikleri; 
Gürültü perdeleyici; %71,4 Kesinlikle katılmıyorum, 
Görüntü perdeleyici; %17,1 Katılıyorum, 
Rüzgar perdeleyici; %28,6 Katılmıyorum, 
Kirlilik perdeleyici; %22,9 Katılmıyorum, 
Gölgeleyici; %60 Kesinlikle katılıyorum, 
Oyun elemanı; %25,7 Katılıyorum, 
Güvenlik koridoru; %11,7 Katılıyorum, 
Sınırlayıcı; 31,4 Katılıyorum, 
Alle; 14,3 Katılıyorum, 
Bölücü; 20,0 Katılıyorum, 
Mekan Oluşturucu; %54,3 Katılıyorum, 
Psikolojik olumlu etki yapıcı; %40,0 Katılıyorum, 
Estetik-dekoratif (yaprakşçiçek vb.); %25,7, 
Doğa ile bütünleştirici; %60,0 Katılıyorum, 
Doğal türlerin devamlılığını sağlama; %22,9 Katılıyorum, 
Yağmurdan koruyucu; %25,7 Katılıyorum, 
Yönlendirici; %40,0 Katılıyorum 
Oyun alanı tasarım ilkesi; 
Mekanda farklı oyun imkanı vardır; %28,6 Katılıyorum, 
Alana ulaşım kolaydır; % 62,9 Katılıyorum, 
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Çocuk oyun alanı güvenlidir; %40,0 Katılıyorum, 
Oyun elemanı malzeme tercihi doğrudur; %42,9 Katılıyorum, 
Oyun alanı zemin malzeme tercihi doğrudur; %48,6 Katılıyorum, 
Mekanda yeterli sayıda aydınlatma, çöp kutusu, oturma ve gölge elemanı vardır; 
% 28,6 
Katılıyorum, 
Alan yoğun trafikten uzaktır; %40,0 Katılıyorum, 
Alan bakımlıdır; %34,3 Katılıyorum sonuçları elde edilmiştir.

3.3. Halk Anketi Değerlendirmesi

Aydın Kenti Gençlik Parkı’nda yapılan halk anketinde parkı kullanan kişilerin 
ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bu tür araştırmalarda yaygın teknik olarak bilinen 
anketlerden faydalanılmıştır. Halk anketine seçilen kişiler parkı ziyaret eden 200 
kişi tesadüfi olarak belirlenmişlerdir. Ankette birinci bölüm; katılan kişilerin 
sosyo-ekonomik durumu, ikinci bölüm; park kullanımı bölümünü, üçüncü bölüm 
ise; park yeterliliği-donanımı ve yeterliliğini inceleyen sorulardan oluşmaktadır.

3.3.1. Bölüm 1

Ankete katılanların yaş aralıklarının yüzdesi; 15-25 yaş aralığı %6; 26-35 yaş 
aralığı %38,5; 36-45 yaş aralığı %35,5; 46-55 yaş aralığı %14; 56-65 yaş aralığı 
%6 olarak saptanmıştır. Ankette 200 kişi içinde bayan sayısı 143, yüzde değeri 
%72,5; erkek sayısı 57 olup yüzde değeri %27,5›tur. Meslek gruplarında ev 
hanımı %47,5; memur %32 kişi, işçi %3,5; diğer %17 olduğu belirlenmiştir. 
Katılanlardan %17,5’i ilkokul, %36’sı ortaokul+lise, %12’si ön lisans, %34,5’i 
lisans mezunudur. Halk anketine katılan kişilerden %93,5’inin Meşrutiyet 
Mahallesinde, %6,5’inin diğer mahallelerde ikamet ettiği saptanmıştır.

3.3.2. Bölüm 2

Anketin 2. Bölümünde Gençlik Parkı kullanıcılarına sorulan soruların bir kısmı;
Soru 7- Parka hangi sıklıkla geliyorsunuz? (Tek bir seçeneği işaretleyiniz) 

sorusuna ankete katılanların verdiği cevaplarda en fazla yüzdeye sahip olan 
cevap %46,0 ile haftada birkaç kez seçeneğidir.

Soru 8- Bu alana gelmek için daha çok tercih ettiğiniz zaman aralığı 
hangisidir? (Tek bir seçenek işaretleyiniz) sorusuna Gençlik Parkı’nda anket 
yapılan kişilerin verdiği cevaplardan tercih edilen zaman dilimleri oranları 
%54,5 ile öğleden sonradır.
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Soru 9- Bu alana daha çok hangi aylarda gelmeyi tercih ediyorsunuz? 
(Önem sırasına göre ilk üç seçeneği 1’den 3’e kadar numaralandırarak 
işaretleyiniz) sorusuna Parka gitmek için en çok tercih edilen aylar % 42,5 ile 
Haziran ve Temmuz bilgisine ulaşılmıştır.

Soru 10- Park alanına ne şekilde ulaşıyorsunuz? (Tek bir seçenek 
işaretleyiniz) sorusuna kullanıcıların parka gitmek için ulaşım tercihleri %92,0’ı 
yaya olarak saptanmıştır.

Soru 11- Çocuğunuz parka en çok kiminle gider? (Tek bir seçenek 
işaretleyiniz)sorusuna anket yapılan kişiden tek bir seçeneği işaretlemesi 
istenmiştir. Seçenekler arasında bulunan en yüksek oran anne-baba %53,0’dır.

Soru 12- Parkta çocuğunuz oyun alanında oynarken siz zamanınızı nasıl 
değerlendirirsiniz? (Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz) sorusuna anket 
yapılan kişilerden alınan cevaplarda en fazla tercih edilen ilk üç aktivitelerin 
oranları, çay bahçesinde oturmak %68,0; arkadaşlarımla sohbet etmek %62,5; 
kitap-dergi okumak%30,0 oldukları tespit edilmiştir.

Gençlik Parkı’nı kullanan kişilerin park yeterliliği-donanımı ve 
yeterliliğinin araştırıldığı üçüncü bölümde yer alan sorular ve kullanıcıların 
verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir.

3.3.3. Bölüm 3

Soru 13- Yaşadığınız semtte sizin bildiğiniz kaç tane park var? Ankete katılan 
kişilerden Gençlik Parkı’ndan başka bildikleri parkların öğrenilmesi için sorulan 
bu soruya verilen yanıtlarda en yaygın olarak bilinen ilk iki parkın İsmet Sezgin 
Parkı %44,5 oranla, ardından Şehitler Parkı %24,0 oranla olduğu saptanmıştır.

Soru 14- Bu parkı seçme nedeniniz nedir? (Birden çok seçeneği 
işaretleyebilirsiniz); Yapılan ankette parka gelen kişilere birden fazla seçeneği 
işaretleyebileceği Gençlik Parkı’nı seçme sebepleri sorularak parkın tercih 
edilmesinde etken olan faktörler saptanmıştır. Parkın tercih edilme nedenlerinde 
parkın bakımlı olması 94,5; yaşadığınız yere yakın olması %86,5; park içinde 
çay bahçesi ve büfe gibi işletmelerin olması %77,0 olarak belirlenmiştir. 

Soru 15- En sık kullandığınız çocuk parkını göz önüne alarak aşağıdaki 
cümleleri yanıtlayınız.

Gençlik Parkının güvenli buluyor musunuz sorusuna cevapların oranları “ 
evet %63,0; kısmen%24,0; hayır %13,0” olarak ortaya çıkmıştır.

Ankete katılanlara çocuk oyun alanının bitkisel elemanlar açısından 
yeterliliğinin ölçüldüğü soruda “evet %49,0; kısmen %39,0; hayır %12,0” 
oranları belirlenmiştir.
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Çocuk oyun alanındaki gölge veren elemanların yeterliliği incelendiğinde 
“evet %54,0; kısmen %43,5; hayır %2,5” oranları saptanmıştır.

Parka gelen kişilerin genel olarak aydınlatmaların yeterli bulduğu sonucu 
elde edilmiş olup oranlar “evet% 61,5; kısmen %34,0; hayır %4,5” olarak elde 
edilmiştir.

Gençlik Parkı’nda anket yapılan kişilerin alandaki çöp kutularının yeterli 
olup olmadığına yönelik verdikleri cevaplarda “evet %49,0; kısmen %45,0; 
hayır %3,0” oranları elde edilmiştir.

Çocuk oyun alanı çocuğumun arkadaş edinmesi ve sosyalleşmesi açısından 
çok uygun bir alandır seçeneğine ankete katılan kişilerin cevaplarından «evet 
%84,0; kısmen %15,5; hayır % 0,5” oranları belirlenmiştir.

Gençlik Parkı’nda bulunan çocuk oyun alanında oyun aletlerinin 
yeterliliğinin sorgulandığı seçeneğe verilen cevaplara göre “evet %38,0; kısmen 
%45,0; hayır %17,0” oranları bulunmuştur.

Ankete katılan kişilerden çocuk oyun alanının büyüklüğünün yeterliliğine 
dair sunulan seçenek sonucunda “evet %23,0; kısmen %48,0; hayır %29,0” 
oranları çıkmıştır.

Ankete katılan kişilere çocuk oyun alanında kullanılan yer malzemesi 
uygunluğu seçeneği sunulduğunda “evet %70,5; kısmen %27,0; hayır %2,5” 
oranları belirlenmiştir.

Yapılan halk ve uzman anketlerinde belirlenmiş olan tanımlayıcı 
kavramlarda ortak soruların sonucuna göre halk anketine katılan kişilerin yoğun 
trafiğin alana yakın olmasından %41,5 oranında rahatsız olduklarını belirtirlerken 
uzman anketine cevap verenler ise yoğun trafiğin olmadığını belirtmiştir. 

Oyun elemanı donatılarının kullanım uygunluğunun değerlendirildiği 
soruda halk anketinde % 48 oranında, uzman kişiler %42 oranında donatıları 
uygun bulmuştur. 

Alanda yeterli sayıda aydınlatma-oturma-gölge elemanları ve çöp kutusu 
var diyen uzman kişilerin oranı %37 olup yeterli sayıda olduklarını belirtmiştir. 

4. Tartışma

Çalışma, Aydın il ölçeğinde kent metropolitan sahası içinde park alanları, açık 
yeşil alanlar ve sınırlı büyüklükteki çocuk oyun alanlarının incelenmesi ile bu 
alanların sahip olduğu olanaklar ölçüsünde kullanım durumu ele alınmıştır. 

Yetersiz açık alan-park ve bunun sonucu olarak yetersiz oyun alanları ile 
bu alanlarda mevcut donatılar düşünüldüğünde Gençlik Parkının bu özellikler 
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bakımından ihtiyaca cevap verebilecek kadar donanıma sahip olmadığı 
görülmektedir. Çocuk oyun alanlarının güvenliği açısından önem teşkil eden 
güvenlik görevlisi, yönlendirici ve bilgi verici levhalar, yeterli ve istenilen 
sayıda Gençlik Parkı’nda bulunmamaktadır. Çocuk oyun alanı yakın çevresinde 
gölge yapacak yoğunlukta ve işlevsellikte bitkilendirme olanağı olmadığından 
çocuklar istedikleri zaman diliminde oyun oynayamamaktadırlar. 

Engelli çocukların oynayabilecekleri alan ve donatı eksikliği ile ve 0-3 yaş 
ile 6-12 yaş arası çocukların oyun oynayabilecekleri alan ve donatı yetersizlikleri 
bulunmaktadır.  Çocukların temizlik ve su içme ihtiyaçlarını karşılayacak çeşme 
ile içme suyu olanakları alanda bulunmamaktadır. Alanda basketbol sahası ve 3-6 
yaş arası çocuklar için oyun alanı bulunmaktadır. Ancak basketbol sahası içinde 
yetişkinler için konulmuş olan egzersiz aletlerini kullanan kişilerin çocukların 
oyun oynadıkları sırada yararlanma ve kullanma ihtimalleri, yok denecek kadar 
azdır. Çocukların beğenisini kazanan ve ilgisini çeken çiçek tarhlarına alanda 
yer verilmemiştir. 

Dört yönden giriş kapısı olan Gençlik Parkı’nın ana giriş kapısı güney 
yönündedir. Alanda güvenlik açısından önemli olan aydınlatma elemanları, 
parkın sınırını oluşturan ferforje ile birlikte uygulanmış beton duvar, tuvalet, 
çöp kutuları, piknik alanı, yürüyüş yolları, egzersiz aletleri, oturma elemanları, 
gölge elemanları, oyun elemanları (tahterevalli, salıncak, oyun kompleksi), 
basketbol sahası, çay bahçesi, süs havuzu ve yeşil alan yer almaktadır. Aydın 
kentinde bulunan ve inceleme yapılan birçok parka göre Gençlik Parkı daha 
fazla sayı ve türde bitkiye sahiptir. Çocuk oyun alanının zemin malzemesizin 
kauçuk malzeme olması,  düşmelerden kaynaklanan yaralanmaların azalmasına 
sebep olmaktadır. Çocukların oyun esnasında yaralanması sonucunda parka 
yakın yerde hastanenin olması büyük bir avantaj sağlamıştır.

Gençlik Parkının sahip olduğu bütün veriler göz önüne alındığında, kentin 
hem oyun adası olarak çocukların rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması açısından 
hem de kent iklimini iyileştirmeye yönelik ekolojik değer açısından geliştirilmesi 
gerekmektedir. Halk ve uzman anketi değerlendirme sonuçlarının dikkate 
alınması alandaki iyileşmeyi sağlayacak olan önemli ipuçları sunmaktadır.

5. Sonuçlar

Bu çalışmanın yapıldığı Aydın ili ülkemizin Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. 
Aydın kenti 1990’lardan bugüne hızlı kentleşme sürecine girmiş ve TÜİK 
verilerine göre Aydın kent nüfusu 2022 yılında 270.835›tir. 
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Çalışma, Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilmiş olup parkın toplam alanı 
2.109,36m²’dir. Parkın bakımlı, güvenli ve ulaşımının kolay olması faktörleri, 
alanın kullanıcılar tarafından tercih edilmesinde etkili olurken alanda bulunan 
çocuk oyun alanlarının farklı yaş gruplarına hitap etmesi ve oyun aletlerinin 
bakımlı olması alanın cazibesini artıran etkenlerdendir.

Bu çalışmanın en önemli konusu olan çocuk ve çocuğun hayatının en 
önemli parçası olan oyun araştırılmış, literatür taraması yapılarak çocuk ve çevre 
ilişkisi, oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri, oyunun sınıflandırılması, 
çocuk oyun alanlarının sınıflandırılması, çocuk oyun alanlarının tasarım ilkeleri 
(alanın güvenliği, çocuk oyun alanında olması gereken donatı elemanları, oyun 
elemanları, çocuk oyun alanlarının bitkisel tasarımı) konuları incelenmiştir.

Çalışma alanı olan Gençlik Parkı›nda yöntem olarak alanın kullanım 
potansiyeli, alanın sahip olduğu değerler ve sunduğu olanaklar göz önüne 
alınarak kullanıcı görüşlerinin alındığı, sosyal araştırma yöntemlerinden biri 
olan anket çalışması yapıldı. Ayrıca alanın sahip olduğu değerler bakımından 
bilimsel açıdan değerlendiren ve tanımlayan uzman görüşü de dikkate alınarak 
üç aşamalı uzman anketi de yapılıp anketlerin değerlendirmeleri ele alınmıştır.

Ayrıca bu alanın yapılan anketler ve değerlendirmeler sonucu farklı 
zamanlarda gözlemler yapılarak halkın alanı kullanım amaçları ve yaklaşımları 
da saptanabilmiştir. Çalışma alanında yapılan anket değerlendirme çalışmaları 
sonucunda elde edilen bulgulardan ortaya çıkan uzman ve halk anketleri 
sonuçlarının bir bölümü aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 35 uzman kişi ile 
yapılan anket sonuçlarının bir bölümü aşağıda verilmiştir.

Ankette Gençlik Parkı’nda mevcut bitkilerin tasarım potansiyellerinin 
incelendiği soruda, bitkilerin mekanla olan uyumunun değerlendirme 
sonuçları; %97,1 biçim-tekrar, %48,6 çizgi-çeşitlilik, %2,9 koram-vurgu olarak 
saptanmıştır.

Bitkilerin birbirleri ile olan uyumunun incelendiği kategoriye göre; %85,7 
renk- tekrar, %45,7 vurgu-çeşitlilik, %11,4 nokta-denge değerleri elde edilmiştir.

Gençlik Parkı’nda mevcut oyun alanının tasarım ilkesi açısından 
değerlendirme sonuçları: mekanda farklı oyun imkanı vardır %28,6; alana ulaşım 
kolaydır %62,9; çocuk oyun alanı güvenlidir %40; oyun alanı malzeme tercihi 
doğrudur; %42,9; oyun alanı zemin malzeme tercihi doğrudur %48,6; mekanda 
yeteri kadar aydınlatma-oturma-gölge elemanları, çöp kutusu yoktur %37,1; 
alan yoğun trafikten uzaktır %40; alan bakımlıdır %34,3 olarak saptanmıştır.

Anketin son aşamasını oluşturan bitkilerin semantik özelliklerinin 
araştırıldığı bölüm sonuçlarının ortalama değerleri; sıkıcı 2,6; monoton 2,51; 
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yoğun 3,11; uyumsuz 2,08; düzensiz 2,14; asimetrik 2,65; bakımlı 3,17; 
sistemsiz 2,54; karmaşık 3,11; sıradan 2,02; sürekli 3,02; doğal 3,57 değerleri 
kaydedilmiştir.

Halk anketi ele alındığında ortaya çıkan sonuçlar; alana gelen 200 kişi ile 
anket yapılmış olup, katılımcılardan bayanların oranı %72,5 ; bayların oranı 
%27,5’tir. Alana gelen kullanıcıların %6’sı 15-25 yaş, %38,5’i 26-35 yaş, 
%35,5’i 36-45 yaş, % 14’ü 46-55 yaş ve %6’sı 56-65 yaşı oluşturmaktadır. Alana 
gelen kişilerin %47,5’i ev hanımı, %32’si memur, %3,5’i işçi ve %17’si diğer 
meslek gruplarından olarak tespit edilmiştir. Alana gelen kullanıcılar gelme 
sıklıkları; %17’si her gün gelen, %15’i her hafta sonu gelen, %46’sı haftada 
birkaç kez gelen, %18’i iki haftada bir gelen ve %1’i üç ayda bir gelen olarak 
kaydedilmiştir. Gençlik Parkı’na gelen kişilerin parkta kalma süreleri %15,5’i 1 
saat kadar, %63,5’i 1-2 saat, %21’i 2-4 saat parkta zaman geçirmektedir. Parka 
gelen kişilerin buraya gelmek için daha çok tercih ettikleri zaman aralığı %6’sı 
sabah, %54,5’i öğleden sonra, %35’i akşamüstü, %4,5’i akşam saatleri olarak 
saptanmıştır. Kullanıcıların parka gelmek için ulaşım olarak %92’sinin yaya, 
%7,5’inin özel oto ve %0,5’inin motosikletle geldikleri saptanmıştır. Gençlik 
Parkı’na gelen kişilere yaşadıkları semtte bildikleri diğer parkları yazmaları 
istenmiş %44,5’i İsmet Sezgin Parkı’nı, %24’ü Şehitler Parkını yazmıştır. 
Katılımcılardan evlerine en yakın parkı yazmaları istendiğinde %58’inin 
Gençlik Parkı’nı, %21,5’inin İsmet Sezgin Parkı’nı ve %18,5’inin Şehitler 
Parkı’nı yazdıkları tespit edilmiştir. En sık gittiğiniz parkı yazmaları istenen 
katılımcıların cevapları %90 ile Gençlik Parkı, %5,5 ile İsmet Sezgin Parkı, 
%4,5 ile Şehitler Parkı olmuştur. Gençlik Parkı’na gelen kişilerin yeterli sayıda 
aydınlatma var mı sorusuna verdikleri cevap; %61,5’i evet, %34’ü kısmen ve 
% 4,5’i hayırdır. Çocuk oyun alanında yeterli sayıda çocuk oyun aleti vardır 
seçeneğine katılımcıların %38›inin evet, %45›inin kısmen, %17›sinin hayır 
cevaplarını verdikleri saptanmıştır. Parka gelen kişilerden çocuk oyun alanının 
büyüklüğünün yeterliliği sorulduğu soruya verdikleri cevaplarda %23’ü evet, 
%48’i kısmen, %29’u hayır yanıtını vermiştir. Kullanıcıların çocuk oyun 
alanında kullanılan zemin malzemesinin uyguluğu sorulduğunda %70,5’inin 
evet, %27’sinin kısmen, %2,5’inin hayır cevaplarını verdiği saptanmıştır. 

Çocuk oyun alanları kentin sadece bir oyun adası olmasının ötesinde 
kentin iklimini iyileştirici ve kent ekolojisini yenileyen kentsel yeşil alanlarla 
bütünleşik, önemli bir açık alan sistemidir. Kente kattığı bu önemli olumlu 
özelliklere sahip olan çocuk oyun alanları; çocukların fiziksel, duygusal, sosyal 
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ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak biçimde ele alınması gereken kentsel işlev 
adalarıdır.

6. Öneriler

Kentte yapılan park alanları herhangi bir plan olmadan, sanayi, yol ve mesken 
alanlarından arta kalan yerlere yapıldığından tesadüfi, arsa artığı alanlardır. 
Planlı olarak yapılmayan parklar, gelişigüzel yapılıp sonrasında etkili bir 
yönetime sahip olmadan kaderine terk edildiği için zamanla tercih edilmeyen, 
kullanılmayan, atıl bir mekana dönüşmektedir.

Aydın kent bütünü için kentin açık alan sistemi ve inşasına yönelik 
projeksiyonların ve çalışmaların yapılması gerekli olup sorun çok boyutludur. 
Öncelikle kentin master planı yapılmalı ve yeşil alt yapı, ulaşım planları yanı 
sıra, koruma (doğal ve kültürel) planları da imar planları yanında yapılmalıdır. 
Özellikle kentin yeşil ağ sistemini geliştirmeye yönelik olarak kentin 
iklimlendirilmiş özel alanlarında (kent ormanı, botanik bahçesi, yeşil yol, yeşil 
kuşak bölgeleri), oyun adaları ve rekreasyonel olanak yaratılmalı ve bu toplumun 
her kesimine kapsayacak şekilde (yaşlılar, engelliler, çocuklar) ele alınmalıdır.

Gençlik Parkı’nın ve içinde barındırdığı çocuk oyun alanının daha iyi 
hizmet verebilmesi için yapılması gerekenler;

·	 Yerel yönetimlerce parkın güvenliği sağlanmalı, Alanın giriş kapıları daha 
vurgulayıcı nitelikte olmalı, alanda yönlendirici ve bilgilendirici levhalar 
yer almalı, 

·	 Çocuk oyun alanını güneşin etkisinden koruma ve alanı gölgelendirme 
amaçlı olarak yakın çevresine gölge özelliği yüksek olan ağaçlar dikilmeli, 
çocukların mevsim geçişlerini hissettiren bitkilendirme ile onların 
beğenisini kazanan çiçek tarhları yapılmalı, 

·	 0-3 yaş, 6-12 yaş ve engelli çocuklar için oyun alanları oluşturulmalı, doğal 
oyun imkanları artırılarak çocukların psiko-motor gelişimlerini sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalı, 

·	 Çocukların su içme ve temizlik ihtiyaçları için çeşme yapılmalı, 
·	 Alana gelen ebeveynlerin spor yapmaları için konulan egzersiz aletlerinin 

basketbol sahası içinden çıkarılması ve bu aletler için ayrı bir mekan 
oluşturulmalı, 

·	 Park çevresini sınırlandıran beton duvarın yeşil elemanlarla desteklenmesi 
ve yer yer çocukların duvarı boyamalarına imkan sağlayarak farklı oyun 
elemanı elde edilmelidir.
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Oyun alanlarının en önemli kullanıcısı olan çocukların istekleri ve ilgilerine 
yönelik uygulanan parklar çocukların zevkle zaman geçirmek isteyeceği alanlar 
olacaktır. Yapılan çalışmada ebeveynlerin ve uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. 
Alanı en çok kullanan çocukların görüşlerinin alınmaması eksiklik olup ileride 
yapılacak olan çalışmada çocukların görüşlerine de yer verilecektir.
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1. Giriş 

1.1. Kent, Kentleşme, Cittaslow Kavramları

Kent: Kent Terimleri Sözlüğünde ‘Sürekli toplumsal gelişme içinde 
bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidiş geliş, çalışma, dinlenme, 
eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal 

uğraşılarda bulunduğu köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve 
küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi’ olarak tanımlanmaktadır 
(Keleş,1998).

Kentler, geçmişten günümüze dek yaşayan ve kenti tanımlayan doğal, 
kültürel ve insan yapımı fiziksel çevreye göre kimlik kazanırlar. Kenti tanımlayan 
bu değerler, kentin sosyal birikiminin biçimlenmiş ve somutlaşmış bir ifadesi 
olarak kentlerin birer değer ölçeği konumuna taşınmasını sağlamaktadır.

Kent kimliği, kenti diğer kentlerden ayıran, kendine özgü kılan, tanımlayan, 
niteleyen ve geçmişten günümüze yaşayan, doğal, yapay, kültürel ve ekonomik 
ürünlerinin bir birleşimi olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal ilişkiler ve fiziksel kullanımlar yönünden toplum hayatının en 
gelişmiş formları olan kentler insan gereksinimleri sonucu zaman içerisinde 
farklılaşan mekânsal görünümleriyle canlı bir organizmaya benzetilmektedir. 
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Şehir fizyonominisine egemen doğal ve kültürel varlıkların birbirleriyle 
olan ilişkilerinde uyumu sağlamak, sosyal yaşayışın gerektirdiği mekân 
gereksinimlerini karşılamaya çalışmak kent içerisinde iç ve dış mekân arasındaki 
sosyal ve organik bütünlüğü sağlamada en önemli konudur. 

Günümüzde modern kentlerde mimari kitlelerle biyolojik işlevi olan açık 
mekânlar arasında gerektiği biçimde mekânsal dağılım bakımından bir denge 
olduğunu söylemek bir hayli güçtür. Kentleşme olgusunun bir sonucu olarak 
kentin fiziksel kullanım alanı sürekli büyümekte ve buna bağlı kent nüfusu 
sürekli artmaktadır. Her geçen gün kalabalıklaşan kent nüfusu kentlerde fiziksel 
kirlilik başta olmak üzere pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. 

Yığılma şeklinde nüfus artışı, göç ve plansız kentleşme, kentte yaşayan 
insanların fiziksel çevrelerinin bozulmasına, sosyal ekonomik ve çevresel 
sorunların artmasına, kısaca yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 
Kentleşmenin bu olumsuz sonuçları, kenti çevresel ve toplumsal kimlik 
anlamında olumsuz etkilemekte ve devamında kentin kimliğini yok etme 
eğilimine girmektedir. Bu noktada yavaş kentin amacı yerin yerel karakterini 
koruyarak, yerin farkındalığını vurgulamaktır (Dalgakıran ve Doğrusoy, 
2011).

Toplumların uygarlık düzeylerinin göstergesi durumunda olan ve 
gelişmişlik seviyelerine paralel bir biçimlenme gösteren açık mekân 
organizasyonu, bir yandan planlı gelişen kentleri kimliklendiren kentlere kimlik 
veren önemli ögeleri olurken, diğer yandan gelişen kent strüktürü içinde sosyo-
kültürel yaşam niteliğinin birer göstergesi durumundadır.

İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan 
Cittaslow Sakin Şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow hareketi 1999 
yılında Greve in Chianti›nin eski belediye başkanı PaoloSaturnini›ninvizyonu 
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. PaoloSaturnini yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma 
modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır. İdealleri kısa zamanda 
Bra (FrancescoGuida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico 
Marrone) belediye başkanları ve Slow Food başkanı Carlo Petrini tarafından 
benimsenmiştir (Url-1).

Cittaslow Ağı, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve 
yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını 
engellemek için SlowFood hareketinden ortaya çıkmış bir kentler birliğidir.1986 
yılında Roman da (İtalya) uluslararası bir fast food zincirinin bir şubesinin 
açması sonucu ortaya çıkan tepkinin bir sonucu olarak SlowFood hareketi 
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ortaya çıkmıştır. SlowFood yerel yemeklerin uluslararası fast food zincirleri ve 
çok uluslu tarım şirketleri tarafından oluşturulan hızlı yaşam kültürü nedeniyle 
yok olmasını karşı kurulan bir harekettir.

Küreselleşmenin yarattığı homojen mekânlardan biri olmak istemeyen, 
yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak 
isteyen kasabaların ve kentlerin katıldığı bir birliktir (Url-2). Bir yerel 
kalkınma modeli olarak düşünebileceğimiz Sakin Şehir yaklaşımı, Kentlerin 
karşı karşıya olduğu problemlerin daha iyi bir kentsel yaşam oluşturmak 
adına alternatif görüşler ortaya atılmasına neden olmuştur. Kentlerdeki 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve daha sürdürülebilir yaşam sistemleri 
oluşturulmasına alternatif görüşlerden bir tanesi olan Cittaslow Hareketi 
ülkemizde saklı sayısız tarihi ve kültürel zenginliği ortaya çıkarmada bir fırsat 
olabilecek özelliği taşır. Bu bağlamda son yıllarda sürdürülebilir ve yavaş 
kent kavramları ya da yeni kentleşme dinamikleri daha fazla tartışılmaya 
başlanmıştır.

Benzer bir tarzda ülkemizde de, fast food çılgınlığına ve sağlıksızlığına 
dikkat çekmek için “sefertası hareketi” diye bir sivil toplum örgütlenmesi 
başlamıştır (Url-3).

1986 yılında Roma’nın (İtalya) simgesel meydanlarından biri olan İspanyol 
Merdivenlerinde uluslararası bir fast food zincirinin bir şubesinin açması 
sonucu ortaya çıkan tepkinin sonucunda bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Buna 
tepki olarak kısa bir süre sonra İtalya’nın Barolo kentinde yerel gıda ve yerel 
kimliği korumak amacıyla, Yavaş Beslenme Birliği oluşturulmuş ve 9 Kasım 
1989’da Paris’te 15 üye ülkenin katılımıyla onaylanmıştır. 15 Ekim 1999’da ise 
İtalya’da Chianti, Oriveto, Bra ve Positano kentlerinin Belediye Başkanlarının 
ortak girişimleri ve yavaş gıda’nın (slowfood) kurucusu Carlo Petrini tarafından 
hazırlanan ve imzalanan Yavaş Kent Sözleşmesi ve kriterleriyle resmiyet 
kazanmıştır (Tosun, 2000).

Cittaslow birliği kendilerini temsil edecek bir logo bulmuşlardır. Bu 
logo ile iki felsefe üzerinde durulmuştur. Birincisi, salyangozun yavaş 
hareket eden bir canlı olmasıdır. Bununla hızlı hareket edilerek yapılacak 
olan hata ve yanlışların önüne geçmek hedeflenmiştir. İkincisi de, hareketin 
amacına yönelik olarak, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurulmasını 
ifade etmektedir.  Burada yavaşlık, geri kalma, teknolojiyi kullanmama değil, 
mevcut teknolojik imkânlar doğrultusunda en etkin ve verimi sağlayacak 
şeklide, kentlerin sürdürülebilirliğini koruyarak bir yaşam tarzı geliştirmektir 
(Sırım, 2012 ).
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1.1.2. Hareketin Başlangıcı

Cittaslow hareketi 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı 
Paolo Saturnini’nin vizyonu doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini 
yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmelerini 
ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır. 
Yavaş yiyecek kavramından esinlenen Cittáslow “Sakin Şehir Hareketi’nin 
temeli Greve in Chianti şehrinde, 30 kadar Yavaş Yiyecek Şehri’nin katılımıyla 
atıldı. İdealleri kısa zamanda Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano 
Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye başkanları ve SlowFood 
başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir. Günümüzde 28 ülkede 182 
üyeye yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slow Food felsefesini kentsel boyuta 
taşımaktır (Url-4).

Eskicioğlu’na göre Yavaş Şehir kriterleri arasında ana hatlarıyla; “organik 
gıdaların üretimini ve tüketilmesini desteklemek”, “Yerel üretimi desteklemek 
ve bunların kullanımını teşvik etmek”, “yerel üreticiler ile tüketiciler arasında 
ilişkiler kurmak ve bunun için ortamlar ve mekânlar yaratmak” yer almaktadır 
(Eskicioğlu, 2009). Bu noktada, hareketin en önemli motor gücü ve avantajını, 
“etik, bilinçli ve Sürdürülebilir Tüketicilik çerçevesinde öncelikle yerel, 
çevreyi koruyan, ekolojik, dönüşebilen ve yeniden kazandırılabilen bir üretimi 
öngören ve böyle bir kent yönetimini talep eden halk-tüketici” oluşturmaktadır 
(Hekimci, 2013). Diğer yandan yerel ürünlerin tercih edilmesiyle, yerel 
üreticiler harekete geçmekte; bu bağlamda teşvik edilen organik üretimle bu 
ürünlerin değer kazanması sağlanmakta, dolayısıyla bu da yerel ekonomide 
bir ekonomik canlanma, istihdam ve refah artışına yol açmaktadır. Örneğin 
ilk sakin şehirlerden olan İtalya’nın Bra şehri yetkililerinin desteğiyle pek 
çok yerde açılan yerel peynir imalathaneleri hayvancılığın gelişmesine büyük 
olanak sağlamış ve tüketicilere taze ve güvenilir ürünler sunmakla birlikte, süt 
ürünlerine yapılan yatırımlar sayesinde çok sayıda Bra’lıya iş alanı açılmıştı. 
(Url-5).

Benzer uygulamalar Türkiye’nin ilk Yavaş Şehri olan Seferihisar’da da 
bir çeşit yerel keçi peyniri türü olan “Aramola” örneğiyle gerçekleştirilmekte 
ve bir e-ticaret uygulaması örneği olan “Seferipazar” uygulamasıyla tüm 
yurtta adrese teslim 150’nin üstünde organik ürün gönderilebilmektedir. İlçede 
kurulan Mandalina ve Zeytin Üretici Birlikleri ise daha şimdiden üniversitelerde 
“Sürdürülebilir İş Modelleri” olarak örnek gösterilmekte; kentte üreticiden 
tüketiciye pazarlar yanı sıra, çevreci STK’larla işbirliği içerisinde “% 100 
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Organik Pazar” adıyla İzmir ve çevresindeki tüketicilere hitap eden pazarlar 
kurulmaktadır (Url-5).

1.1.3. Cittaslow Organizasyon Yapısı

Yapılanmaya baktığımız zaman: Cittaslow birliği Başkanı Gian Luca Marconi, 
Başkan yardımcıları, PierLuigiArrara, Stefan Karlinger, Richard Leibinger, 
LucianoMessa, AndreaMearns, StefanoPisani, ArnoudRodenburg,  ChiaraRossi, 
DehyunSohn, CurtSørensen, Tunç Soyer, SlowFood Temsilcileri, Silvio 
Barbero, PaoloDiCroce, Onursal Başkanlar, PaoloSaturnini, RobertoAngelucci, 
StefanoCimicchidir (Url-6). 

1.1.4. Üyelik Süreci

Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru sürecini Cittaslow Türkiye Ağı 
sekretaryası ve koordinatörlüğü yürütmektedir. Üyelik başvuruları için başvuru 
noktası Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Kösem’dir (Url-
7). Birliğe başvuracak kentlerin nüfuslarının 50.000’den az olması ve kent 
yönetiminin Cittaslow felsefesiyle uyumlu olmaları gerekmektedir. 

1.1.4.1. Başvuru Mektubunun Hazırlanması 

Aday kent Cittaslow olma talebini ilk olarak bir niyet mektubuyla açıklamalıdır. 
Aday belediye tarafından antetli kağıda resmi yazı şeklinde hazırlanacak 
mektup Uluslararası Cittaslow Birliği Başkanlığına hitaben yazılacaktır. 
Başvuru mektubunda; kentin tanıtımı (tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sahip 
olduğu özellikler, vb.),  Cittaslow ağına başvurma sebep ve gerekçeleri 
(kentin Yavaş felsefesiyle ilgisi, Cittaslow birliğine neden başvurmak 
istediği, vb.), Cittaslow kriterlerinden hangilerine hâlihazırda sahip olduğu 
ve bu çerçevede yürüttüğü projeler yer almalıdır. Başvuru mektubunda 
adaylık sürecinden sorumlu bir Cittaslow kontak kişisi belirtmesi ve iletişim 
bilgilerini belirtmesi gerekmektedir. Belediye tarafından belirlenen kişinin 
belediye personeli olması zorunlu değildir. Başvuru mektubuyla birlikte 
kenti tanıtan broşür, kitapçık vb. malzemelerin de teslim edilmesi kentin ön 
değerlendirmesinin sağlıklı olması açısından önemlidir. Başvuru mektubu 
İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak ekleriyle beraber “Bülent Köstem, 
AB İlişkileri ve Proje Birimi, Seferihisar Belediye Başkanlığı, Camikebir 
Mah. 52/1 No:1 Yeni Kültür Merkezi, 35460 Seferihisar, İzmir” adresine 
gönderilmesi gerekmektedir.
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1.1.4.2. Başvuru Mektubunun Değerlendirilmesi

Aday belediyenin başvuru mektubu Cittaslow Türkiye merkezine ulaştıktan 
sonra adaylık ön değerlendirmesi yapılmaktadır. Kentin nüfusu, gerçekleştirdiği 
projelerin ve sahip olduğu değerlerin Cittaslow felsefesiyle uyumunun 
değerlendirildiği bu aşamada Cittaslow Türkiye koordinatörlüğü tarafından 
gerekli görüldüğü takdirde aday kent ziyaret edilebilir. Ön değerlendirmenin 
sonucunun olumlu olması durumunda başvuru mektubu kabul edilir.

1.1.4.3. Bilgilendirme Toplantısı ve Değerlendirme Ziyareti

Aday belediye tarafından halka Cittaslow felsefesini, amacını ve kentin birliğe 
üye olma niyetini anlatan bir bilgilendirme toplantısının düzenlemesi zorunlu 
değildir ancak deneyimler sonucu aday kentin aktörlerinin, STK’larının ve diğer 
ilgililerin Cittaslow hakkında bilgilendirilmesi yararlı bulunmaktadır. Toplantıya 
gerek görüldüğü durumda Cittaslow Türkiye koordinatörlüğü katılım gösterip 
sunum yapabilir. Bilgilendirme toplantısı aday belediye tarafından gerek 
görüldüğü kadar tekrarlanabilir veya farklı şekillerde bilgilendirme çalışmaları 
yürütülebilir. Cittaslow hareketinin kalıcı olabilmesi için halk tarafından 
benimsenmesi ve desteklenmesi gerekmektedir bu nedenle halkı bilgilendirmek 
için bu çalışmaların sürekli yapılması faydalı olacaktır.

1.1.4.4. Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Teslimi 

Aday kent tarafından Cittaslow kriterleri hakkında yapılanları anlatan ve 
belgeleyen bir başvuru dosyası hazırlanacaktır. Aday kent başvuru dosyasını, 
ek klasörüyle birlikte Türkçe ve İngilizce birer takım çıktı ve dijital olarak 
Cittaslow Türkiye Koordinatörlüğüne teslim etmesi ve Cittaslow Birliğinin 
tüzüğünde belirtilen dosya değerlendirme bedelini ödemesi gerekmektedir. 
Cittaslow başvuru dosyası ile birlikte kentte kurulu SlowFood Birliğinden 
(convivium) kent yönetiminin SlowFood felsefesiyle uyumlu faaliyet 
gösterdiğini belirten bir destek mektubu da sunmak zorundadır. Eğer kentte 
bir SlowFood birliği yoksa kente yakın bir SlowFood birliği ile birlikte 
çalışılabilir.

1.1.4.5. Başvuru Dosyasının Değerlendirilmesi

Başvuru dosyasının ve eklerinin doğruluğu dosya üzerinden ve yerinde 
Cittaslow Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek ve puanlaması 
yapılacaktır.



BIR YEREL KALKINMA MODELI CITTASLOW     443

1.1.4.6. Başvuru Dosyasının Genel Merkeze Gönderilmesi ve Üyelik İlanı

Değerlendirilen başvuru dosyasının geçer puan alması durumunda Genel 
Merkez’e teslim edilecektir. Başvuru dosyası Genel Merkez tarafından 
değerlendirilmesi ve uygun görülürse aday kentin, Cittaslow Birliği’nin 
düzenlediği bir sonraki uluslararası toplantıda, tercihen Genel Kurul’da, sertifika 
töreni ile üyeliği ilan edilecektir (Url-4).

1.1.5. Cittaslow Üyelik Kriterleri

1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan Cittaslow Birliği 
nüfusu 50.000 altında olan kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler 
birliğidir. Birliğe üye olmak için birliğin belirlediği kriterleri gerçekleştirmek 
için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir. Kentlerin kriterler 
çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanmakta ve bir kentin üye olması için 50 
ve üzerinde puan alması gerekmektedir. 1999 yılında birliğin belirlediği kriterler, 
birliğin sadece İtalya veya Avrupa’da değil bütün dünyada yayılması sonucu 
daha evrensel bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Uluslararası Bilim Komitesi 
tarafından yapılan çalışmanın Birlik tarafından onaylanmasının ardından geçerli 
olan yeni kriterler ilk aşamada deneme amaçlı bir sene deneme süresine tabi 
tutulacaktır.

Yeni kriterlerin eskilerinden en önemli farklılıklarından biri perspektif 
ve zorunlu kriterlere yer verilmesidir. Zorunlu kriterler o konuda yapılan 
çalışmaların mevcudiyetinin zorunlu olduğu kriterlerdir ve kriter listesinde bir 
asteriks (*) ile belirtilirler. Perspektif kriterler ise iki asteriks ile belirtilen (**) 
ve aday kent tarafından geleceğe yönelik daha kesin ve imtiyazlı taahhütlerin 
benimsendiği kriterlerden oluşmaktadır. Perspektif kriterler, gerçekleştirilmeleri 
durumunda, yer aldıkları kriter başlıklarında %15 oranında puan artışı sağlarlar.

Belediyenin gerçekleştirdiği veya başlattığı projeler, programlar veya 
planlar üzerinden değerlendirilen kriterlerin puanlamasında projenin ne zaman 
başlatıldığı, ne kadar başarılı olduğu dikkate alınacaktır.

Başvuru dosyası word formatında, kriterin adı ve altında o kriter 
çerçevesinde yapılanların yer alacağı şekilde hazırlanmalıdır. Kriterler 
çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler hakkında fotoğrafların kullanılması 
gerekmektedir.

Başvuru dosyası hazırlanırken kriterler hakkında gerçekleştirilen faaliyetler 
belgelenmelidir. Belediyenin yaptığı yazışmalar, meclis kararları, alınan 
raporlar, düzenlenen toplantı tutanakları veya fotoğrafları ek belge olarak ayrıca 
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sunulmalıdır. Bu belgeler ait oldukları kriterin numarasını belirtecek şekilde 
bir ek klasöre yerleştirilmelidir. Örneğin başvuru dosyasında su temizliğinin 
belgelenmesi kriteri çerçevesinde ilgili kurumdan alınan su analiz raporlarına 1.2 
başlığı altında ek dosyada yer verilecektir. Ek dosyadaki bu belgeler taratılarak 
bir cd/dvd içinde de teslim edilecektir. Ek dosyası İngilizceye çevrilmeyecektir.

Kriterlerin puanlanmasında o kriter çerçevesinde yapılan çalışmaların 
seviyesi de dikkate alınmaktadır. Örneğin hava kirliliği için hiçbir şey yapmayan 
kent puan alamayacak, hava ölçümü yapıp, havanın temizliğini analiz raporlarıyla 
belgeleyen kent tam puan alabilecektir. Hava ölçümü yapılması için meclis kararı 
alan ancak henüz yapmayan kentler veya hava ölçümü takvimlendirilmiş ama 
henüz gerçekleşmemiş kentler ara puanlar alacaklardır. Her hâlükârda yapılan 
faaliyetler hakkında meclis kararları, yazışmalar, raporlar ve benzeri belgeler 
kanıtlayıcı belge olarak sunulmak durumdadır.

Yeni kriter sisteminin getirdiği yeniliklerden biri de ulusal ağlara 
verilen kriter ekleme yetkisidir. Her ülke kendi şartları doğrultusunda kriter 
başlıklarına, o başlığın puan değerinin %20’sini geçmeyecek oranda ulusal kriter 
ekleyebilecektir. Cittaslow Türkiye olarak bu çalışma henüz gerçekleşmemiştir 
gerçekleştirildiği zaman kriter listesi güncellenerek yayınlanacaktır (Url-4). 
Aşağıda Cittaslow Kriterleri, 7 başlık altında Cittaslow Uluslararası Birliği 
tarafından ortaya konulmaktadır.

1. Çevre Politikaları, 
2. Altyapı Politikaları, 
3. Kentsel Kalite için Teknolojiler ve Tesisler, 
4. Yerli Üretimi Korumak,
5. Misafirperverlik,
6. Farkındalık ve 
7. SlowFood Aktivitelerine ve Projelerine Destek 

1.1.6. SlowFood Örgütü

SlowFood (Yavaş Yemek), 1986 yılında İtalya’nın Roma şehrinde açılmak istenen 
uluslararası bir fast food zincirinin protesto edilmesinin ardında kurulmuştur. 
86 yılında önderliğini Carlo Petrini’nin yaptığı eylemciler, küreselleşme, 
yemek alışkanlıklarının tek tipleşmesi, hızlı tüketim ve endüstriyel tarımın 
gelişimi olarak sıralayabileceğimiz olumsuzlukları protesto etmek için bu 
eylemi gerçekleştirmişlerdir. Bu eylemin gerçekleştirilmesinden üç yıl sonra (9 
Kasım 1989) ise SlowFood Manifesto (Yavaş Yemek Manifestosu) imzalanarak 
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SlowFood resmen kurulmuştur (Güven, 2011). Birliğin kurucusu olan Petrini 
yaptığı çalışmalarda organizasyonun misyonunu açıklar nitelikte, küreselleşme, 
endüstrileşme ve sanayileşmenin homojenleştirici etkisinden yerel kültürlerin 
korunması gerektiğini, bunun da zevk ve lezzet kavramlarının kullanılmasıyla 
başarılabileceğini belirtmiştir (Schneider, 2008).

Slowfood örgütünün an itibariyle tüm dünyada 150 den fazla ülkede 1300 
yerel şube (convivium),(birlikte yaşamak), tanımıyla adlandırıyorlar.100.000 
den fazla da üyesi vardır. Slowfood örgütü salyangozu amblem olarak 
seçmişlerdir. Seçme nedenleri salyangoz böceğinin yavaş, lezzetli ve geçtiği 
yerden iz bıraktığına inanırlar. Türkiye de 20 şubesi (konvivium) vardır.  20 
konviviyumun ortalama 1000 üyesi vardır.

1.1.7. TerraMedra İlkeleri

60 ülkeden 6600’den fazla sayıda katılımcı İtalya’nın Torino kentinde bir araya 
geldi ve TerraMedra hareketini başlattı. 21 – 25 Ekim 2010 tarihinde SlowFood 
(Yerel Sofra) çatısı altında kuruldu. Amacı: Doğal dengeyi koruyarak, küçük 
üreticiyi yani köylüyü, çiftçiyi, balıkçıyı, arıcıyı destekleyerek, onların sesi olan bir 
başka Pazar yaratarak bu acımasız talana “DUR” demekti. Tüketiciyi korumaktı. 
Ülkemizde yeni yeni çoğalan köylü pazarları bunun küçük birer örneğidir. 

TerraMadre, iki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde dünyanın dört bir 
yanından gelen insanların buluştuğu büyük bir platformdur. Çiftçi, köylü, 
küçük üretici, peynirci, çoban, akademisyen, araştırmacı, aktris, yazar, gazeteci, 
kooperatif temsilcisi, öğretmen, öğrenci, işçi, memur, aşçı, lokanta sahibi, akla 
gelebilecek her meslekten yiyecek içecek dünyası ile ilgili kişiler TerraMadre 
etkinliğinde bir araya gelir. Bioçeşitliliği ve çevreyi korumak, tohumun 
patentlenmesine ve GDO’lu ürünlere karşı çıkmak, su hakkını savunmak, 
geleneksel üretim biçimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, küresel kartellerin 
dayatmalarına direnmek gibi pek çok konuda tartışmalar, paneller yapılıyor, 
dünyanın dört bir yanından projeler sunuluyor, üretimler, fikirler paylaşırlar. 
Dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetenlere, uluslararası şirketlerin 
getirdiği felaketlere karşı çıkanlar geleceğe dair umutlarını bu ortamda 
paylaşırlar. Özetle TerraMadre topraktan ekmeğini çıkaranların, toprağı korumak 
isteyenlerin el ele tutuştuğu, kalplerin birlikte çarptığı, küreselliğin getirdiği 
sonuçlara karşı küresel bir direniş ortamı, aynı kaygıları taşıyan insanların 
küresel iletişim ağıdır (Url-8). 

Her sene 10 Aralık ta TerraMedra günü kutlanır. Her iki yılda bir 
toplantılar düzenlenir. Bu toplantılar her sene bir tematik alan olan etkinlikler 
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düzenlenir. Slowfood ilkelerini de bu Slowfood gıda dağılımında biyolojik 
çeşitliliği sağlamak, damak eğitimlerini yaygınlaştırmak, etkinlik ve girişimlerle 
kaliteli gıda üreticileriyle ve tüketicileri bir araya getirmek için çalışır. Lezzet 
görecelidir. Yine bu bir öğrenme süreci sonucu edine bilinir. SlowFood lezzetin 
tek tip hale gelmesi için çaba gösteren gıda endüstrisinin çevremiz ve yaşam 
biçimimiz üzerinde yaratacağı ciddi sonuçlara karşı çıkabilmek için eğitim 
programları düzenler (Url-9). 

Gene slowfood hareketinden ortaya çıkan ilkeleri terramadrenın 
oluşturduğu yerel halktan oluşan Uluslararası Salone del Gusto adıyla anılan 
dev yerel fuarlar düzenlenir.150 ülkeden bireysel üreticiler, kooperatif ve yerel 
firmalardan katılımlar olur. Her iki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde, eski 
Fiat fabrikalarından dönüştürülen kapalı fuar alanında düzenlenir. Eğitici yanı 
ağır basan çeşitli sunumların ve tartışmaların da yer aldığı, herkesin katılabildiği 
uluslararası bir sergidir. TerraMadre ile aynı tarihlere denk getirilmesinin 
bir nedeni de onunla aynı ilkeleri benimsemesinden kaynaklanır. Piemonte 
eyaletiyle Torino kentinin ortaklaşa ev sahipliği yaptıkları ve birçok büyük 
şirketin sponsorluğuyla gerçekleşen fuara yaklaşık 20000 kişi katılır.

1.1.8. Türkiye’de Cittaslow Şehirleri

Türkiye’de 2014 tarihi itibariyle dokuz adet yavaş kent bulunmaktadır. Bunlar 
arasında ise; İzmir’in Seferihisar ilçesi gerekli çalışmaların ardından 29 Kasım 
2009 tarihinde (cittaslow) ilk yavaş kent unvanını almıştır. Daha sonra Türkiye’de 
yavaş kentin daha da yaygınlaşması için 2010 yılında başlatılan çalışmalar 
sonucunda Muğla ilinin Akyaka beldesi, Aydın ilinin Yenipazar ilçesi, Çanakkale 
ilinin Gökçeada ilçesi ve Sakarya ilinin Taraklı ilçesi 24 Haziran 2011 tarihinde 
Yavaş Kent unvanlarını almış olup ‘Yavaş Kentler Ulusal Ağı’nın kurulmasını 
sağlamışlardır.  Son olarak Ordu’nun Perşembe ilçesi, Kırklareli’nin Vize ilçesi 
ve Isparta ilinin Yalvaç ilçesi, Şanlıurfa ilinin Halfeti ilçesi yavaş kent ağına 
katılmıştır (Url-10).(Tablo 1)
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Tablo 1. Türkiye’deki Cittaslow Şehirleri

CİTTASLOW ŞEHRİ ŞEHİR HAKKINDA BİLGİ
Akyaka, MUĞLA Muğla’ya bağlı Akyaka, özgün evleri ve palmiyelerin sı-

ralandığı egzotik sahiliyle dikkat çeker Sırtını Sakartepe 
Dağı’na yaslayan belde, Gökova Körfezi’nin kıyısına ku-
rulmuş. Mavi Yolculuk kavramının ortaya çıktığı yer olan 
Akyaka’nın tarihi, antik çağlara kadar uzanır (Url-11).

23.06.2011 tarihin de Cit-
taSlow şehri olarak ilan 
edildi. Akyaka Beldesi 
Gökova Körfezi denizinin 
bittiği yerde, Gökova Bel- 
desi, Çetibeli, Gökçe, Ak-
çapınar, Şirinköy, Çıtlık, 
Ataköy, Yeşilova Köy- 
ünden oluşan 18.000 
m2’lik ovasının başlangı-
cında,  Torosların uzantısı 
olan Mar-çal dağlarının 
yamacın da kurulmuştur. 
Nüfusu 1500’ dür.

 

Seferihisar, İZMİR İzmir’in yaklaşık 45 kilometre güneyindeki Seferihisar, 
konuklarına Ege ruhunu yakından hissettiriyor. Osmanlı 
döneminden bu yana ilçe statüsündeki yerleşim, 
mandalinasıyla ünlü.  Zeytin, üzüm ve narenciye ürünlerinin 
yetiştirildiği ilçe köklü bir tarihe sahiptir. Bölgede, M.Ö. 
2 binli yıllarda kurulmuş bir Karya kenti olduğu biliniyor. 
Seferihisar’ın iskelesi olarak bilinen Sığacık, yavaş şehir 
atmosferinin en yoğun hissedildiği yerlerdendir (Url-11).

28.10.2009 tarihinde 
Cittaslow şehri olarak 
ilan edildi. İl merkezine 
uzaklığı 45 km’dir. Kuzey-
de Urla ve 

Güzelbahçe, Doğuda Men-
deres ile çevrilidir.İlçenin 
batısının ve güneyinin Ege 
Denizi’ne kıyısı olmakla 
birlikte ilçe merkezi 
denizden 5 km içeride 
bulunmaktadır. İlçenin 
yüzölçümü 386 km²’dir. 
Nüfusu 33.500’dür.
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Yenipazar, AYDIN Aydın’a bağlı Yenipazar ilçesi, sakinliğiyle tanınıyor. 
İlçeye hayat veren akarsuyun kıyıları yeşil alana dö-
nüştürülmüştür. Milli Mücadele Kahramanı Yörük Ali 
Efe’nin müze evi, ilçenin önemli ziyaret adreslerinden-
dir. Yörenin doğal güzelliklerini görmek için Çamlık 
Tepesi, Yel Değirmeni ve Piknik Yeri’ne gitmek gerekir. 
Orthosia Antik Kenti’ne ait kalıntılar köklü bir tarihe 
işaret ediyor. Alhan Köyü yolu üzerinde de tarihi bir 
hamam kalıntısı bulunur(Url-11).

23.06.2011 tarihinde Cit-
taSlow şehri olarak ilan 
edildi. Yenipazar ilçesinin 
doğusunda Nazilli, Ay-
dın ve Bozdoğan ilçeleri, 
kuzeyinde Sultanhisar il-
çesi ve Atça beldesi, 
batısında Efeler ilçesi, 
güneyinde Çine ilçeleriyle 
çevrilidir. Nüfusu 13.154’ 
tür.

 

Halfeti, GAZİANTEP İlçe yeni yerleşim yerinde hızlı bir nüfus artışıyla 
karşılaşırken, eski yerleşim yeri ise turizme açılmış, kent, 
ciddi bir tarihi ve doğa turizmi payına sahip olmuştur. 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde alternatif turizm alanında 
cazibe merkezi haline gelmiştir. Halfeti ilçesinin yüzde 
80»i Birecik Barajı”nın yapımı ve evlerin su altında 
kalmasıyla birlikte, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni 
yerleşim merkezine taşındı. Taş mimarisiyle yapılmış 
evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen 
süre içerisinde doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor (Url-12).

 

12.04.2013 Tarihinde Cit-
taslow şehri olarak ilan 
edildi. Halfeti ilçesinin il 
merkezine uzaklığı 120 
km’dir. Yukarı Göklü adlı 
bir kasabası 35 köyü ve 
mezrası vardır.
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Yalvaç, ISPARTA Isparta’nın kuzey doğusunda bulunan sevimli ilçe Yal-
vaç, tarih öncesi çağlardan bu yana bin bir çeşit mede-
niyete ev sahipliği yapmış, ziyaretçilerine adeta 1 günde 
5000 yılı birden yaşatan bir kültür noktası. Anadolu’nun 
bir zamanlar belki de en işlek coğrafyasına, tüm yolla-
rın, yolcuların buluştuğu bir konuma sahip Yalvaç’ı gez-
mekle, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yaşamlardan 
kıymetli el işçiliklerine, tarihi kalıntılardan bu kalıntıla-
rın günümüze uzanan kültürel etkileşimlerine zengin ve 
keyifli bir yolculuğa çıkmış olacaksınız (Url-13). 

 

21.10.2012 tarihinde 
Cittaslow şehri olarak 
ilan edildi. İl içinde Is-
parta merkezden sonra 
en büyük ve en kuzey-
deki ilçesidir. Isparta’nın 
105 km kuzey doğusunda 
bulunmakta olup,  Antal-
ya’ ya 230 km, Konya’ya, 
180 km. ve Akşehir’e 
50 km. uzaklıktadırlar. 
1415 km2 yüzölçümünü 
sahiptir.

Vize, KIRKLARELİ Vize; birisi UNESCO mirasına girmiş ve biri de girmeye 
hazırlanan iki eski başkentin İstanbul ve Edirne’nin ara-
sında yer almaktadır. İstanbul’a 1,5 saat mesafede (138 
km) henüz keşfedilmemiş bir coğrafyadır. Vize ilçesinin 
merkez nüfusu: 12.317, köyleri ile birlikte toplam nüfusu 
ise 28.611 dir. ;(TUİK,2012). Tarihi kültürü ve doğasıyla 
cennet köşesi olan ilçe, sakin, şirin ama geçmişteki ünü 
büyük bir ilçedir( Url-14).

 

02.06.2012 Tarihinde 
Cittaslow şehri olarak ilan 
edildi. Vize, Kırklareli’nin 
doğusunda, İstanbul’a 
140 km. mesafede, tarihi 
ve doğal güzellikleri ile 
ön plana çıkan bir ilçedir. 
Nüfusu 10.000 civarında 
olan Vize, zengin bir tarihi 
geçmişe sahiptir.
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Gökçeada, ÇANAKKALE Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adası olup Türk ve Rum 
kültürlerinin iç içe geçtiği adada yerleşim kıyılardan 
ziyade iç kesimlerde yoğunlaşıyor. Zeytin ağaçlarıyla 
kaplı bir yamacın üzerine kurulan Zeytinli köy, taş evleri 
ve zakkum bahçeleriyle adanın en güzel köylerindendir. 
Köy meydanındaki kahvelerden birinde meşhur dibek 
kahvesi içmenin tadı ise doyumsuzdur(Url-11).

24.06.2011 tarihinde Cit-
taslow şehri olarak ilan 
edildi. Türkiye’nin en bü-
yük adasıdır.

 Ege Denizi’nin kuzeyin-
de, Saros Körfezi girişinde 
yer almaktadır. 91 km. kıyı 
şeridine sahiptir. 
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Perşembe, ORDU Perşembe İlçesi, doğudan Ordu Merkez, güneyden 
Ulubey, Batıdan Fatsa ve Kuzeyden Karadeniz ile çev-
rilidir. Yüz ölçümü 226 km2 olup İlçe toprakları enge-
beli bir görünümdedir. Fazla yüksek olmayan Tepeler 
derin ve dik vadilerle birbirinden ayrılmıştır. Tepeler 
kıyıya dik bir şekilde inerek zaten girintili çıkıntılı 
olan sahilde ufak koylar meydana gelmiştir. Tepelerin 
denize dik olarak indiği Perşembe topraklarında iki 
önemli kara çıkıntısı görülür. Bunlardan Kuzeyde uzun 
bir kara parçası olarak denize doğru uzanan Yason 
Burnu, diğeri ise derin ve dik bir Koy’un üzerindeki 
Çam Burnu’dur. Bu kara parçaları Perşembe Limanını 
Karayel rüzgârlarından korumaktadır. Bunun tabii bir 
sonucu olarak ta Perşembe tabii bir Liman halindedir. 
Ilıman bir iklime sahip bulunan Perşembe İlçesi bitki 
örtüsü bakımından çok zengin bir bölgedir. Çıplak bir 
toprak parçası dahi görmek mümkün değildir. Yeşil 
her tonuyla bütün zenginliğini toprağı bir makyaj gibi 
süslemiştir. Çevre yolunun Perşembe’nin arkasından 
geçmesi ile Karadeniz’de tek bakir kalan koy ve plajlar 
Perşembe’de bulunmaktadır(Url-15).

 

19.10.2012 Tarihinde 
Cittaslow şehri olarak 
ilan edildi. Ordu-Samsun 
devlet karayolu üzerinde 
Vona tabii liman koyunda 
kordon tepesi eteğinde 
kurulmuştur. Kuzeyinde 
Karadeniz, doğusunda 
Ordu, batısında Fatsa, gü-
neyinde Ordu-Ulubey ve 
Fatsa İlçeleri ile sınırlıdır. 
İl Merkezine 13 km uzak-
lıktadır. Perşembe sahili 
boyunca daha çok devlet 
karayolunun deniz kısmın-
da birçok yeme içme ve 
dinlenme mekânları bulu-
nur. Perşembe, kumsalları 
ile ünlüdür.



452    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Taraklı, SAKARYA Evliya Çelebi’nin “Seyahatname ”sinde “bağları, tah-
ta kaşık ve taraklarıyla hem meşhur hem mamur bir 
Osmanlı köyü” olarak nitelendirdiği Taraklı, Sakarya 
sınırları içerisinde bulunuyor. Sık bir orman dokusuyla 
çevrelenen Taraklı’da, Göynük Deresi’nin çevresine 
dağılmış cumbalı Osmanlı evlerinin en yenisi bile bir 
asırlık. Geniş bahçelere sahip Taraklı evleri, kafesli 
pencereleri, ahşap cumbaları, tarihi alınlıkları ve ilginç 
figürlere sahip kapı tokmaklarıyla geleneksel mimari-
nin zarafetini gözler önüne serer (Url-11).

 

24.06.2011 Tarihinde Cit-
taslow şehri olarak ilan 
edildi. Tarak- lı, Sakar-
ya ilinin güney- doğusun-
da, merkeze 65, İstanbul’a 
200 ve Ankara’ya 200 
kilometre mesafede bir 
ilçedir. Bulunduğu konum 
itibariyle doğusunda    Bo-
lu’nun Göynük ilçesine 
28 km, batısında Geyve il-
çesine 34 km,güneyinde  
Bilecik’in Gölpazarı  il-
çe’sine 30 km olmak üzere 
konuşlanmış bir ilçesidir.

Uzundere, ERZURUM Sakin yapısıyla dikkati çeken Uzundere, gerek Tortum 
Şelalesi ve Uzungöller’deki turizm yatırımları, gerekse 
Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terasıyla bir 
turizm destinasyonu olan bu bölgede, corona virüs 
salgınının yaşandığı şu sıralar kalabalıktan uzaklaşıp 
dinlenme ve gezinti yapmak isteyenleri konuk ediyor 
(Url-16).

 

Erzurum a yaklaşık 90 km 
uzaklıkta, nüfusu 7598 
olan Uzundere, 19.03.2016 
tarihinde Cittaslow ağına 
katılmıştır.
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Güdül, ANKARA Huzurun hakim olduğu ilçenin Ankara’nın ilk sakin 
şehri olduğunu belirten Güdül Belediye Başkanı Mu-
zaffer Yalçın, “Kirmir Çayı çevresinde bulunan mağa-
ralar M.Ö. 8. yüzyıla dayanıyor. Nekropol alanları ile 
Sorgun Göleti yakınlarındaki tarihi ören yeri en fazla 
ziyaret edilen alanlar. Güdül’de çok sayıda medeniyetin 
ayak izleri görülüyor. Herkesi sessiz ve sakin ilçemizi 
görmeye davet ediyoruz“ dedi (Url-17).

 

Ankara’nın ‘sakin şehir’ 
unvanına sahip ilk ilçesi 
Güdül, Ayaş ve Beypazarı 
ilçelerine komşudur. Mart 
2020 yılında da Cittaslow 
ağına katılmıştır.

Ahlat, BİTLİS Ahlat, Bitlis’te Van Gölü kenarındaki sırtlardan 
birine yaslanmış olup, doğal güzelliklerin fazlalığı ile 
tarihi çok eski olan bir ilçe. Coğrafi konumu ile doğu 
ve batı uygarlıkları arasında tarih boyunca köprü duru-
munda olan Ahlat, özellikle Türklerin Türkistan (Orta 
Asya) bölgesinden Anadolu’ya göçlerinde en sağlam 
basamak, ilk durak, Anadolu’daki Türk medeniyetinin 
ilk nüvelerinin atıldığı ve doğudan gelen Asya Türk 
harsının Anadolu’daki ilk tezahürlerinin olduğu yerle-
şim yeridir (Url-18).

 

Ahlat, Van Gölü’nün ku-
zeybatısında olup 42.131 
nüfuslu Bitlis iline bağlı 
bir ilçedir.23.03.2019 
tarihinde Cittaslow ağına 
katılmıştır.
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Göynük, BOLU Her mevsim İstanbul’a yakın yerler arasında 
gidilebilecek alternatif yerlerden biri de Bolu Göy-
nük’dür. Göynük’ün en dikkat çeken yeri ise Saat 
Kulesi. Mutlaka burada fotoğraf çektirmeyi unutmayın. 
Burada bulunan evler ise Safranbolu evlerine çok 
benziyor. Göynük iki tepe arasında bulunan bir 
vadi üzerinde kurulmuş. Burası için Osmanlı ilçesi 
diyebiliriz.

Halk geçimini hayvancılık ve ahşap işçiliğiyle 
sağlıyor. Özellikle kaşıkçılık ve halı dokumacılığı ön 
planda yer alıyor. Buraya geldiğinizde geleneksel ürün-
leri ve yaşamı hissedebilirsiniz. Otantikliğini hiçbir 
zaman kaybetmemiş olan Göynük tarihi ve kültürüyle 
görülmesi gereken yerlerden biri(Url- 19).

 

Göynük, Bolu ilinin 
güneybatı kısmında yer 
alır.2017 yılında cittaslow 
ağına katılmıştır. Yedi 
mahalle ve altmış altı köy 
barındırır.

Gerze, SİNOP Sinop’un şirin ilçesi Gerze de son yıllarda yıldı-
zı parlayan yerlerden. Büyük bir yangın sonrası ahşap 
evlerinin bir çoğu yansa da yerlerine iki katlı bahçeli 
çok güzel evler yapılmış. Evlerin tokmakları ve bahçe-
lerindeki güller görülmeye değer. Yemeklerinin de çok 
lezzetli olduğunu söyleyebiliriz (Url-20).

 

Gerze, Sinop iline bağlı 
ilçe. Merkez nüfusu yakla-
şık 14.000’dir. Sinop’a 39 
km uzaklıktadır(Url-21). 
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Foça, İZMİR Antik Phokai Kenti üzerine kurulan Foça’nın 
her bir köşesi ayrı bir tarihi içeriyor. Kendi özgü kent 
motiflerine rastlayacağınız sokaklarda, taş evler sizi 
karşılıyor. Foça taşı olarak adlandırılan tüften oluşmuş 
taşlarla yapılan evlerin hepsi 19. yüzyıldan günümüze 
kadar ulaşabilmiş. Çoğundan fazlası kaleden sökülen 
taşlarla inşa edilmiş. Bu evlerin bazısı butik otel ve 
pansiyon olarak günümüzde hizmet vermektedir.

Bölge halkının küçük deniz olarak isim verdiği 
koyda, balıkçı tekneleri inci gibi yan yana sıralı bir şe-
kilde durmaktadır. Balıkçılık önemli bir geçim kaynağı 
hala devam ediyor olup, kordon boyu balık restoranları 
ve bunların yanı sıra dondurmacı, kafeler yer alıyor 
(Url-22).

 

İzmir iline yaklaşık 69 
kilometre uzaklıkta olan 
Foça,27.11.2021 tarihinde 
Cittaslow ağına katılmıştır. 
İlçenin ayrıca Foça’dan 20 
km uzaklıkta, kıyı bölgede 
Yeni Foça mahallesi vardır. 
Bu nedenle Foça’nın 
kendisine yerel olarak 
günlük dilde “Eski Foça” 
denilir.

Eğirdir, ISPARTA Isparta il sınırları içerisinde yer alan Eğirdir, her mev-
sim doğallığını koruyan Eğirdir Gölü, Eğirdir halkı 
tarafından tapusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e verilen Can Adası, Dağ Komando Okulu, 
dünyada çok az yerde bulunan Kasnak meşesi, Sığla 
ormanları, elması ve sadece Eğirdir’e özgü olan Apol-
lon kelebeği ile doğa harikası bir ilçedir(Url- 23).

 

Eğirdir, Isparta iline bağlı 
Eğirdir Gölü kıyısında 
bir ilçe. Isparta’ya 34 km 
uzaklıktadır.
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Köyceğiz, MUĞLA Türkiye’nin yeni sakin şehirlerinden Köyceğiz, tarihi 
ve doğal güzellikleri ile “Sakin Şehir” olmayı sonuna 
kadar hak ediyor! Tarihi M.Ö. 3400 yıllarına kadar 
uzanan, Köyceğiz Gölü ve gölün sahille birleştiği 
bölgede kurulan Karia’nın önemli limanlarından ve 
ticaret merkezlerinden Kaunos Antik Şehri kesinlikle 
görülmeye değer! Ayrıca Sultaniye Köyü’ndeki Sıcak-
Soğuk Termal Kaplıcaları, safari yapabileceğiniz Yayla 
Köyü ve Gökçeova, çamur banyoları ve tesisleri, huzur 
dolu Ekincik Koyu, Ağla Yaylası, Toparlak Şelalesi 
ve Yuvarlakçay görülmeye değer yerlerden bazıları. 
Dalaman Çayı’nda rafting ve trekking yapabilir, 
tarihi çok eskilere dayanan “Tanrılar adına buraya 
ölüm giremez” denilen Sultaniye Kaplıcaları’nda 
şifa bulabilirsiniz. Ayrıca mutlaka bir tekne turuna da 
zaman ayırıp, İztuzu plajı gibi görülmeye değer birçok 
yeri de keşfetmelisiniz(Url-24).

 

Köyceğiz Gölü’nün ku-
zeyinde kurulu olup, 
1.758 km² yüzölçümünde-
dir.23.03.2019 tarihinde 
Cittaslow ağına katılmıştır.

Kemaliye /Erzincan Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan, geçmişten bu-
güne birçok medeniyete ev sahipliği yapan, geleneksel 
mimarisiyle Anadolu’nun kültürel mirasının örneklerini 
yansıtan Kemaliye ilçesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici 
Miras Listesi’nde de yer almaktadır(Url-25).

  

Fırat ırmağı Kemaliye 
ilçesinde Kadıgölü suyu 
ile Miran suyunu aldıktan 
sonra, ilçenin güneydoğu-
sunda Başpınar yakınların-
da Keban barajı ile Elazığ 
il sınırına girer.22.03.2022 
tarihinde Cittaslow ağına 
katılmıştır. 
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İznik, BURSA Bursa’nın en güzel ilçesi İznik, çinileriyle ve şirin evle-
riyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Bursa şehir merkezine 76 km uzaklıktadır. Marmara 
Bölgesi’nin Güney Marmara bölümünde yer alır. Böl-
gede ılıman Marmara iklimi görülür. İdari olarak 1930 
yılında Bursa’ya bağlandı. Ağır sanayi yatırımlarının 
bulunmadığı İznik ovası, zeytin, üzüm, şeftali, kiraz, 
erik, armut,elma, ceviz, domates, taze fasulye, brokoli, 
brüksel lahanası ve toprağının olduğu kadar ikliminin 
de elverişli olmasından dolayı birçok sebze ve meyve 
yetişmektedir. Bölgedeki 3 resmi sebze ve meyve hali 
mevcuttur(Url-26).

  

Konum olarak Bursa ilinin 
Kuzeydoğusunda, İznik 
Gölü’nün doğusundadır.

27 .11.2021 tarihinde Cit-
taslow ağına katılmıştır.

Arapgir,MALATYA 14. yüzyıl yapısı olduğu sanılan Ulu Camii, Akkoyun-
lular dönemi eseri Yeni Cami, 1694’de yapılmış Cafer 
Paşa Camii, yine 17.yüzyıl eserleri Mirliva Ahmet Paşa 
Camii, 1823 yapımı Gümrükçü Osman Paşa Camii ve 
1893 Çobanlı Camii ile Molla Eyüp Camii, Osman 
Paşa Camii ve Çarşı Hamamı ile Miran Çayı kıyısın-
daki Harap Pazar harabeleri tarihi eser ve kalıntılardır. 
Berenge Deresi boyunca uzanan vadi ile Kaynarca 
gezilecek yerler arasındadır (Url-27).

 

İlçe, engebeli ve dağlık bir 
bölgeye sahiptir. İlçenin 
kuzeyinde Erzincan iline 
bağlı Kemaliye ilçesi, 
Sivas iline bağlı Divriği 
ilçesi, güneyinde Elazığ 
iline bağlı Ağın ve Keban 
ilçeleri, batısında Arguvan 
ilçesi bulunmaktadır. 27 
.11.2021 tarihinde Cittas-
low ağına katılmıştır.

1.1.9.Dünyadaki Yavaş Şehirler

Avustralya: Goolwa, Katoomba, Yea, 

Avusturya: Enns, Hartberg, Horn, 

Belçika: Chaudfontaine, Enghien, Lens, Silly, 
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Kanada:Cowichan Bay, Naramata, 

Çin: Yaxi, 

Danimarka: Svendborg, 

Finlandiya: Kristinestad, 

Fransa: Labastided “Armagnac, Segonzac

Almanya: BadSchussenried, Deidesheim, Hersbruck, Lüdinghausen, 
Marihn,Nördlingen, Überlingen, Waldkirch, Wirsberg, 

İngiltere: Aylsham, BerwickuponTweed, Diss, Mold, Perth, Sturminster Newton, 

Hollanda: Alphen-Chaam, Borger-Odoorn, Midden-Delfland, Vaals, 

Macaristan: Hódmezovásárhely, 

İtalya: Abbiategrasso, Acqualagna, Acquapendente, Altomonte, Amalfi, 
Amelia,Anghiari, Asolo, Barga, BorgoValdiTaro, Bazzano, Bra, Brisighella, 
Bucine,Caiazzo, Capalbio, Casalbeltrame, Castel San Pietro Terme, 
CastelnovonèMonti,CastelnuovoBerardenga, Castiglione del Lago, 
CastiglioneOlona, CerretoSannita,Chiavenna, Chiaverano, Cisternino, 
CittàdellaPieve, Civitella in ValdiChiana,Fontanellato, Francavilla al Mare, 
Galeata, GiulianoTeatino, Greve in Chianti,Guardiagrele, Levanto, Massa 
Marittima, Monte CastellodiVibio, Montefalco,Morimondo, Novellara, 
OrsaradiPuglia, Orvieto, PellegrinoParmense,Penne,Pescara, Pianella, Pollica, 
Positano, Pratovecchio, Preci, Ribera, San Daniele,delFriuli, San Gemini, 
San Miniato, San PotitoSannitico, Santarcangelodi,Romagna, San Vincenzo, 
SantaSofia, Scandiano, Stia, Suvereto, Teglio, Tirano,Todi, Torgiano, Trani, 
Trevi, Zibello

Yeni Zelanda: Matakana (RodneyDistrict)

Norveç: Eidskog, Levanger, Sokndal

Polonya: Biskupiec, Bisztynek, LidzbarkWarminski, MurowanaGoslina, Nowe 
MiastoLubawskie, Reszel

Portekiz: Lagos, Sao Bras de Alportel, Silves, Tavira, Vizela

Güney Afrika: Sedgefield, 

Güney Kore:CheongsongCounty, Damyang, Hadong, Jangheung, Jeonju City, 
Namyangju City, Sangju City, Sinan, Wando, Yesan

İspanya: Begur, Bigastro, Lekeitio, Mungia, Pals, Rubielos de Mora
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İsveç: Falkoeping

İsviçre: Mendrisio

Amerika: Fairfax, Sebastopol, Sonoma

İrlanda: Clonakilty

Japonya: Kesennuma
İzlanda: Djupavogshreppur 

2. Sonuçlar

Altyapısı SlowFood olan Cittalow ağı her geçen gün Dünya’da ve ülkemizde 
artan bir ilgiyle takip edilmektedir. Cittaslow hareketi, kentleşme ve kalkınma 
için güncel bir alternatif olarak görülse de ülkemizde, ilk etapta turistik 
tanıtım ve pazarlama penceresinden bir yaklaşım olarak sergilenmektedir. 
Küreselleşmenin getirdiği etkilerden dolayı üretmekten çok tüketen insan 
topluluklarının oluşturduğu kentler, sağlıksız yaşam alanlarına dönüşmüştür. 

Cittaslowda bu kentlere karşı kurulmuş sürdürülebilirlik çerçevesinde, 
gelenek göreneklerine sahip çıkan alt yapı problemi olmayan, teknolojiden 
yararlanan, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan insanların sağlıklı, huzurlu 
mutluluk içinde yaşayabilecekleri kentlere dönüşme anlamında alternatif 
akımlardan biri haline gelmiştir. Ülkemizde şu an için 21 şehir bu unvana sahip 
olmuştur. Diğer şehirlerin de bu ağa katılması için hem belediyeler hem de 
üniversite işbirliği ile birtakım çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüz kentlerine düşen görev Cittaslow kentler birliğine üye olmak için 
belirlenen kriterleri yerine getirmekten daha çok sağlıklı, yaşayan ve ekolojik 
açıdan canlı yaşam çevresine yabancı olmayan kentsel ekosistemleri altyapısı 
ile birlikte hayata geçirecek yaklaşımları benimsemek, kent yaşayanlarına bu 
olguyu anlatmak ve eğitmek ve hepsinden önemlisi ise insanın doğanın bir 
parçası olduğu fikrini hissettirmektir.     
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1. Giriş

Çocuk ve Doğa

Çocuklar; fiziksel gelişimleri ve doğası gereği hareket etmek, tırmanmak, 
zıplamak, koşmak, yakalamak, yuvarlanmak, kazmak ve denge kurmak 
gibi eylemlere ihtiyaç duyarlar (Şekil 1). Doğanın sahip olduğu 

topoğrafya ve bitki örtüsü çocukların bu fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında 
fırsat ve çeşitlilik sunmaktadır (Timur ve diğerleri, 2018). Doğanın çocuklar 
üzerinde sunmuş olduğu fırsatlar fiziksel gelişimle sınırlı değildir. Çocukların 
bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini de doğrudan etkilemektedir (Polat ve 
Demirci, 2021). Doğanın sürekli değişen ve gelişen yapısı yaratıcılığa ilham 
vermektedir. Doğal unsurlar üzerinde düşünme, odaklanma ve keşfetme 
aktiviteleri çocukları uyararak bilişsel gelişimlerine yardımcı olurlar (Öztürk 
ve Bayrak, 2017). Odaklanma ve düşünme yetisi gelişmiş çocuklar, kendi 
kendilerini kontrol edebilme açısından önemli bir yol kat ederler (Weeland ve 
diğerleri, 2019). Örneğin çocuklar ektikleri bir bitkinin yaşamını sürdürmesinde 
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onu sulamaları gerektiğini ya da hayvanların onlardan gelecek yiyecekleri 
beklediğini kendi kendine öğrenmeye başlar (Akyüz, 1979).

Şekil 1. Duvarsız Sınıflar Orman Okulları (Tokdemir, 2021).

Çocuklar duyularını aktif kullanabildiği ve merak ettiklerini gözlemleyebildiği 
bir ortamda daha hızlı öğrenirler (Köşker, 2019). Doğa, değişen yapısıyla 
farkındalık sağlama ve üzerinde gözlem yapılabilme imkânı açısından en 
iyi öğrenme ortamlarından biridir. Çiçekler, bitkiler, hayvanlar, manzaralar, 
rüzgâr ve güneş ışığı çocukların duyusal gelişimleri açısından doğal bir uyarıcı 
niteliğindedir (Akyüz, 1979). Farklı doku, renk ve kokulara sahip olan bitkiler 
çocukların dikkatini çeker, görme ve koklama duyularını harekete geçirir. Ayrıca 
bitkilerin kelebekler, kuşlar ve arılar gibi diğer canlılarla etkileşimini doğrudan 
görebilir ve üzerinde düşünebilirler. Rüzgâr eserken çıkardığı ses, rüzgârın 
etkisiyle hareket eden öğeler çocukların ilgisini çekmekle birlikte doğanın 
sunmuş olduğu gücün farkındalığını arttırmaktadır (Ergin, 2019). Toprak, kum, 
su taş ve çalılar oyun keşfi ve yaratıcılık sunmanın yanı sıra dokunma duyusunun 
gelişiminde önemli rol oynarlar (Yavuzer, 2003). Özellikle su, çocuklara sunduğu 
önemli duyusal gelişimin yanında kum ve toprakla birleştiğinde yaratıcı oyunlar 
için büyük bir potansiyel haline gelmektedir (Ergin, 2019). Doğayı tanımanın 
ve fark etmenin yanında doğanın bir parçası olma, yaşayarak öğrenme ve onu 
iyileştirme fırsatına erişmektedirler ayrıca doğal varlıklarla sağlam empatik 
ilişkiler kurmaktadırlar (Turgut ve Yılmaz, 2010; Taştepe ve diğerleri, 2016). 
Çocuklar doğadaki canlı varlıklarla temasta bulunacağı ve etkileşime gireceği 
imkânlara sahip olurlar (Büyüktaşkapu, 2012). 

Çocukların doğayla bağlantılarını teşvik etmek veya düzeltmek için 
sıklıkla kullanılan araçlardan bazıları eğitim programlarıdır. Öncelikli olarak 
açık havada gerçekleştirilen eğitim programları, çocukların yerel çevreleri ile 
ilgili benzersiz deneyimler sunmaktadır (Mullenbach ve diğerleri, 2019). Doğal 
ortamlar arasındaki yumuşak sınırlar (doğada topoğrafya, su, bitki gibi öğelerle 
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var olan sınırlar, çocukların hareket etmelerini kolaylaştırmakta ve çevreleriyle 
etkileşimlerini arttırmaktadır. Çocuklar, uygulamalı deneyim oluşturma ve bitki 
örtüsünü manipüle etme fırsatına sahip olduklarında, doğal ortamlarla daha 
fazla etkileşime girmektedirler (Aminpour, 2021).

Doğa Temelli Çocuk Oyun Alanları 
İnsanlık tarihi kadar eski olan oyun, tarih boyunca bazı değişikliklere 

uğrasa da günümüze kadar gelmiştir.  Oyun, yaşamın ilk yıllarından itibaren 
çocuk gelişiminin her aşamasında etkili olması sebebiyle önemli bir yere sahiptir. 
Çocuk için oyun, yapmak zorunda olmadığı; kendiliğinden içten gelen eğlenme 
amacı ile yaptığı eylemdir. Oyun, gelişimin ve öğrenmenin tüm alanlarıyla 
ilişkilidir (Aksoy ve Dere Çiftçi, 2014). Oyun genel olarak eğlenmeyi amaçlayan 
fiziksel ve zihinsel etkinliklerin tümü olarak tanımlanmasının dışında gerçek 
bir eğitim aracı olup, okul öncesi ve okul yılları boyunca edinilen bilgilerin 
nesilden nesille aktarılmasını sağlar. Bunun yanında çocukların fiziksel, bilişsel, 
dilsel ve fiziksel gelişimlerini destekler (Gelişli ve Yazici, 2015).

Çocuk oyun alanları başlıca beş grupta sınıflandırılmaktadır: 

·	 Geleneksel oyun alanları; genellikle çocukların fiziksel gelişimine yardımcı 
olacak standart malzemelerden jimnastik, salıncak, kaydırak, tahterevalli 
ve tırmanma gibi oyun ekipmanlarından oluşmaktadır (Kaya, 2020). 

·	 Çağdaş oyun alanları; genellikle mimar ve peyzaj mimarları tarafından 
tasarlanan oyun alanlarıdır. İçerisinde barındırdığı karma yapıların doku, 
renk ve plastik kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yeniden tasarlanarak 
geleneksel oyun alanlarından ayrılmıştır (Kaya, 2020). 

·	 Doğal materyal oyun alanları, doğanın unsurlarının doğal formda bulunduğu 
bilinçli bir şekilde bir amaç için tasarlanan oyun alanlarıdır. Çocukların 
hayal gücünü kullanmasına, fiziksel güçlerini, sınırları zorlamalarına ve 
keşfetmeye yönelik olanak sağlar (Kaya, 2020). 

·	 Macera materyal oyun alanları, başlangıçta bir oyun rehberi tarafından 
yönlendirildikleri oyun alanındaki alet ve elamanları efektif kullanarak 
oyun materyali oluşturdukları emniyetli alanlardır. Ekipmanlar sabit 
değildir ayrıca araç gereçlerle inşaat yapma, kale yapma ve yemek pişirme 
gibi yaratıcı oyunlarla gelişimi destekleyen alanlardır (Kaya, 2020). 

·	 Yaratıcı materyal oyun alanları, çocuklara güvenli bir ortam sağlayan aynı 
zamanda zıplama alanları, renkli ve hareketli zeminler gibi oyun araçları 
sayesinde eğlenme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimini önemli derecede 
etkileyen alanlardır (Kaya, 2020). 
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Doğa temelli çocuk oyun alanları genellikle gündelik hayattan uzaklaşmanın 
bir yolu olarak algılanır. Çocuk bakımında doğa temelli oyun alanları; çocukların 
gelişimleri, deneyimleri, risk almaları, keşfetmeleri ve dünyayı anlamaları için 
son derece önemlidir (Brussoni ve diğerleri, 2017). Doğa temelli çocuk oyun 
alanları çeşitliliği (yeşil alanların varlığı, spor odaklı olması, sosyal aktivitelere 
zemin hazırlaması, sessiz olması veya farklı oyun ekipman setleri içermesi gibi) 
çocuklar için fırsatlar sağladığı tespit edilmiştir. Farklı türde oyun deneyimleri 
yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın fiziksel yeteneklerin gelişimini sağlamaktadır 
(Pérez-del-Pulgar ve diğerleri, 2021).

Çocukların doğa deneyimleri doğrudan, dolaylı ve temsili olmak üzere 
üç farklı biçimde gerçekleşir. Doğa ile doğrudan deneyim plansız ve fiziksel 
yakınlığı içerir. Orman alanları ya da bahçelerde yaşanılan deneyimler örnek 
verilebilir. Doğa ile dolaylı deneyim planlı, kontrol edilebilir ve kısmi fiziksel 
yakınlığı içerir. Bu tür bir deneyim hayvanat bahçelerinde, botanik bahçelerde 
ve açık hava çocuk oyun alanlarında gerçekleşir. Doğa ile temsili deneyim ise 
tamamıyla insan yapımı ortamlarda, kontrollü ve fiziksel yakınlık içermeden 
gerçekleştirilir. Teknoloji aracılığıyla doğa programları izlemek ve yazılı 
materyallerden doğa ile ilgili bilgiler edinmek örnek olarak verilebilir (Yağmur, 
2019).  Bu deneyimlerden en etkilisi doğayla gerçekleştirilecek doğrudan 
deneyimdir (Timur ve diğerleri, 2018).

Çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan doğaya erişim ve doğa 
deneyimi, çeşitli sebeplerle sınırlandırılmıştır. Özellikle günümüzde küresel 
kentleşmenin hızla artması sonucunda, büyük şehirlerde doğada kendine bir 
yer edinemeyen, doğa ile doğrudan iletişim ve etkileşim kurabilme imkânları 
ellerinden alınan çocuklar vakitlerinin çoğunu kapalı alanlarda geçirmek 
zorunda kalmaktadırlar (Sofla, 2019). Çocukların temsili doğa deneyimi çağdaş 
toplumların en önemli sorunu haline gelmiştir (Onur, 2016). Kapalı alanlarda 
teknolojinin getirmiş olduğu imkânlara yönelen çocukların fiziksel, zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir (Ergin, 2019).

Günümüzde oyunların doğasının ve süresinin değiştiği, serbest oyun 
olanaklarının azaldığı, çocukların oyuna daha az zaman ayırdıkları, oyunun 
yetişkinler tarafından daha çok yapılandırıldığı ve dış mekânlardaki oyun 
alanlarının daha az kullanıldığı belirtilmektedir. Kentsel mekânlarda çocukların 
oyun oynamasına olanak veren ve kolay erişebilecekleri çocuk oyun alanları, 
aktif yeşil alanların önemli bir parçasıdır (Altay ve Kayabaşı, 2020). Hızlı 
kentleşme sonucu yapılaşmanın artması ve yeşil alanların azalması ile çocukların 
oynayacakları güvenli alanlar tetiklemektedir. Çocuk oyun alanlarının güvenliği 
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için yer seçimi ve yaş gruplarına göre tasarlanması önemli bir unsurdur 
(Kısakürek, 2019). Dolayısıyla bu araştırmanın amacı ülkemizde mevcut oyun 
alanlarının kapalı ortamdan çıkarılması, oyun alanlarında doğal ekipmanların 
kullanılması, güvenli olması ve ilgili merkezlerinin oyun tercihlerinde açık 
alanların daha aktif kullanılması gerektiğinin vurgulanması olmuştur. Bu 
doğrultuda yapılan seçili araştırmalar incelenerek önerilerde bulunmuştur.

2. Materyal ve Yöntem

Çocukların açık hava oyun alanlarındaki doğa deneyimlerini arttırmak, 
ülkemizde mevcut oyun alanlarının bu doğrultuda değişimine ve gelişimine 
öneriler sunmak amacıyla yapılan bu çalışmanın ana materyali doğa temelli 
oyun alanları üzerine gerçekleştirilmiş olan beş adet araştırma makalesinden 
oluşmaktadır. Bu araştırmalar seçilirken güncel olmasına, doğa deneyimleri 
ile ilgili gözlem ve analizlere yer verilmesine dikkat edilmiştir. Literatür 
çalışmasında Sciencedirect, Taylor & Francis, Ebscohost, Scopus, ve Dergi Park 
veri tabanlarından yararlanılmıştır. Araştırmaların incelemesinde; makalelerin 
amaçları, kapsamları, materyal ve yöntemleri, sonuçları ve varsa önerileri 
incelenmiştir. Sonuç olarak ta bu araştırmalar üzerinden ülkemiz için öneriler 
geliştirilmiştir. Seçilen araştırmalarla ilgili bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışma Kapsamında Seçilen Araştırma Makaleleri

Yazar Adı (Yayın 
Yılı)

Yayın Adı Dergi Adı

1 (Brussoni ve diğ., 
2017)

Oyun alanları: Erken çocukluk 
merkezlerinde doğaya dayalı riskli 
oyunu teşvik etmeye yönelik bir 

müdahalenin etkileri (Landscapes 
for play: Effects of an intervention to 

promote natüre-based risky play in early 
childhood centres)

Journal of 
Environmental 

Psychology

2 (Herrington & 
Studtmann, 1998)

Peyzaj müdahaleleri: peyzaj tasarımı için 
yeni yönler çocukların açık hava oyun 

ortamları (Landscape interventions: new 
directions for the design of children’s 

outdoor play environments)

Landscape and 
Urban Planning

3 (Skår & Krogh, 
2009)

Çocukların eve yakın doğa temelli 
deneyimlerindeki değişiklikler: spontane 
oyunlardan yetişkin kontrollü, planlı ve 
organize edilmiş etkinliklere (Changes 
in children’s nature-based experiences 
near home: from spontaneous play to 

adult-controlled, planned and organised 
activities)

Children’s 
Geographies

4 (Dyment & 
Timothy S. 

O’Connell, 2013)

Oyun alanı tasarımının okul öncesi 
dönem çocuklarının oyun tercihleri ve 
davranışlarına etkisi (The impact of 

playground design on play choices and 
behaviors of pre-school children)

Children’s 
Geographies

5 (Beery & 
Jørgensen, 2018)

Doğadaki çocuklar: duyusal katılım ve 
biyolojik  

çeşitlilik deneyimi (Children in nature: 
sensory engagement and the experience 

of biodiversity)

Environmental 
Education 
Research

3. Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde, seçilmiş olan araştırma makaleleri incelenmiş ve 
sırayla açıklanmıştır.



ÇOCUK OYUN ALANLARINDA DOĞA DENEYIMI TASARIMLARI    469

3.1. Oyun Alanları

Erken çocukluk merkezlerinde doğaya dayalı riskli oyunu teşvik etmeye yönelik 
bir müdahalenin etkileri

Bu araştırmada Kanada, Vancouver ’de iki çocuk bakım merkezinin açık 
hava oyun ortamlarında doğa ve riskli oyun fırsatlarını artırmaya yönelik bir 
müdahalenin etkilerini tekrarlanan ölçümler ve karma yöntemler kullanarak 
incelemesi yapılmıştır. 2 ila 5 yaşları arasındaki 45 çocuğun oyun esnasında sosyal 
davranışı, psikolojik refahı ve fiziksel aktivitelerindeki değişiklikler ölçülmüştür. 
Sonuçlarda, depresif duygulanım, antisosyal davranış ve orta ila şiddetli fiziksel 
aktivitede önemli düşüşler gözlemlenirken doğal malzemelerle oyun oynama, 
bağımsız oyun oynamada prososyal davranışlarda artış görülmüştür. Brussoni 
ve diğerleri (2017), bu araştırmada yakınsak karma yöntemini (uygulamalı 
birden fazla araştırma) kullanmıştır (Çizelge 2). Veriler müdahale öncesi ve 
müdahale sonrası olmak üzere iki zaman diliminde toplanmıştır. T1; Şubat-
Nisan 2014 tarihleri arasını kapsarken, T2; Mayıs-Temmuz 2014 tarihleri arasını 
kapsamaktadır.  

Brussoni ve diğerleri (2017), ölçüler ve veri analizlerini 27 madde 5 
(max 135) puanlık bir ölçekte derecelendirmiştir. Anketlerde belli testlerle 
çocukların sosyometrik durumu, her çocuğun ne kadar “baskın veya etkili” ve 
“popüler” olduğunu yaşıtlarıyla kıyaslayarak derecelendirilmiştir. Güçlü Yönler 
ve Zorluklar Anketi (SDQ) ve Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği Öğretmen 
Formu (PSBS-T) öğrenciler gözlemlenerek doldurulmuştur. Daha sonra 
fiziksel aktivite sayıları, enerji harcaması, atılan adımlar ve yoğunluk seviyesi 
çocukların bulunduğu her iki merkezde de olmuştur. Gözlem alanları, oyun 
aktivitesi ve sosyal etkileşimlere ilişkin gözlemler ve videokasetleri, her biri 
önceden seçilmiş sekiz çocuk üzerinde toplanmıştır. Ayrıca mekânsal davranış 
(alanda gezilen yerlerin çizgisel gösterimi) haritaları ile çocukların sahadaki 
hareketleri rapor edilmiştir.

Müdahale prosedürleri, Şekil 2’te verilen Merkez A’da ve Şekil 3’te 
verilen Merkez B’de görülmektedir. Brussoni ve diğerleri (2017) genel olarak 
bitkiler (bambu, çiçekli çalılar, çimen) ve doğal elemanlar (kayalar, çakıl, kum, 
deniz camı, taş döşeme) ekleyerek alanda iyileştirmeler yapmıştır. Müdahale 
sonrasında alan da yaratılan genel duygu manzaranın yumuşatması ve zemine 
renk katması olmuştur (Merkez B).
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Şekil 2. T1 (solda) ve T2’de (sağda) A Merkezi’nin Vaziyet Planı ve 
Fotoğrafları

Şekil 3. Merkez B T1 (sol) ve T2 (sağ) vaziyet 
planı ve fotoğrafları (Brussoni ve diğerleri, 2017)

Brussoni ve diğerleri (2017) açık havada oynamanın ve doğaya tekrar tekrar 
gitmenin önemini oyun alanında gerçekleştirdikleri müdahalelerle açıklamıştır. 
Araştırma sonucunda ucuz ve tedarik edilmesi zor olmayan doğal objelerle oyun 
alanında iyileştirmelerin mümkün olduğu gösterilmiştir. Doğaya teşvik etmek 
için kanıta dayalı müdahaleli oyun, sağlığı ve refahı olumlu yönde etkileme 
potansiyeline sahiptir. Doğa; çocuklar için dış mekân oyun ekipmanlarının 
yüksek kaliteli ve pahalı olması gerektirmeden birçok fırsat sunabilir. Bu fırsat 
sunulurken karmaşık müdahalelere gerek kalmamıştır. Şekil 4’te yer alan ilk 
görsel müdahale öncesine aittir. Görselde çocukların birbirlerine oyuncak 
kamyon fırlattığı görülmekte ve ikinci görselde ise müdahale sonrası çocukların 
birlikte eğlenerek oynadığı anlaşılmaktadır. Şekil 5’te yer alan ilk görsel yine 
müdahale öncesine ait olup çocukların birbirlerini minderden itme anlarına 
tanıklık etmektedir. İkinci görselde ise birçok çocuğun kepçe ile bitkilere su 
taşıdığı gözlemlenmiştir.
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Şekil 4. Müdahale Öncesi (Sol Görsel) ve Müdahale 
Sonrası (Sağ Görsel) Anlar (Brussoni ve diğerleri, 2017).

Şekil 5. Müdahale Öncesi (Sol Görsel) ve Müdahale 
Sonrası (Sağ Görsel) Anlar (Brussoni ve diğerleri, 2017).

Brussoni ve diğerleri (2017)’nin elde ettiği sonuçlar göre; Yedi Cs puanı (British 
Columbia Üniversitesi, çocuk ve aile sağlığı merkez araştırma etik kurulu 
tarafından düzenlenmiş açık hava oyun alanlarının çocuklar üzerindeki etkilerini 
puanlama planı) A merkezinde 44’ten 97’ye ve 35’ten 125’ye yükselmiştir. 
Merkez B’de maksimum puan: 135 olarak saptanmıştır. Anketler, Ortalama 
sosyometrik durum puanları Merkez A’da 3.42 ve merkez B’de 2.70 şeklinde 
derecelendirilmiştir. Prososyal davranış 1.29 ‘dan 3.96’ya, çocuk-öğretmen 
etkileşimi 0.40‘dan 8.60’a yükselmiş, oyuna katılım eksikliği 0.88‘dan 0.23’e 
düşmüştür. Alanların mekânsal davranış haritaları çocukların durma yerlerini 
“nokta” şeklinde belirterek alandaki hareketleri rapor edilmiştir. 

3.2. Peyzaj Müdahaleleri

Peyzaj Tasarımı için Yeni Yönler, Çocukların Açık Hava Oyun Ortamları
Bu çalışmada oyun alanına doğal malzemenin yerleştirilmesinin ve mevcut 

bahçelerdeki diğer peyzaj unsurlarının eklenmesinin çocuk gelişimi için çeşitlilik 
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(sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel) sunacağı düşünülmüştür. Araştırmada video 
çekilerek ve 2 -6 yaş arası çocukların kısa öykülerinin yer aldığı notlarla veri 
toplanmıştır. Bu verilerin nitel analizi sonucunda bitki materyali ve diğer peyzaj 
unsurlarının yerleştirilmesinin gelişimlere neden olduğu gözlemlenmiştir. 

Araştırma Herrington ve Studtmann (1998) tarafından, Iowa Eyalet 
Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Laboratuvar Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu 
Laboratuvar Okulu’nun Laboratuvar A (okul öncesi programı) ve Laboratuvar 
C (anaokulu programı) olmak üzere iki oyun alanı mevcuttur. Laboratuvar A’da, 
yaklaşık 30m yüksekliğinde bir tane Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) ağacı 
bulunmaktadır. Ağacın etrafında bir 15m çapında yükseltilmiş ahşap güverte 
bulunmakta içinde de küçük bir plastik oyun evi yer almaktadır. Üç sarıçam 
(Pinus sylvestris) 8 ve bir dağ çamı (Pinus mugo) asfalt alanı çevrelemektedir. 
Bahçe boşluğun arka kenarında 2x5m bir çim höyüğü yer almakta ve bu 
höyük zincir bağlantı çitine paralel uzanmaktadır. Laboratuvar C’de, ayrıca bir 
sundurma alanı, bir asfalt veranda ve oyun yapıları olan bir çim alanı içinde 40m 
yüksekliğinde çınar ağacı (Platanus orientalis) yer almaktadır. İki oyun yapısı 
avlunun güney kenarı boyunca ve bir oyun yapısı ise kuzey sınırı boyunca yer 
almaktadır.

Devlet Üniversitesi Iowa’daki Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’da 
Herrington ve Studtmann (1998) tarafından geçici müdahaleleri içeren Faz I, 
kalıcı müdahaleleri içeren Faz II olmak üzere iki aşamalı gözlem yapılmıştır. 
Laboratuvar A’da (okul öncesi programı ve sabah), yaşları 2 -5 yaş arasında 
değişen 16 (8 kız, 5 erkek) çocuk bulunmaktadır. Laboratuvar C’de  (anaokulu 
programı ve tam gün), 5-6 yaş arasında değişen 20 (12 kız, 8 erkek) çocuk 
bulunmaktadır. 

Çalışmanın ilk şaması olan Faz I’de dört kişi, seçilen çocukların 1995 
yılı yaz ve sonbaharı ve 1996 yılı kış sezonu davranışları gözlemlenmiştir. 
Mevcut Lab A ve Lab C’de çocuk oyunlarının doğal olarak meydana geldiği 
kaydedilmiştir ve her iki oyun alanında mevsimsel peyzaj müdahaleleri 
yapılmıştır. Çalışmanın ikici aşaması olan Faz II’de ise araştırmacılar alana bitki 
materyali ile müdahale etmiş ve Haziran 1996-Eylül 1996 tarihleri arasında 23 
çeşit bitki, malzeme ve 20 prizma taşı yerleştirmiştir.

Araştırmanın amacı, mevsimsel değişiklikleri yansıtan müdahalelerle 
birlikte değişen elementler (su, rüzgar, bitkiler) kullanılarak çocukların 
doğal elemanlarla meşgul olmasını teşvik etmektir. Herrington ve Studtmann 
tarafından: kış sezonunda, buz heykelinin içinde donmuş kuş tohumları 
kullanılmıştır. İlkbahar sezonunda, gölgelik yapması adına oyun yapılarının 
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üzerine büyük bir kanopi (saydam yapı) planlanmış, çocukların kumda kova 
ve küreklerle oynaması sağlanmıştır. Yaz sezonunda su heykeli ve doğal çam 
kozalakları, zambak sapları, süt otu oyun pervane podları bahçeye rastgele 
yerleştirilmiştir. Laboratuvar A’da beş dikim müdahalesine yer verilmiştir. 
Resmi grup etkinlikleri için sosyal bir alan yaratarak dairesel form ve boyut 
tasarlanmıştır. Daylily çiçeği, Eğreltiler (Pteridophyta) otlarından oluşan bir 
ekim yatağı yerleştirilmiştir.  Asfalt alanda üç kesim yapılmış ve altuni taflan 
(Euonymus japonica aurea) dikiliştir (Şekil 6). 

Şekil 6. Laboratuvar A: Faz II Müdahalelerinin 
Mekânsal Yerleşimi, Lab C: Faz II Müdahalelerinin Mekânsal Yerleşimi

Laboratuvar C’de, taflan ve mazı (Thuja occidentalis) çimenli açık alanda 
yer almaktadır. Alanların konfigürasyonu ve basamak taşları ‘peyzaj temelli’ 
bir tasarım yaklaşımı kullanılarak belirlenmiştir. Bu aynı yaklaşım California 
Üniversitesi oyun bahçesini tasarlamak için kullanılmıştır (Neville, 1994; 
Herrington, 1997).

Peyzaj Mimarlığı ve Çocuk Gelişimi yüksek lisans öğrencileri yaklaşık 
20 saat videokasetleri analiz etmiştir. Analizler esasında notlar alınmıştır. Faz I 
için; müdahale, etkileşim süresi, müdahale öncesi ve sonrası davranış değişikliği 
kriterlerine göre notlar alınmıştır. Faz II için; hangi çocukların müdahalede 
bulunduğu, kaç çocuğun meşgul olduğu, etkileşim süresi, davranış ve hareket 
yolları kriterlerine göre kayıtlar alınmıştır. Video kaydı alarak çocukların 20 
dakika boyunca takip edilmiştir. Serbest oyunda avlu boyunca hareketleri 
kaydedilmiştir. 
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Herrington ve Studtmann (1997)’ın elde ettiği sonuçlara göre dış mekânda 
özel alanlarının olmaması, kamusal alanlara karşı korku ve şiddetlerin oluşumu 
ve ebeveynlerin yoğun olmaları çocukların doğadan uzak olmalarına sebep 
olmuştur. Çocukların haftada 40-50 saat kadar zaman harcadıkları görülmüş; 
oyun alanları kurumsal, ticari ve diğer ev dışı bakım durumlarında çocuklar için 
birincil yerlerden biri olmuştur. Küçük çocukların deneyim kazanabilecekleri 
doğa, aynı zamanda peyzajın arenasıdır.

3.3. Çocukların Eve Yakın Doğa Temelli Deneyimlerindeki Değişiklikler

Spontane Oyundan Yetişkin Kontrollü, Planlı ve Organize edilmiş Etkinliklere
 Çalışma; Norveç’in Innlandet ilçesinde, Ringsaker Belediyesi’nde 

yer alan Brumunddal kasabasında, Skår ve Krogh (2009), tarafından yapılan 
nitel bir vaka çalışmasıdır. Bu çalışma hem çocukların somut doğa temelli 
deneyimlerine hem de doğa deneyimlerinin çocukların günlük yaşamlarının 
nasıl şekillendiğine ve etkilendiğine odaklanarak, konuyu fenomenolojinin 
teorik çerçevesini kullanarak keşfetmeyi amaçlamaktadır. Norveç’teki birçok 
insanın doğaya erişimi oldukça rahattır. Buna rağmen, yarı-kırsal alanlarda 
bile birçok insan doğa alanlarından az olarak veya hiç yararlanmamaktadır. Bu 
araştırma için iki konut alanı seçilmiştir. Birinci konut alanı büyük fiziksel alan 
içermekte; ikinci konut alanının yakınındaki evlerden doğa alanlarına erişimi 
sınırlayan engeller (bir otoyol ve demiryolu) bulunmaktadır. Her iki konut alanı 
da farklı doğa alanlarına (göl, ormanlar, tepeler ve nehir) yakındır.

Araştırmacı görüşmeler ve analizler Skar ve Krogh (2009) tarafından 
kaydedilmiştir. Görüşmelerin çoğu doğa ortamında gerçekleşmiş veya 
muhbirlerin evlerinde yapılan konuşmalarla desteklenmiştir. Açık havada hem 
araştırmacı hem de konuşma partneri daha rahat hissettikleri için sohbet daha 
rahat hissettirmiştir. Aynı zamanda doğada yapılan yürüyüşlerde sessiz olmak, 
bir şeyleri duraklatmak, yansıtmak ve düşünmek için fırsatlar sunmuştur. 

Araştırmanın literatür çalışmalarına göre: doğa temelli oyun alanları 
vurgulanmış daha sonra iki temaya göre analiz edilmiştir. Analizler yıllara göre 
ele alınıp farklı yazarlar tarafından incelenmiştir. Buna göre: 1945’ten sonraki 
üç dönem boyunca muhbirin çocukluğunda eve yakın doğanın kullanımına ve 
çocukların açık havada oyun ve aktivitelerindeki değişikliklere ilişkin bakış 
açılarına yer verilmiştir. 

Yıllara göre çocukluk döneminde yakın bölgelerdeki doğa deneyimleriyle 
ilgili anlatılar:
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- 1945-1960 Dönemi: Katılımcıları neredeyse yarısı çocukluk dönemlerini 
1945-1960 arasında geçirmiştir. Onların anıları, doğal çevreyi kullanmaları 
hem görev hem de oyunla ilgili ayrıntıları içermektedir. Böğürtlen toplamak, 
diğerleriyle birlikte olmak, odunculuk yapmak ve sebze bahçelerini 
ayıklamak gibi işlere katılmışlardır. Bu dönem ulaşımında araç kullanımı 
oldukça düşük olmakla birlikte ulaşım çoğunlukla yürüyerek, bisikletle, 
kayakla ya da ayaklı kızaklarla yapılmaktadır. Katılımcıların hiçbiri doğal 
çevrede oluşturulan rekreasyon alanlarının yetişkinlerle paylaşıldığından 
bahsetmemiştir. Ancak bazıları farklı yaş grubundan çocukların birlikte 
oynadığından ve hem erkek hem de kız çocukların bir arada olduğundan 
bahsetmiştir. Bu dönem çocukları herhangi bir aktivite ya da bir oyun için 
belli bir alana gitmek yerine yaşadıkları mahallede oynamayı alışkanlık 
edinmiştir.

- 1960- 1980 Dönemi: Bu dönemlerde çocukluk geçiren bireyler tarafından 
oyunun baskın bir faaliyet olduğu ve boş zamanlarının daha fazla olduğu 
belirtilmiştir. Bazıları demiryolu boyunca koştuklarını hatırlamıştır. 
Yakındaki ormanda oynamak, ağaç evler inşa etmek, gölde yüzmek 
için sıraya girildiği ve yerel alanların futbol ve diğer top oyunları için 
kullanıldığı belirtilmiştir. Açık hava oyununda kız ve erkeklerin birlikte 
oynadığı etkinliklerin varlığından bahsedilmiştir. Bazı bireyler ailelerinin 
hafta sonları yürüyüş turlarına ya da kayak gezilerine katıldıklarını 
söylemiştir. Yaşam alanları doğaya yakın olan ebeveynler, çocuklarının 
doğada yaşadıkları deneyimlerin ve fiziksel aktivitelerin oyun alanlarına 
aile denetimiyle ulaşılmasına bağlı olduğunu belirtmiştir.

43 yaşındaki bir katılımcı anne, çocukluk döneminde izcilik grubunda olduğunu, 
ama ulaşım zorluğu yaşadıklarını ifade etmiştir. Günümüzde ise ulaşım için 
birçok imkanın bulunduğunu fakat zamanın kısıtlı olduğunu belirtmiştir. Benzer 
şekilde, bir bilgi kaynağında, aşırı yoğun çalışan aile yaşamının çocukların 
özgürlüklerini nasıl etkilediğine dikkat çekmiştir. 44 yaşındaki katılımcı 
bir baba, hafta içi çok yoğun olduğunu bu nedenle hafta sonunu rahatlamak 
için ayırdığını dile getirmiştir. Dolayısıyla çoğu ebeveyn dinlenme vakitlerin 
çocukları için yeterli vakti ayıramadıklarından, çocuklar daha az sosyalleşmekte 
ve daha az aktivite kazanmaktadır. Çocuklar açık havada kendiliğinden oynamak 
yerine teknolojik aletlerle ve sanal oyunlarla oynar hale gelmektedir.

Norveç Sağlık Müdürlüğü (2008), Norveçli çocukların hafta içi günlerde 
hafta sonlarına göre fiziksel olarak daha aktif olduklarını belirtmiştir. 35 
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yaşındaki katılımcı bir baba 13 yıldır Norveç’te yaşadığını ve hayatın Norveç’te 
daha organize olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada her ne kadar ev yakınındaki 
doğa deneyimlerinin miktarındaki değişiklikler açıklanmamışsa da katılımcılar, 
doğa alanlarının kullanımındaki azalmayı bazı örnekler vererek açıklamıştır.  
Özellikle serbest oyunla ilgili olarak bilgi verenler, çocukken kullandıkları 
küçük yeşil alanın şimdi büyüyüp geliştiğini ifade etmiştir.

Bazı veliler ayrıca okul ödevlerinin daha fazla olduğunu ve bu durumun 
boş zaman aktivitelerini olumsuz etkilediğini söylemiştir. Bu nedenle, açık 
alanda spontane gelişen oyunlara zaman yetmesini açıklamışlardır. 43 yaşındaki 
katılımcı bir anne en küçük kızının okuma yazma sorunu olduğunu ve düzenli 
takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Güneşli günlerde kızının kapalı alanda 
ödev yapmak zorunda kalmasına üzüldüğünü dile getirmiştir. 39 yaşındaki 
farklı bir katılımcı anne, günümüzde çocukların spontane değil anlaşmalı olarak 
dışarı çıktıklarını belirtmiştir.

Aynı ebeveynler, internet ağının artık çocuklarının hayatlarının bir parçası 
olduğunu da belirtmektedir. Çocukların arkadaşlarıyla dışarıda buluşmak yerine 
internette sohbet etmeyi tercih etmelerini dile getirmektedirler. Ebeveynler, 
gençlik dönemlerinde açık havada büyük gruplar halinde zaman geçirdiklerini, 
çocuklarının ise sadece birkaç arkadaşla ve genellikle ev ortamında buluştuklarını 
dile getirmiştir. Ebeveynlere göre, gitgide dışarıdaki alanlara karşı artan 
güvensizlik nedeniyle, birçok çocuk artık tren raylarını, yakındaki göl veya 
otoyolları gibi alanları oynamak için seçememektedir. Çocuklar daha önce yaya 
olarak kestirme yollara giderken, ebeveynler artık artan tren ve karayolu trafiği 
nedeniyle buna müsaide etmemektedir. Bunların hepsi çocukların oyun için 
gidebilecek açık alanların kısıtlanmasına sebep olmuştur.

38 yaşındaki katılımcı bir anne, bahar mevsiminde erken saatlerde 
düzenlenen futbol antrenmanlarına çocuklarının yalnız gitmek zorunda 
kaldığından ve bu durumdaki tedirginliklerinden bahsetmiştir. Bu durum 
ebeveynlerin çocuklarını organizasyonlara gönderme eğilimindeki kaygı ve 
korku derecesinin artmasına sebep olmuştur. Ebeveynler çocuklarını dışarı 
çıkmaya ve başkalarıyla oynamaya teşvik etmek yerine kontrollü faaliyetleri 
tercih etmeye başlamıştır. Bir ebeveyn, çocukları organize faaliyetlere 
göndermenin hem güvenli hem de kolay olduğunu dile getirmiştir. Böylece 
hazırlanmış ve düzenlenmiş etkinliklere katılım düzeyleri artmıştır. Keşfedici 
doğa temelli deneyimler yerine, belirsizlik ve kendi kendine başlatılan doğa 
temelli faaliyetler güvensizliğe sebep olmuştur.
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3.4. Oyun Alanı Tasarımının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun 
Tercihlerine ve Davranışlarına Etkisi 

Bu araştırmanın amacı birbirinden farklı açık hava oyun alanlarına sahip dört 
adet Avustralya okul öncesi merkezinde çocukların nerede ve nasıl oynamayı 
tercih ettiklerini incelemektir. Dyment ve O’Connell (2013)’e göre gelişmiş 
ülkelerde çalışan ebeveynler okul öncesi çağındaki çocuklarına bakmaları için 
resmi ve resmi olmayan çeşitli seçenekler kullanmıştır. Okul öncesi merkezler, 
aile ve ev kreşleri gibi resmi kurumlar tercih edilebildiği gibi akraba ve bakıcı 
gibi resmi olmayan seçenekler de tercih edilebilmektedir. Özellikle son yıllarda 
resmi çocuk bakım kurumlarına olan güven ve talep artmıştır. Bu durum çalışan 
annelerin sayısındaki artışla doğru orantılı olabilmektedir. Dolayısıyla çocuk 
vaktinin büyük bir bölümünü geçirdiği bu merkezlerden edindiği kazanımlarla 
hayatının birçok yönünü şekillendirmektedir.

 Okul öncesi merkezlerinin iç tasarımlarının öğrenme çıktıları ile 
ilişkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Pek çok okul öncesi merkez, 
öğrenme deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak, güvenli ve geliştirici öğrenme 
alanları oluşturmak için bilinçli bir şekilde tasarlanmıştır. Bunların yanı sıra 
çocukların oynamak, hayal kurmak, etkileşim kurmak, konuşmak, keşfetmek 
ve olumlu olumsuz sosyal beceriler edinmekte büyük bir rolü olan, vakitlerinin 
küçük ama önemli bir bölümünü geçirdikleri geleneksel oyun alanları mevcuttur. 
Potansiyel önemlerine rağmen birçok oyun alanı çok sert ve hayal gücünden 
yoksun yerlerdir. Mantıklı bir şekilde tasarlanan okul öncesi merkezlerinin 
iç mekânlarının aksine plansız tasarımlar söz konusudur. Geleneksel oyun 
alanlarının en geniş alanları kaldırım ve çimen olmak üzere tasarlanmıştır 
(Dyment ve O’Connell, 2013).

Dyment ve O’Connell (2013), çocukların oyun alanındaki deneyimlerini 
geliştirmek için fiziksel ve sosyo-kültürel sorunları araştırmış, denetimli fiziksel 
aktivite programlarının daha fazla çocuğun hareket etmesi ve oynaması üzerinde 
olumlu etkiye sahip olacağını düşünmüştür. Böylece çeşitli aktivite ve tasarım 
özellikleri içeren oyun alanlarına sahip dört okul öncesi eğitim merkezinde iki 
araştırma sorusu üzerinde çalışılmıştır;

·	 Çocuklar (cinsiyetten bağımsız olarak) çeşitli oyun alanları sunulduğunda 
nerede oynamayı seçerler?

·	 Oyun alanlarında ne tür oyun davranışları teşvik ediliyor?
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Araştırmada tek bir organizasyon tarafından yönetilmekte, benzer direktif ve 
politikalar uygulamakta olan dört adet merkezin konumlandığı bölgenin sosyo-
ekonomik durumu, sahip oldukları oda sayısı, oda başına düşen çocuk sayısı ve 
eğitmen sayısı belirlenmiştir.

Dyment ve O’Connell (2013)’nin bu dört merkezi seçme amacı dış mekan 
oyun alanlarındaki belirgin farklılıklardır. Bu durum tasarım ile okul öncesi 
çocukların oynayacakları yer seçimi arasındaki ilişkinin araştırılmasına olanak 
sağlamıştır. Dört merkezin her birinde, açık hava oyun alanı hedef alanlara 
bölünmüştür. Oyun alanı hareket ve oyun imkanı sunan ve benzer tasarım 
öğelerine sahip bölümlere ayrılmış ve 8 hedef alan belirlenmiştir. Dört merkez 
arasında açık hava oyun alanlarının tasarımı farklılık gösterdiğinden, hedef 
alanların sayısı da farklılık göstermiştir. Merkez A’nın yedi hedef alanı; Merkez 
B’nin altı hedef alanı; Merkez C’nin dört hedef alanı ve Merkez D’nin altı hedef 
alanı olduğu sonucuna varılmıştır.

Dyment ve O’Connell (2013) veri toplamak için Gençlerde Oyun ve Boş Zaman 
Aktivitesini Gözlemleme Yöntemini (SOPLAY) kullanmıştır. Bu yöntem sistematik, 
periyodik taramaları içermektedir. Her tarama sırasında, her bir hedef alandaki kız ve 
erkek çocukların sayısı, anlık zaman örneklemesi kullanılarak sayılmıştır. Bir hedef 
alanın her taraması sırasında, en çok çocuğun meşgul olduğu baskın oyun faaliyeti 
türü kaydedilmiştir. Oyun faaliyet türleri ise “fonksiyonel, yapıcı, sembolik, kendine 
odaklı ve iletişim (konuşma)” olmak üzere beş sınıfa ayrılmıştır. 

Dyment ve O’Connell (2013) her okul öncesi eğitim kurumunda her hedef 
alanları 40 kez taramış, her tarama sırasında kız ve erkek çocukların sayısını 
kaydetmiştir. Her okul öncesi merkezinin farklı sayıda hedef alanı olduğu 
için, sonuçtaki tarama sayısı Merkez A için n = 280 tarama, Merkez B için n 
= 240 tarama, Merkez C için n = 160 tarama ve Merkez D için n = 240 tarama 
şeklinde değiştiği sonucuna varmıştır. Böylece, SOPLAY (Gençlerde Oyun ve 
Boş Zaman Aktivitesini Gözlemleme Yöntemi) prosedürlerini kullanarak dört 
merkezin tamamında toplam 920 tarama yapmış, gözlenen çocuk sayısına göre 
A Merkezinde 649, B Merkezinde 765, C Merkezinde 512 ve D Merkezinde 435 
çocuk gözlemlemiştir. Dyment ve O’Connell (2013)’in bulduğu sonuçlara göre 
A Merkezinde fonksiyonel ve kendine odaklı oyun türleri ile doğal unsurların 
yer aldığı hedef alanının tercih edildiği, B Merkezinde fonksiyonel oyun türü 
ile yumuşak zemin ve asfaltlanmış genişlik hedef alanlarının tercih edildiği, 
C Merkezinde fonksiyonel oyun türü ile asfaltlanmış genişlik ve kum havuzu 
hedef alanlarının tercih edildiği, D Merkezinde ise kendine odalı oyun türü ile 
yumuşak zemin hedef alanının tercih edildiği görülmüştür.
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3.5. Doğadaki Çocuklar

Duyusal Katılım ve Biyolojik Çeşitlilik Deneyimi
Norveç’ bir kreşte yapılan bu araştırmanın amacı azalan küresel 

biyoçeşitlilik ile çocukluk döneminde doğa deneyiminin yetersizliğine ilişkin 
endişeler göz önüne alınarak çocukluk döneminde doğa deneyiminin, biyolojik 
çeşitliliğin önemli bir parçası olma potansiyelini gün yüzüne çıkarmaktır. Beery 
& Jørgensen (2018)’e göre doğa deneyiminin yok olmasına ilişkin endişeler, 
çocukların kendi etkinlikleri aracılığıyla biyolojik çeşitlilik ile fiziksel bağlantı 
kurabilecekleri duyusal etkileşim fırsatlarının azalması sonucunda oluşmaktadır. 
Doğa deneyiminin yetersizliğine ilişkin endişelerden biri teknolojinin yoğun 
ve çoğunlukla pasif tüketimidir. Bu durum sözsüz iletişimi ve kapalı eğitim 
ortamlarının gelişimini tetiklemektedir. Ayrıca çağdaş yaşam, duyusal 
indirgeyiciliğe yol açtığından dolayı insanın doğadan kopmasını tetiklemektedir. 
Çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerinde doğrudan ve 
somut deneyimlerin yerini hiçbir düzeyde sanal dünya ürünü alamayacaktır.

Beery ve Jørgensen’ın (2018) biyoeşitliliğin azalması üzerindeki 
endişelerden kastı ise doğadaki biyotik ve abiyotik faktörlerin zarar görmesidir. 
Araştırmalara göre temsili bitki ve hayvan popülasyonu 1970’den 2014’e 
kadar %52’lik bir düşüş göstermiştir. Beery ve Jørgensen, dünya üzerinde 
artan kentleşmenin sıklıkla kritik habitat tahribatına tekabül ettiği kayıtlarından 
hareketle biyoçeşitliliğin azalmasını kentleşme oranıyla bağlantılı olduğu 
söylemektedir. Ayrıca küresel biyoçeşitlilik kaybının, azalan doğa deneyimiyle 
bağlantılı olduğunu ve bu bağlantıyı kabul eden eylemin hem insan refahına 
hem de biyoçeşitliliğin korunmasına hizmet etme potansiyeline sahip olduğunu 
düşünmektedir. 

Çocuklukta doğaya düzenli erişimin, biyolojik çeşitlilik deneyimlerini 
destekleyerek yok olma zorluğuyla yüzleşme çabasının önemli bir parçası 
olduğunu savunan Beery ve Jørgensen (2018), bu araştırmayla; hızla azalan 
biyoçeşitlilik ve azalan doğa deneyimi sorununa dikkat çekmeyi ve nasıl ele 
alınacağına dair bir tartışmaya katkıda bulunabilmeyi hedeflemektedir. 

 Araştırmada çevre eğitiminin ve doğa deneyiminin, biyoçeşitliliği 
anlamlı hale getirmede önemli bir role sahip olduğu düşünülmekte ayrıca 
biyoçeşitlilik kavramının öğrencilerin “dünyalarını varoluşsal bir şekilde inşa 
etmelerine, eleştirmelerine, özgürleştirmelerine ve dönüştürmelerine” katkı 
sağladığı vurgulanmaktadır. Doğal çeşitlilikle doğrudan etkileşim, somutlaşmış 
deneyimi öğrenme sürecinde önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır. Çalışma 
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kapsamında biri yetişkinler üzerinde diğeri çocuklar üzerinde olmak üzere iki 
deney gerçekleştirilmiş ve çocuklukta doğaya erişimin pratik öneminin vurgusu 
yapılmıştır.

Analizler sonucunda çevre eğitimi ve doğaya yakından erişim üzerine 
kritik veriler elde edilmiştir.  Beery ve Jørgensen (2018)’ın  yapmış oldukları bu 
araştırmanın çıkış noktası çocuklukta somutlaşan doğa deneyiminin tam olarak 
neye benzediğinin bir resmini sunmaya çalışmıştır. Dolayısıyla somutlaştırılmış 
çevre anlayışının geliştirilmesi için çocukluk duyusal deneyimlerin önemi ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Çocuklar üzerinde gerçekleştirilen etnografik araştırma 
sonucunda çocukluk döneminde doğada geçirilen zaman içinde toplama, 
oynama ve keşfetmenin duyusal ve çevresel deneyim için zengin bir yol olduğu 
fikri desteklenmiştir. Yetişkinlerin doğada geçirdikleri zamana ilişkin zengin 
duyusal (tat, koku, ses, dokunma) deneyimlerini hatırlayabildikleri görülmüştür. 
Çocukların ise günlük hayatlarını dışarıda geçirerek ve aynı ortamları 
düzenli ziyaret ederek duyusal deneyimlerini oyun ve keşifle birleştirdiği 
gözlemlenmiştir. Beery & Jørgensen (2018)’a göre zengin duyusal hatıraların 
gücü ve düzenli gözlemler, çocukların kendi etkinlikleri aracılığıyla biyolojik 
çeşitlilik ile bağlantı kurduğu potansiyel değerlerdir. Çocukların çevreyi oyunla 
keşfetmeleri ekolojik bilgiyle doğrudan bağlantılıdır. Biyoçeşitlilik deneyimine 
karşı gerçekleştirilen bu odaklanma biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli 
bir bilinç ve kritik bir noktadır. Çocuklukta somutlaştırılmış doğa deneyimleri 
yararlı bir eğitim stratejisinin parçasıdır. Beery ve Jørgensen (2018); çalışma 
sonucunda bahsettikleri bir kelebeğin dönüşüm sürecini gözlemlemenin, bir 
denizyıldızının göze ve ağza sahip oluşunu fark etmenin ‘eğlenceli gerçekler’ 
diye adlandırdığımız şeyler değil, bilgi olduğunu öne sürmektedir.

Beery & Jørgensen’ın araştırma sonucunda elde ettiği bir başka sonuç 
doğa deneyimi fırsatını desteklemek için doğaya yakın erişimin değeri olmuştur. 
Bu tür erişimin potansiyelini onlara, doğaya girişini coşkuyla açıklayan 
katılımcılardan biri hatırlatmıştır. Doğaya erişim günümüzde çağdaş yaşamın 
getirdiği zorluklardan biridir. Bu nedenle çalışmada; ebeveynler, halk sağlığı 
görevlileri, peyzaj tasarımcıları, şehir tasarımcıları gibi sorumluların ve 
eğitimcilerin; çocukların doğaya yakından erişimini sağlama konusunda büyük 
role sahip oldukları dile getirilmiştir.

4. Sonuç ve Öneriler

Brussoni ve diğerleri (2017)’nin doğa temelli açık oyun alanları içeren farklı 
merkezlerde 2 ila 5 yaş arası çocuklar üzerine yaptığı çalışma sonucunda; riskli 
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oyunda, anti sosyal davranışta ve oyuna katılım eksikliğinde önemli düşüşler 
olurken, doğal malzemelerle oynamada, çocuk-öğretmen etkileşiminde ve 
prososyal davranışlarda artma olduğu gözlemlenmiştir. İş gücünün arttıkça 
ebeveynlerin evde çocuklarla zaman geçirdiği sürenin azaldığı görülmüştür. 
Bu neticede çocuk bakım merkezlerinin doğayla içe içe ve tasarım kriterlerine 
uygun olması çocuk sağlığı için önem arz etmektedir. 

Herrington ve Studtmann (1998)’nın peyzaj müdahaleleri adlı araştırma 
makalesinde; mevcutta bahçesi olan iki alana bazı peyzaj materyalleri eklenerek 
çocuklar üzerine sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel etkileri gözlemlenmiştir. 
Araştırmacıların müdahaleleri mevsimlere göre değişklik göstermektedir. 
Kış mevsiminde dağ kızağı ve kürek çekme, ilkbaharda sallanma ve kum 
oyunu, yazda oyun yapılarına tırmanma ve mevcuttaki höyüğün arkasına 
saklanma; sonbaharda yaprakları yığın halinde tırmıklama ve ağaç düşen çiçek 
tomurcuklarını toplama gibi etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler sonucunda 
çocukların dokunma duyusunun gelişim gösterdiği, birbirlerine karşı şiddettin 
azaldığı, ebeveynlerin diğer zamanlara göre evde onların daha mutlu olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla çocuklar, oyun evlerinde haftada yaklaşık 40 ila 50 
saat kadar zaman harcadığı için oyun alanları iyi tercih edilip tasarlanması 
gerekmektedir.

Skår ve Krogh (2009)’un araştırma makalesinde; 1945 ve sonraki üç 
dönemde çocukluk dönemini geçirmiş olan katılımcıların çocukken neler 
yaptıklarını ve günümüz çocuklarının neler yapıyor olduklarını inceleyerek 
elde edilen verilere göre analizler yapılmıştır. Araştırmada çocukların eve yakın 
doğa temelli deneyimlerinden ve spontane (kendiliğinden gelişen) oyunlardan 
yetişkin kontrollü, planlı ve organize etkinliklere nasıl geçiş yaşadıkları ifade 
edilmiştir. Çocuklar daha önceleri doğal alanlara ulaşırken yaya olarak kestirme 
yolları tercih ederken, günümüzün artan tren ve karayolu trafiği nedeniyle 
ebeveyn kontrolü olmadan doğal alanlara ulaşım sağlayamamaktadırlar. 
Bu tür fiziksel kısıtlamalara ek olarak, sosyal korku da oluşmaktadır. Oyun 
oynamak ya da dışarıda vakit geçirmek isteyen çocuklar, bu ihtiyaçlarını 
gidermek için ebeveynlerine ihtiyaç duymaktadır. Günümüz çalışma şartlarında 
çocuklarına yeterli vakti ayıramayan ebeveynler, onların kapalı ortamlarda vakit 
geçirmelerine sebep olmaktadır. Dolayısıyla doğaya erişimde fiziksel koşulların 
uygun olması ne kadar önemliyse, bu konuda ebeveynlerinde bilinçli ve özverili 
olması da o kadar önemlidir.

Dyment ve O’Connell (2013)’in oyun alanı tasarımının çocukların 
oyun tercihlerine ve oyundaki davranışlarına etkisini ortaya koyma amacıyla 
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gerçekleştirdikleri araştırma makalesinde; çocuk bakım merkezlerinin 
sahip oldukları farklı oyun alanlarında çocukların farklı oyun etkinliklerine 
yöneldikleri görülmüştür. Cinsiyetten bağımsız olarak her çocuk bulunduğu 
ortamın şartlarına göre çeşitli oyun türleri geliştirebilmektedir. Dolayısıyla 
oyun alanlarının tasarımı, çocukların geliştireceği oyun türlerini ve oyundaki 
davranışlarını doğrudan etkilemektedir. 

Beery ve Jørgensen (2018)’ın çocukluk döneminde somutlaşan doğa 
deneyimlerinin önemini açığa çıkarmayı hedefledikleri araştırma makalesinin 
sonuçlarına göre; doğada gerçekleştirilen düzenli gözlemler ve deneyimler 
zengin duyusal hatıralara dönüşmektedir. Dolayısıyla çocuklar kendi etkinlikleri 
aracılığıyla biyolojik çeşitlilikle bağlantı kurmaktadırlar. Burada öne çıkan en 
önemli konu doğaya yakın erişimdir. Çocuklar doğada yetişkinlerin müdahalesi 
olmadan keşfetme özgürlüğüne erişmektedir. Doğal ortamlarda vakit geçiren 
çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde anlamlı bir artış yaşanmaktadır. 
Zorlu görevlerle mücadele edebilmeyi tecrübe edinen çocuklarda denge ve 
koordinasyon becerilerinin geliştiği görülmektedir. Doğaya yakından erişim 
ve doğada gerçekleştirilen doğrudan gözlemler, zengin duyusal deneyimlerle 
sınırlı kalmamaktadır. 

Günümüzde çocukluğu ya da oyun kültürünün nasıl değiştiğini 
küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği tüketim kültüründen bağımsız 
olarak ele almak mümkün değildir. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
küreselleşme sürecinde, çocukluk ve çocuk oyun alanları kültürü toplumsal 
değişimlerin etkisiyle hızlı bir dönüşüm süreci içerisine girmektedir. Ancak 
çocukların geleceği üzerindeki tehditlerin toplumsal bir sorun olduğu 
unutulmamalıdır (Çelik, 2014). 

Küreselleşmenin etkisiyle doğaya erişim çeşitli sebeplerle 
kısıtlanmaktadır. Bu duruma teknoloji çağının getirmiş olduğu içe dönüklük 
eklenince çocukların doğal çevrede kazanacağı deneyimler de azalmaktadır. 
Açık hava çocuk oyun alanları, uzmanların becerilerini geniş ve anlamlı 
bir şekilde sunacağı, doğru ve etkili tasarlanması gereken alanlardır. Çocuk 
oyun alanlarının tasarımında doğanın sunduğu imkânlar göz ardı edilmemesi 
gereken önemli bir konudur. Bu nedenle yetkiler, ilgili kurum ve kuruluşlar 
çocukların doğayla ve biyolojik çevreyle etkileşimini arttırmak için gerekli 
alanları tesis etmelidir. Doğanın çocuk oyun alanlarıyla entegre tasarlanması 
yalnızca mekan seçimi ile değil, oyun alanları için belirlenecek doğa temelli 
ekipmanlarla da sağlanabilmektedir. Ekipmanlar, çocukların fiziksel gelişimi 
başta olmakla birlikte sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi de dikkate alınarak 
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tasarlanmalıdır. Tasarım süreci, çocukların farklı kategorilerde gelişim 
göstermesini desteklemenin yollarını araştıran ve dış mekânın benzersiz 
yönlerini kaliteli ortamlar üreterek ortaya çıkara bir süreçtir. Açık hava çocuk 
oyun alanları çocukların hayal gücünü geliştirebilecek farklı ölçeklerde 
esnek alanlardan oluşmalıdır. Oyun alanlarında kullanılacak olan bitkilerin 
çocukların erişimine uygun olması gerekmektedir. Çocukların bitki türlerini 
öğrenebilmeleri, onları büyütüp geliştirme fırsatına erişebilmeleri için gerekli 
yönlendirmeler yapılmalıdır. Plastik ve sağlıksız oyun materyalleri yerine 
doğal materyaller kullanılmalıdır. Oyun alanlarının konumlandığı çevre, 
çocukların oyun keşfi için çeşitli imkânlar sunmalıdır. Çocuklar doğada 
keşif yapabildiklerini, ekolojiyi tanıyıp benimseyebildiklerini, hayvanlarla 
ve bitkilerle etkileşim kurabildiklerini, fiziksel, sosyal, duyusal ve bilişsel 
olarak doygunluğa erişebildiklerini gördüklerinde gelişimlerini daha sağlıklı 
tamamlayacaklardır.

Kaynakça

Aksoy, A. B. ve Dere Çiftçi, H. (2014). Erken çocukluk döneminde oyun. Ankara: 
Pagem.

Akyüz, Y. (1979). Eğitimde çocuk-doğa ve çevre korunması ilişkileri. 12(1).
Altay, E. E. ve Kayabaşı, N. M. (2020). Çocuk Gelişimi Açısından Çocuk Oyun 

Alanı Tasarım Yaklaşımı: Rotator Örneği. The Turkish Online Journal of 
Design Art and Communication, 10(2), 108-115.

Aminpour, F. (2021). The physical characteristics of children’s preferred natural 
settings in Australian primary school grounds. Urban Forestry & Urban 
Greening, 62, 127163.

Beery, T. ve Jørgensen, K. A. (2018). Children in nature: sensory engagement and 
the experience of biodiversity. Environmental Education Research, 24(1), 
13-25.

Brussoni, M., Ishikawa, T., Brunelle, S., Herrington, S. (2017). Landscapes for 
play: Effects of an intervention to promote nature-based risky play in early 
childhood centres. Journal of Environmental Psychology, 54, 139-150.

Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori yaklaşımı ve okul öncesinde fen eğitimi. 
Tübav Bilim Dergisi, 5(3), 19-25.

Çelik, T. (2014). Türkiye’de Çocuuk Olmanın Tarihi, Doğan Kardeş Dergisi 1.
Dyment, J. ve O’Connell, T. S. (2013). The impact of playground design 

on play choices and behaviors of pre-school children. Children’s 
Geographies, 11(3), 263-280.



484    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Ergin, B. (2019). Çocuk Oyun Alanlarında Doğa ve Doğal Materyalin Oyun 
Amaçlı Kullanım Değerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul.

Gelişli, Y. ve Yazici, E. (2015). A study into traditional child games played in 
Konya region in terms of development fields of children. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 197, 1859-1865.

Herrington, S. ve Studtmann, K. (1998). Landscape interventions: new directions 
for the design of children’s outdoor play environments. Landscape and 
urban planning, 42(2-4), 191-205.

Kaya, M. (2020). Parklardaki çocuk oyun Enstitüsü değerlendirmeleri: Sivas 
kenti örneği, Fen Bilimleri.

Kısakürek, Ş. (2019). Çocuk oyun alanlarında güvenlik: Hatay Antakya 
örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri 
Dergisi, 22(3), 103-113.

Köşker, N. (2019). Okul Öncesi Çocukların Doğa Algısı. Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 294-308.

Mullenbach, L. E., Andrejewski, R. G. ve Mowen, A. J. (2019). Connecting 
children to nature through residential outdoor environmental 
education. Environmental Education Research, 25(3), 365-374.

Skår, M. ve Krogh, E. (2009). Changes in children’s nature-based experiences 
near home: from spontaneous play to adult-controlled, planned and 
organised activities. Children’s Geographies, 7(3), 339-354.

Onur, B. (2016). Çocuk, çevre, doğa: Çevre ve yurttaşlık eğitimi. Ankara: İmge 
Kitabevi.

Öztürk, A. ve Bayrak, D. (2017). Anaokulundaki Doğal Mekân ve Materyallerin 
Çocuk Gelişimindeki Yeri. Social Sicences, 12(1), 25-36.

Pérez-del-Pulgar, C., Anguelovski, I., Cole, H. V., de Bont, J., Connolly, 
J., Baró, F., Triguero-Mas, M. (2021). The relationship between 
residential proximity to outdoor play spaces and children’s mental and 
behavioral health: The importance of neighborhood socio-economic 
characteristics. Environmental Research, 200, 111326.

Polat, Ö. ve Demirci, F. G. (2021). Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel 
Gelişime Bir Uyaran Olarak Doğa ile Temas ve Doğa Temelli Açık Alan 
Etkinlikleri. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 
95-113.

Sofla, G. (2019). Çocuk Oyun Alanlarında Yeni Arayışlar. Yüksek Lisans Tezi. 
Atatürk Üniversitesi, Erzurum.



ÇOCUK OYUN ALANLARINDA DOĞA DENEYIMI TASARIMLARI    485

Timur, U. P., Erzin, P. E., Aytaş, İ. ve Timur, Ö. B. (2018). Çocuk Oyun Alanlarında 
Çocuk-Oyun-Doğa Bütünleşmesi İçin Tasarım Önerileri. Materyal 
Bilgileri, 28.

Turgut, H. ve Yılmaz, S. (2010). Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının 
oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 4, 1618-1630.

Yağmur, S. (2019). Türk çocuk edebiyatında doğa-çocuk ilişkisi (Yüksek Lisans 
Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi.

Yavuzer, H. (2003). Çocuğu tanımak ve anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi
Weeland, J., Moens, M. A., Beute, F., Assink, M., Staaks, J. P., Overbeek, G. 

(2019). A dose of nature: Two three-level meta-analyses of the beneficial 
effects of exposure to nature on children’s self-regulation. Journal of 
Environmental Psychology, 65, 101326.





487

B Ö L Ü M  X X I V

EKOTURİZM POTANSİYELİNİN 
SAPTANMASI ÇALIŞMALARINDA 
HIZLI KIRSAL DEĞERLENDİRME 

TEKNİĞİNİN (HKD) 
KULLANILMASI; KARASU 

HAVZASI ÖRNEĞİ
Using The Rapid Rural Appraisal Technique (RRA) In 

Detection of Ecotourism Potential; Case of Karasu Basın

Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN¹, Osman UZUN²

¹(Öğr. Gör.) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
e-mail: ece.altinok@bilecik.edu.tr

Orcid: 0000-0003-0582-8627

²(Prof. Dr.) Düzce Üniversitesi, 
e-mail: osmanuzun@duzce.edu.tr

Orcid: 0000-0002-7588-9524

1. Giriş

Alternatif turizm çeşitlerinden bir olan ekoturizm; tarihi, kültürel ve 
doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını temel alan 
ve çevresel kaynaklara göre gelişim gösteren bir etkinliktir. Bu nedenle 

de doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının her biri turizm faaliyetleri için birer 
kaynak değerindedir (Uzun ve Gültekin, 2010). 

Hızlı Kırsal Değerlendirme (HKD), özellikle kırsal alanlarda kaynak 
değerlerinin ve sorunların belirlenmesinde hızlı ve etkili bir yöntem olması, 
zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlaması sebebiyle bilimsel araştırmalarda 
sık sık tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada 
da HKD yöntemi ekoturizm kaynak değerlerinin tespit edilmesi ve ekoturizm 
potansiyelinin ortaya konulması amacıyla uygulanmıştır. 
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Çalışma; Hızlı Kırsal Değerlendirme (HKD) Tekniğinden faydalanılarak 
Karasu Havzası içerisinde yer alan köylerin ekoturizme kaynak oluşturabilecek 
kültürel ve doğal değerlerinin köy bazında tespit edilmesi ve çalışma alanı 
olan Karasu Havzası’nın ekoturizm potansiyelinin ortaya konulması amacıyla 
yapılmıştır. 

Çalışma aynı zamanda Hızlı Kırsal Değerlendirme yönteminin ekoturizm 
potansiyelini saptama çalışmalarındaki uygulama aşamalarını detaylı bir şekilde 
anlatarak konu ile alakalı yapılacak çalışmalara ve literatüre katkı sağlamayı 
hedeflemektedir.

Literatürde birçok tanımı bulunan ekoturizmi; Uluslararası Ekoturizm 
Topluluğu TIES (The International Ecotourism Society), (2015) “çevreyi 
koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karşı duyarlı seyahat” 
şeklinde tanımlamaktadır.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN, The International Union 
for Conservation of Nature) ise ekoturizmi; “doğayı ve kültürel kaynakları 
anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka 
sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan 
sorumlu seyahat ve ziyaret” şeklinde tanımlamaktadır (Kurdoğlu, 2008).

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) ise ekoturizmi; “yaban yaşamı 
ve çevresindeki doğada turizm faaliyetlerini doğaya minimum etki ile 
gerçekleştirirken yöre halkına maksimum yarar sağlamak” şeklinde 
tanımlamaktadır (Türker ve Öztürk, 2013, Öztürk, 2005).

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi görmeye başlayan 
ve çoğunlukla keşfetme amacıyla gerçekleştirilen ekoturizm; sosyo 
kültürel aktiviteleri bünyesinde barındıran, birçok etkinliğin içerisine 
dahil olduğu, bütüncül olarak değerlendirilmesi gereken bir turizm türüdür 
(Yürik, 2003).

Ekoturizm ile ilgili olarak literatürde yer alan diğer tanımlamalar ve 
araştırmalar incelendiğinde görülmektedir ki ekoturizm kavramının içeriği gün 
geçtikçe daha da zenginleşmektedir. Fakat öte yandan ekoturizm kavramının 
hem anlam hem de kullanım şekli bakımından üzerinde hemfikir olunan bir 
tanımı maalesef ki günümüzde halen bulunmamaktadır. 

Bu durum zaman zaman kavram ve içerik karmaşası yaratsa da, yukarıda 
belirtilen tüm tanımlamalar birlikte ele alındığında görülmektedir ki; ekoturizm 
kavramı güçlü bir doğa bağlantısını ve sosyal sorumluluk sağduyusunu birlikte 
ele alan ve doğa üzerinde kitle turizminden kaynaklanan baskıları en aza 
indirgemeyi hedefleyen sorumlu bir turizm çeşididir. 
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Genel ve tüketime dayalı turizm anlayışına doğa temelli bir alternatif 
olarak gelişen ekoturizm, sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte gündeme gelen 
bir kavramdır. Küçük ölçekli gelişmenin ve ekolojik dengeyi korumanın temel 
oluşturduğu ekoturizm, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın bir ürünü 
olarak ortaya çıkmıştır ve öyle ki; Birleşmiş Milletler tarafından, 2002 yılı 
“Uluslararası Ekoturizm Yılı”, 2017 yılı da “Kalkınma için Sürdürülebilir 
Turizm Yılı” olarak ilan edilmiştir (Kuter ve Ünal, 2009, Gültekin, 2010, Kiper 
ve diğerleri, 2022). 

Sürdürülebilir kalkınmanın bir ürünü olan ekoturizmin kırsal alanlarda 
planlaması ve uygulanabilirliğinin değerlendirilebilmesi için proje alanlarının 
detaylı bir sosyokültürel, ekonomik ve ekolojik değerlendirmesinin yapılması 
gereklidir. Bu kapsamda kırsal alanlara ilişkin olarak, kısa zaman zarfında 
bilgi elde etme, hipotez oluşturma, sonuçlara varma ve verileri güncelleme 
gibi katkılar sağlayan Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği kırsal alan planlama 
çalışmalarında kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Gültekin, 
2010, Kiper ve diğerleri, 2021).

Hızlı Kırsal Değerlendirme; kalkınma, ihtiyaçlar ve insan odaklı 
sorumluluklar konusunda ki yeni yaklaşımları yansıtmaktadır. Bu yaklaşım, 
farklı yöntemlerle doğrulama, derinlemesine araştırma ve tekrarlama gibi 
bilgi toplamaya yönelik özel stratejiler ile disiplinlerarası ekip çalışmasına 
dayanan oldukça sistematik ve yapılandırılmış bir süreçtir ve kırsal kalkınma 
araştırmaları için oldukça güçlü bir yöntemdir. Ayrıca sürekli olarak gelişmekte 
ve yayılmakta olan bu yöntemin tanımlanma süreci de halen devam etmektedir 
(Cavestro, 2003; Anonymous, 2004; Wilkins etc, 2004).

Çalışmamızın yöntemini oluşturan ve kırsal kalkınmaya ilişkin üst ölçekli 
plan kararlarının, alt ölçekli kararlarda uygulanabilirliği amaçlayan Hızlı 
Kırsal Değerlendirme (HKD); aynı zamanda kırsal kaynakların yönetimine de 
odaklanan bir yaklaşımdır ve 1970’li yıllarının ortalarından beri gelişmekte olan 
ülkelerde kullanılan bir yöntemdir. Teknik; yerel tarımsal koşullar, sorunlar ve 
özelliklerin ‘anlaşılmasını’ sağlamak için tasarlanmıştır ve esas olarak belirli 
bir coğrafi bölgeye ilişkin bilgileri oldukça hızlı bir şekilde toplamaya, analiz 
etmeye ve değerlendirmeye dayanmaktadır (Kiper ve diğerleri, 2021).

HKD’nin önemli amaçlarından bir tanesi de karmaşıklık, çeşitlilik ve 
bağımlılıklarla baş etmektir. Diğer bir amacı ise problemi ve problem çözme 
çerçevesini verimli bir şekilde tanımlamaktır. Susex Üniversitesinde yapılan 
workshopta HKD kavramı; informal tarım sörveyi, hızlı keşif, informal metot, 
keşif sörveyi, bilgi değerlendirmesi, hızlı değerlendirme programı, katılımcı 
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kırsal değerlendirme vb. birçok farklı şekillerde adlandırılmıştır (Beebe, 1995, 
Gibbs, 1985).

Kırsal alanlarda meydana gelen hızlı değişimler ve bilginin yerinde 
elde edilme gereksinimi Hızlı Kırsal Değerlendirme gereksinimini de 
ortaya çıkarmıştır. HKD uygulamada zaman açısından avantaj sağladığı 
için kısa zamanda kabul gören bir yöntem haline gelmiştir. Alışılagelmiş 
bilgi toplama ve analiz yöntemlerinin sıkıcı hale dönüşmesi, zaman 
kaybına sebebiyet vermesi ve yüksek maliyetli olması bu tekniklerin 
tercih edilmemesine sebep olurken, yerli halkın bizzat yer aldığı ve konu 
hakkında bilgi sahibi olabildiği HKD tekniği ise gün geçtikçe daha cazip 
hale gelmiştir. Yüksek maliyetli anket sörveylerine tepki olarak ortaya çıkan 
HKD, birçok yönü ile geleneksel yöntemlerden farklılık göstermektedir 
(Cengiz ve Çelem, 2005).  

Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği; 

·	 Kısa sürede bilgi edinme, 
·	 Hipotez oluşturma, 
·	 Sonuçlara varma ve verileri güncelleme,
·	 Hipotezleri katılımcılarla birlikte saptayabilme, 
·	 Verileri grup çalışmalarıyla birlikte değerlendirme ve yorumlama,
·	 Maliyet ve zamandan tasarruf sağlama, 
·	 Tespit edilen problemleri çözmek için stratejiler geliştirmek amacıyla 

yerel bilgi, ihtiyaçlar ve topluluk potansiyelinin nispeten hızlı bir şekilde 
değerlendirilmesine imkan sağlama,

·	 Genel bir konudan başlayarak bir çalışmanın temasını veya yönünü kontrol 
etmeye yardımcı olma,

·	 Yerel paydaşlar ile uzman grup arasındaki etkileşimi ve bilgi alışverişini 
teşvik etme, 

·	 Üretilen bilgileri yerinde analiz etme vb. 

gibi imkanlar sağlaması nedeniyle geleneksel anket yöntemlerine göre daha 
çekici bir alternatif oluşturduğundan kırsal alanlarda yapılan çalışmalarda 
oldukça tercih edilmektedir (Kiper ve diğerleri, 2021).

Yöntem; inceleme, insanlarla tanışma, soru sorma, dinleme, tartışma, 
problemi saptama, çözüm sunma, fırsatlar ve haritalama ya da diagramlama 
aşamaları şeklinde yürütülmektedir (Chambers, 1992,2002; Townsley, 1996).
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Hızlı Kırsal Değerlendirme yöntemde kullanılan araçlar ise şu şekilde 
sıralanmaktadır;

·	 Hava fotoğrafları gibi ikincil kaynakların gözden geçirilmesi
·	 Doğrudan gözlem, sistematik ilerleme, tanıtım, etkinliklere katılma,
·	 Temel bilgilendiricilerle yapılan görüşmeler, grup toplantıları, çalıştaylar
·	 Haritalama, diyagram oluşturma, kısa yüzeysel gözlem
·	 Biyografiler, yerel tarihler, örnek olaylar
·	 Bir bireyin veya grubun tercihler ve öncelikler listesini ortaya çıkarmak 

için hızlı bir araç olarak sıralama ve puanlama
·	 Zaman çizelgesi,
·	 Sürecin sonuna doğru kısa basit anketler (Duraiappah etc, 2005; Jain ve 

Polman, 2003).

HKD farklı amaçlar için çok farklı durumlarda kullanılabilecek bir yaklaşımdır 
ve birçok disiplin tarafından kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. HKD;

·	 Kırsal kalkınma stratejilerinin belirlenmesi,
·	 Ekoturizm kaynak değerlerinin saptanması,
·	 Kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi,
·	 Kırsal alanlardaki kaynak değerlerinin elde edilmesi,
·	 Kırsal alanlardaki mevcut veri ve bilgilerin elde edilmesi,
·	 Tarımsal ürün çeşitliliğinin ve miktarının tespit edilmesi vb. gibi birçok 

alanda kullanılabilen bir yöntemdir.

2. Materyal ve Methot

Bilecik ili, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, İç 
Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesişim noktasında yer alan ve Türkiye’de dört 
bölgede de toprakları olan tek şehirdir. 39° ve 40° 31’ kuzey enlemleri ile 29° 43’ 
ve 30° 41’ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğuda Bolu ve Eskişehir 
güneyde Kütahya, batıda Bursa, kuzeyde Sakarya illeri ile komşudur.
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Orijinal, 2022

Şekil 2: Bilecik İli ve Karasu havzası konumu.

İl doğal kaynakların oldukça yoğun olarak bulunduğu ve tarihten gelen çok 
zengin bir kültür birikimine sahip, ekoturizm potansiyeli açısından önem taşıyan 
bölgelerden biridir ve birçok özgün değere ev sahipliği yapmaktadır. Bu özgün 
değerlerin bazıları coğrafi işaret alarak tescillemiştir.

Bilecik aynı zamanda coğrafi konumu sebebiyle geçit iklimi özelliğini 
taşıyan ve Avrupa’nın hiçbir ülkesinde olmayan üç fitocoğrafik bölgenin 
(Akdeniz, İran-Turan, Avrupa-Sibirya) de kesişme noktasında bulunan ve 
bölgeler arası geçiş noktası olma özelliği sebebiyle de zengin biyolojik çeşitlilik 
ve endemizme sahip olan bir ildir. 
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Sakarya Irmağı’nın Karasu kolunun etrafında kurulan ve göletleri ve 
derelerinin zenginliği ile tanınan yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini 
taşımaktadır. 

Çalışma alanının tamamını içerisinde bulunduran Bilecik İli aynı zamanda 
turizm potansiyeli ve gelişimi açısından önemli bir kavşak noktasındadır. Bu 
bölgenin çalışma alanı olarak seçilmesinde etkili olan özelliklerini;

·	 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (2007) yayınlamış olduğu Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı kapsamında önerilen 9 adet tematik 
bölgeden biri olan Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi içerisinde yer 
alması,

·	 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (2007) yayınlamış olduğu Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı kapsamında önerilen 7 adet tematik 
koridordan, Zeytin Koridoru ve İpek Yolu Koridoru güzergahlarına yakın 
olması,

·	 Ülkemizin büyük metropollerinden olan İstanbul, Ankara, Bursa, 
Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya gibi illere olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı 
dolayısıyla günübirlik ziyaretçi potansiyelinin oldukça yüksek olması, 

·	 İlde turizm konusundaki yatırımlarda artış olması,
·	 Yöre halkı için turizm ve alternatif turizm sektörlerinde yeni istihdam 

alanlarının yaratılabilecek olması şeklinde sıralamak mümkündür.

Bu araştırmanın materyalini oluşturan Karasu Nehri Havzası 12 Nolu 
Sakarya Havzası sınırları içerisinde yer almaktadır ve 16 adet mikro havzanın 
birleşmesinden oluşmaktadır. Bu araştırmaya konu olan Karasu Nehri, Sakarya 
Irmağı’nın ilden geçen iki büyük kolundan biridir ve Karasu Nehri Havzası’nın 
tamamı Bilecik ili sınırları içerisinde yer almaktadır.

Karasu Nehri Havzası’nın ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan bu çalışmada Hızlı Kırsal Değerlendirme (HKD, RRA, Rapid Rural 
Apprasial) tekniğinden yöntem olarak faydalanılmıştır.

HKD tekniği kullanılarak çalışma alanının ekoturizm potansiyelinin 
ortaya konulabilmesi için hızlı kırsal değerlendirme araçları da göz önünde 
bulundurularak aşağıda yer alan iş akış şeması oluşturulmuştur.
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Tablo 1: Karasu Havzası Hızlı Kırsal Değerlendirme iş akış şeması.

Karasu Havzası Hızlı Kırsal Değerlendirme İş Akış Şeması
Temel bilgilendiriciler olarak kabul 
edilen köy muhtarları ile HKD 
toplantısının gerçekleştirilmesi

Temel bilgilendiriciler olarak kabul 
edilen kamu kurumları ve STK 
yetkilileri ile HKD toplantısının 
gerçekleştirilmesi

Köy bilgi formlarının doldurulması Kurum yetkilileri anket formlarının 
doldurulması

Hava fotoğrafları ve halihazır 
haritalar üzerinde önemli görülen 
alanların işaretlenmesi

Kurum yetkililerinin KYAF 
doldurulduktan sonra, ekoturizm 
potansiyeli ve olası sorunlarla ilgili 
havza ölçeğinde değerlendirme ve 
önerilerinin alınması, kendi kurumları 
ile ilgili ekoturizm açısından tercihler 
ve öncelikler listesini ortaya çıkarmak 
için diyaloglar kurulması

HKD toplantısında KBF 
doldurulduktan sonra, köylerin 
ekoturizm potansiyeli ve olası 
sorunları tartışılması, önerilerin 
alınması

Elde edilen HKD verilerine uygun olarak gerekli görülen alanlarda saha 
ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi

Tabloda da anlatıldığı üzere Hızlı Kırsal Değerlendirme süreci 2 aşamada 
planlanmıştır. Birinci aşamada havza sınırları içerisinde yer alan köy muhtarları 
ile görüşülerek köyler ile ilgili verileri, ikinci aşamada ise Bilecik ilinde yer alan 
Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşülerek havza ile ilgili 
verileri toplamak hedeflenmiştir.

Elde edilmesi planlanan verilerin saptanması için detaylı bir literatür 
taraması yapılmıştır. Literatür taramasının ardından çalışmanın birinci bölümü 
olan, muhtarlarla gerçekleştirilmesi planlanan toplantılar için;

·	 Genel sorular,
·	 Ekoturizm ile ilgili sorular,
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·	 Kültürel yapı ile ilgili sorular,
·	 Köyünüzün sorunları,
·	 Köyünüz ve yakın çevresinde ekoturizm konusunda öne çıkan 5 yer,

başlıklı toplam beş bölüm ve 58 sorudan oluşan “Bilecik İli Karasu Nehri 
Havzası Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Hızlı Kırsal Değerlendirme 
Toplantısı Köy Bilgi Formu” tasarlanmıştır. 

Aynı zamanda toplantı esnasında muhtarlarla gerçekleştirilecek sözlü 
diyaloglarda tartışılması planlanan soru başlıkları belirlenmiştir. Ayrıca her bir 
köy muhtarı için ayrı ayrı köyünde önemli gördüğü alanları işaretleyebilmesi için 
köyün sınırlarını gösteren hava fotoğrafları ve halihazır haritalar oluşturulmuştur.

Köy muhtarlarının dolduracağı köy bilgi formlarının ve yapılacak 
sözlü tartışma diyaloglarının değerlendirilmesinin ve haritalar üzerinde 
işaretleyecekleri alanların incelenmesinin ardından, katılımcıların çalışma 
alanı içerisinde ekoturizm açısından öncelikli gördüğü alanların, ön gördükleri 
sorunların ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinin belirlenmesi 
hedeflenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümü olan, kurum yetkilileri ile gerçekleştirilmesi 
planlanan toplantı için ise;

·	 Anketi dolduracak kişinin genel bilgileri,
·	 Ekoturizm etkileri ile ilgili değerlendirmeler,
·	 Ekoturizm faaliyetlerinin uygulanmasının önündeki engeller ile ilgili 

değerlendirmeler,
·	 Ekoturizm kaynakların çekicilik derecesi ve kaynak geliştirilmesi ile ilgili 

değerlendirmeler,
·	 Ekoturizm yönetim stratejileri ile ilgili değerlendirmeler,

başlıklı toplam beş bölüm ve 86 sorudan oluşan “Bilecik İli Karasu Nehri 
Havzası Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Hızlı Kırsal Değerlendirme 
Toplantısı Kurum Yetkilileri Anket Formu”  hazırlanmıştır.

Aynı zamanda toplantı esnasında kurum yetkilileri ile gerçekleştirilecek 
sözlü diyaloglarda tartışılması planlanan soru başlıkları belirlenmiştir. 

Kurum yetkililerine uygulanacak anket formlarının ve yapılacak sözlü 
tartışma diyaloglarının değerlendirilmesinin ardından katılımcıların çalışma alanı 
içerisinde ekoturizm açısından öncelikli gördüğü alanların, ön gördükleri sorunların 
ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
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Yöntemin uygulanabilmesi için Karasu havzası içerisinde yer alan 71 adet 
köy ile ilgili olarak; Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı tertip edilmesine karar 
verilmiştir. Ancak havza sınırları içerisinde yer alan köy sayısının fazla olması ve 
içerisinde bulunulan Covid – 19 pandemi süreci nedeniyle, Bilecik Valiliği’nden 
ve ilçe kaymakamlıklarından alınan izinler doğrultusunda toplantının tek 
oturumda gerçekleştirilmesi yerine çoklu oturumlar halinde düzenlenmesine 
karar verilmiştir. Aşağıda yer tabloda yöntemin detaylı uygulanma sürecine ve 
katılımcı sayılarına yer verilmiştir.

Tablo 2: Hızlı Kırsal Değerlendirme Uygulama Süreci.

Hızlı Kırsal Değerlendirme Uygulama Süreci

1. Aşama

İlçe Toplantı Yeri Tarih
Davet Edilen 
Köy Muhtarı

Katılan Köy 
Muhtarı

Bozüyük
Bozüyük Muhtarlar 
Derneği

24.08.2021 23 23

Pazaryeri
Pazaryeri Kültür 
Merkezi

15.10.2021 21 12

Merkez
Bilecik Muhtarlar 
Derneği

20.12.2021 22 15

2. Aşama

İlçe Toplantı yeri Tarih
Davet Edilen 

KurumYetkilisi
Katılan Kurum 

Yetkilisi

Merkez

Bilecik Şeyh 
Edebali 
Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Toplantı Salonu

30.12.2021 32 16

Çalışma alanı sınırları içerisinde Söğüt ilçesine ait 5 köy yer aldığı için buradaki 
çalışma daha hızlı olmak ve kurum yetkililerini yormamak adına köy muhtarları 
ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Alınan izinlerin ve yapılan planlamaların ardından ilçeler bazında 
gerçekleştirilen toplantılarda işleyiş şu şekilde gerçekleşmiştir;

·	 Çalışma alanının tanıtılması
·	 Çalışma alanının seçilme sebeplerinin aktarılması,
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·	 Ekoturizm ve peyzaj yönetimi konusunda bilgi aktarımı sağlanması,
·	 Hazırlanan köy bilgi formlarının her bir köy muhtarı tarafından kendi köyü 

için doldurulması,
·	 Hazırlanan hava fotoğrafları ve halihazır haritalar üzerinde önemli görülen 

alanların işaretlenmesi,
·	 Tüm köy muhtarları ile birlikte edinilen bilgiler ışığında konuya ilişkin 

bir sözlü diyalog ve tartışma ortamının geliştirilerek raporlama tekniği ile 
kayıt altına alınması,

Ayrıca çalışma alanı içerisinde yer alan 71 köyün muhtarları ile telefon 
görüşmeleri yapılarak randevu alınmış, bunlardan 59 tanesi ile köylerinde 
buluşarak beraber arazi gezileri gerçekleştirilmiş, köyleri ile ilgili muhtarlardan 
yerinde daha detaylı bilgiler elde edilmiş ve önem arz eden noktalardan fotoğraf 
çekimleri yapılarak, GPS programı aracılığıyla koordinatlar alınmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise; Bilecik Valiliği’nden alınan izin 
doğrultusunda kamu kurumları yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 
temsilcileri ile bir Hızlı Kırsal Değerlendirme Toplantısı tertip edilmiştir. Bu 
toplantıda işleyiş aşamaları ise şu şekilde gerçekleşmiştir;

·	 Çalışma alanının tanıtılması
·	 Çalışma alanının seçilme sebeplerinin aktarılması,
·	 Ekoturizm ve peyzaj yönetimi konusunda bilgi aktarımı sağlanması,
·	 Yetkilere yönelik olarak hazırlanan anket formlarının her bir yetkili 

tarafından kendi kurumunun bakış açısı ile tüm Karasu Havzası için 
doldurulması,

·	 Tüm yetkililer ile birlikte edinilen bilgiler ışığında konuya ilişkin bir sözlü 
diyalog ve tartışma ortamının geliştirilerek raporlama tekniği ile kayıt 
altına alınması.

3. Bulgular 

Önceki bölümlerde detaylı bir şekilde anlatılan HKD ile köy muhtarları ve 
kurum yetkilileriyle yapılan toplantıların sonucunda çalışma alanı ile ilgili olarak 
bütüncül bir değerlendirilme yapılmıştır. Yöntem kısmında da anlatıldığı üzere 
elde edilen bulgular öne çıkan alanlar, ön plana çıkan sorunlar ve sorunların 
çözüm önerileri olmak üzere sırasıyla aşağıda yer alan tablolarda detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır.
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İlk olarak alana ilişkin verilerin değerlendirilmesinin ardından, alanda 
ekoturizm açısından ön plana çıkan köyler ele alınmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 
3’te de anlatıldığı üzere havza içerisinde yer alan 6 köyün diğerlerine kıyasla 
gerek doğal ve kültürel özellikler yönünden gerekse yöresel ürünler yönünden 
ön plana çıktığı görülmektedir. 

Tablo 3: Hızlı Kırsal Değerlendirme sonucunda öne çıkan alanlar.

HKD’de Öne 
Çıkan Alanlar

Muhtarlar Toplantısı Verileri Kurum Toplantısı Verileri

Çukurören Köyü Ekoturizm açısından özellikle 
yöresel ürün özelinde ön 
plana çıkan ve merkez ilçeye 
yakın olan bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Çukurören biberinin ulusal 
düzeyde reklamının yapılması 
ve tanıtılması sonucunda yöreye 
daha fazla insanın gezi ve 
fotoğraf çekmek için geleceği 
vurgulanmıştır.

Ekoturizm açısından özellikle 
yöresel ürün özelinde ön 
plana çıkan bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Köyde 150 yıldır genetiği 
değiştirilmeden üretilen 
ve “Çukurören biberi” 
olarak adlandırılan bir 
biber türünün yer aldığı 
ve özellikle dizileme ve 
kurutma döneminde köyde 
görsel açıdan son derece 
estetik görüntüler ortaya 
çıktığı, köyün bu özelliği 
ile fotoğrafçılık açısından 
da ön plana çıkabileceği 
vurgulanmıştır.

Ulupınar Köyü Ekoturizm açısından özellikle 
yöresel ürün özelinde ön 
plana çıkan ve merkez ilçeye 
yakın olan bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Köyde yer alan lavanta 
bahçelerinin içerisinde kafe, 
pansiyon vb. işletmelerin 
kurulması gerektiği ve bu 
sayede istihdam sağlanacağı 
vurgulanmıştır.

Ekoturizm açısından özellikle 
yöresel ürün özelinde ön 
plana çıkan bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Köyde yer alan lavanta 
bahçeleri ve seç – al prensibi 
ile çalışan çilek tarlalarının 
doğru stratejilerle ekoturizm 
açısından ilgi çekici 
alanlara dönüşebileceği 
vurgulanmıştır.
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Günyurdu Köyü Ekoturizm açısından doğal ve 
kültürel kaynak değerleriyle 
dikkat çeken bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Köyün sular altında kalan 
bölümünün etrafında bir parkur 
oluşturularak yaya, bisiklet ya 
da at ile gezinti yapılabileceği 
belirtilmiştir.

Ekoturizm açısından doğal ve 
kültürel kaynak değerleriyle 
dikkat çeken bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Yapılan baraj çalışmaları 
sonucunda camisi ve 
evleri su seviyesinin 
altında kalan ve Sessiz 
Köy olarak adlandırılan 
köyün; trekking, kampçılık 
ve fotoğrafçılık açısından 
değerlendirilebileceği 
vurgulanmıştır.

Kınık Köyü Ekoturizm açısından özellikle 
doğal ve kültürel kaynak 
değerleri ile yöresel ürünleri 
özelinde ön plana çıkan bir köy 
olarak vurgulanmıştır.

Köyde yapılan çömlekçilik 
faaliyetlerinin daha fazla 
tanıtılması ve köye turlar 
düzenlenmesi gerektiği 
belirtilmiştir.

Köyde daha önceden var olan 
pansiyonculuk faaliyetlerinin 
tekrar canlandırılması gerektiği 
ve çömlekçilik atölyeleri 
düzenlenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

Ekoturizm açısından özellikle 
yöresel ürün özelinde ön 
plana çıkan bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Çömlekçilik aktivitelerinin 
ve köyün yer aldığı Pazaryeri 
ilçesinin endemik bir 
bitkisi olan şerbetçi otunun 
üretimi ile ön plana çıkan 
köyde; atölye çalışmalarının 
ve botanik turizminin 
yapılabileceği vurgulanmıştır.



500    PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II

Küçükelmalı 
Köyü

Ekoturizm açısından doğal 
kaynak değerleriyle dikkat çeken 
bir köy olarak vurgulanmıştır.

Köyde var olan tabiat parkının 
içinde yer alan gölette 
balıkçılık yapılabileceği, park 
içerisinde kampçılık, at ile 
gezinti, fotoğrafçılık, yürüyüş, 
bisiklet turu vb. faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği 
vurgulanmıştır.

Ekoturizm açısından 
doğal kaynak değerleriyle 
dikkat çeken bir köy olarak 
vurgulanmıştır. 

Köyde yer alan Küçükelmalı 
Tabiat Parkının göleti ve 
etrafındaki doğal bitki örtüsü 
ile trekking, kampçılık, 
karavancılık, fotoğrafçılık 
vb. faaliyetler açısından 
değerlendirilebileceği aynı 
zamanda köyde yetişen yerel 
ürünlerin gelen ekoturistlere 
satılabileceği vurgulanmıştır.

Erikli Köyü Ekoturizm açısından doğal ve 
kültürel kaynak değerleriyle 
dikkat çeken bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Köyün yaylasında şenlikler 
düzenlenebileceği, avcılık, 
at ve bisiklet ile gezinti, 
yürüyüş, fotoğrafçılık, 
kampçılık, vb. faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği 
vurgulanmıştır.

Ekoturizm açısından doğal ve 
kültürel kaynak değerleriyle 
dikkat çeken bir köy olarak 
vurgulanmıştır.

Köyde yer alan erikli yaylası 
doğal bitki örtüsü ve Atatürk 
Köşkü ile halihazırda 
trekking rotası olarak tercih 
edilmektedir. Ancak bu alanın 
yayla turizmi, kampçılık, 
fotoğrafçılık vb. faaliyetler 
açısından değerlendirilebileceği 
de vurgulanmıştır.

Katılımcılardan elde edilen verilerde farklı öneri alanlar yer alsa da hem köy 
muhtarları hem de kurum yetkilileri yukarıdaki tabloda bahsi geçen 6 köyün 
ekoturizm planlaması açısından değerli olduğu konusunda hemfikir olunmuştur. 

Çalışmada ikinci olarak; çalışma alanı içerisinde karşılaşılan sorunlar 
değerlendirmeye alınmıştır. Aşağıda yer alan Tablo 4’teki veriler incelendiğinde 
görülmektedir ki; katılımcılar çalışma alanı içerisinde başta genç nüfusun 
eksikliği olmak üzere, bürokrasinin işleyişi, gastronomi açısından unutulmaya 
yüz tutan ürünlerin olması, konaklama alanlarının var olmaması, yöresel 
ürünlerin tanıtımının yeterince yapılmaması ve alana ilişkin envanterin eksikliği 
konusunda sorunlarla karşılaşıldığı konusunda hemfikirdir.
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Tablo 4: Hızlı Kırsal Değerlendirme sonucunda öne çıkan sorunlar.

HKD’de Öne 
Çıkan Sorunlar

Muhtarlar Toplantısı Verileri Kurum Toplantısı Verileri

Genç nüfus 
eksikliği

Köylerde yaşanan sorunların 
birinci sırasında genç nüfusun 
köyde yaşamamasının geldiğini 
belirtmişlerdir. İstihdam edecek 
birey bulamadıklarından başta tarım 
ve hayvancılık olmak üzere birçok 
faaliyetin giderek azaldığını ve bazı 
köylerde neredeyse bitme seviyesine 
geldiğini belirtmişlerdir.

Köylerde okul, sağlık ocağı, 
banka vb. kuruluşların eksik 
olması sebebiyle genç nüfusun 
bulunmadığı ve istihdam 
edecek iş gücüne ulaşılamadığı 
vurgulanmıştır.

Bürokrasi Köylerinde yaşadıkları sorunlar 
karşısında idari mercilerden 
yeterince destek görmediklerini 
belirtmişlerdir.

Kurumlar arası bürokratik 
ilişkilerde yaşanan kopukluklar ve 
yavaşlıklar nedeniyle alana hızlı 
bir şekilde hizmet götürülmediği 
belirtilmiştir.

Gastronomi Yöresel yemeklerinin bazılarının 
artık çok fazla yapılmadığını 
ve unutulmaya yüz tuttuğunu 
belirtmişlerdir.

Özellikle Söğüt ilçesi ele 
alınmak üzere çalışma 
alanına ilişkin herhangi bir 
gastronomi ya da rehberlik 
çalışmasının var olmadığı ve bu 
konuda çalışılması gerekliliği 
vurgulanmıştır.

Konaklama Köylerinde ekoturizm faaliyeti 
yapılırsa şu anki koşullar 
içerisinde konaklama alanlarının 
var olmadığını, kısa vadede var 
olamayacağını belirtmişleridir.

Pansiyonculuk uygulamalarının 
çalışma alanında var olmadığı, 
daha önceden var olan Kınık 
köyünde de artık yapılmadığı ve 
konu ile ilgili sürdürülebilirliğin 
sağlanamadığı belirtilmiştir.

Yöresel ürünler Yöresel ürünlerinin yeterince 
tanıtımını ve satışını yapamadıklarını, 
özelikle de şerbetçi otunun satışında 
sıkıntılar yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Yöresel ürünlerin yeterince 
tanıtılmadığı ve ön plana 
çıkarılmadığı, kooperatifçilik 
çalışmalarının yapılamadığı 
vurgulanmıştır.

Envanter 
-

Alana ait doğal ve kültürel 
envanterin ulaşılabilir olmadığı 
belirtilmiştir.
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Son olarak ise çalışma alanı içerisinde karşılaşılan sorunlara ilişkin katılımcıların 
ortaya koyduğu çözüm önerileri değerlendirmeye alınmıştır. Aşağıda yer alan 
Tablo 5’te katılımcıların daha önce Tablo 4’te belirlemiş olduğu çalışma alanı 
sorunlarına ilişkin getirdikleri çözüm önerilerine yer verilmiştir. Katılımcılar 
ilçe merkezlerine göç eden genç nüfusun köylere dönmesi için gerekli koşulların 
sağlanması, alana ilişkin tanıtım çalışmalarının yapılması, yöresel yemeklerin 
tanıtımının yapılarak konu ile ilgili şenlikler düzenlenmesi, alan içerisinde 
yeterli sayıda ve çeşitlilikte konaklama alanının geliştirilmesi ve detaylı envanter 
çalışmalarının yapılması konusunda önerilerde bulunmuştur.

Tablo 5: Hızlı Kırsal Değerlendirme sonucunda öne plana çıkan öneriler.

HKD’de Öne 
Çıkan Öneriler

Muhtarlar Toplantısı Verileri Kurum Toplantısı Verileri

Nüfusun 
arttırılması

Köylerdeki sosyal imkanların 
artırılması gereklidir, okullar 
yeniden açılmalıdır.

Köylerde başta genç nüfus 
olmak üzere nüfusun 
artmasının teşvik edilmesi, 
gerekli altyapı ve destek 
çalışmalarının yapılması 
gerektiği belirtilmiştir.

Tanıtım Belediyeler ve valilik köylerin 
tanıtımını yapmalıdır.

Yöre ile ilgili olarak tanıtım 
filmlerinin ve broşürlerinin 
hazırlanması, tur operatörleri 
ile görüşmeler yapılması, 
sosyal medya ortamında ve 
internet sitelerinde daha aktif 
ve profesyonel tanıtımlar 
yapılması gerekliliği 
vurgulanmıştır.

Gastronomi Yöresel yemekler şenlikleri 
düzenlenmelidir.

Alanın yemek kültürü ile 
ilgili detaylı çalışmalar 
yapılması ve bu yemeklerin 
tanıtılabileceği, sunum ve 
satışının yapılabileceği 
alanlar oluşturulması 
gerektiği belirtilmiştir.
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Konaklama Kampçılık özendirilmelidir. 
Kamp alanları oluşturulmalıdır. 
Zamanla ev pansiyonculuğuna 
da geçiş yapılmalıdır.

Pansiyonculuk hakkında yöre 
halkına eğitimler verilmesi 
ve halkın özellikle ev 
pansiyonculuğu konusunda 
teşvik edilmesi, gerekli 
donanımlara sahip kamp 
ve karavan alanlarının 
oluşturulması gerekliliği 
vurgulanmıştır.

Yöresel ürünler İl ve ilçe merkezlerinde köylerin 
yöresel ürünlerin satılacağı 
dükkanlar ya da pazarlar 
kurulmalıdır.

İlde yetişen endemik 
bitkilerin, yöresel ürünlerin 
ve coğrafi işaretli ürünlerin 
tanıtımının yapılması, 
kooperatifçilik hakkında 
eğitimler düzenlenmesi ve 
başta kadın kooperatifleri 
olmak üzere kooperatiflerin 
oluşturulmasının 
desteklenmesi gerektiği 
belirtilmiştir.

Envanter - Alana ait doğal ve kültürel 
envanterdeki eksikliklerin 
tamamlanması ve erişime 
açık hale getirilmesi, bu 
konuda broşür ve kitaplar 
oluşturulması gerektiği 
vurgulanmıştır.

4. Sonuç ve Öneriler

HKD ile yapılan çalışma sonucunda elde edilen faydalar:

·	 Alan içerisinde yer alan tüm köylere tek tek saha gezileri düzenleyerek 
muhtarlara ulaşmaya çalışmak yerine kaymakamlıklar aracılığı ile köy 
muhtarlarını bir araya getirerek hem muhtarlara konu ile ilgili daha detaylı bilgi 
aktarımının yapılması hem de hep birlikte konu ile ilgili diyaloglar kurarak 
sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır.
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·	 Muhtarlar aracılığıyla köyler ile ilgili detaylı bilgilere erişilmiş, birinci 
ağızdan köyün sorunları ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olunmuş ve 
hızlı veri eldesi sağlanmıştır.

·	 Muhtarlar aracılığı ile köylerindeki halkın ekoturizme bakış açısı hakkında 
ön bir izlenim elde edilmiştir.

·	 Elde edilen bilgiler ışığında belirlenen ölçütlere uymayan köylere saha 
gezisi tertip edilmemiş bu sayede zaman, personel, maliyet açısından 
fayda ve cevap almada kolaylık sağlamıştır.

·	 Konu ile ilgili kurum yetkililerin bir araya getirilmesi ile çalışma alanında 
yapılabilecek ekoturizm çalışmalarının önemi, çeşitliliği ve faydaları 
hakkında bir farkındalık sağlanmıştır.

·	 Kurumların konu ile alakalı halihazırda herhangi bir çalışma hazırlığında 
ya da uygulamasında olup olmadığına dair birinci ağızdan bilgi alınmıştır.

·	 Ekoturizm çalışmalarının önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve hangi 
kurumun hangi konuda bu sorunlara çözüm sağlayabileceği hakkında 
kurumsal düzeyde detaylı bilgiler elde edilmiştir.

·	 HKD sonucunda elde edilen veriler dahilinde çalışma alanı özelinde ulusal 
ve il düzeyindeki veri tabanlarında olmayan alternatif turizm olanakları 
gündeme gelmiştir.

HKD ile yapılan çalışma sonucunda karşılaşılan sorunlar:

·	 Çalışma alanı sınırları içerisinde yer alan HKD toplantısına davet edilen 
köylerin muhtarlarının tamamının katılım sağlamaması sonucunda veri 
eldesinde yaşanan eksiklikler,

·	 HKD toplantısına davet edilen kamu kurum ve sivil toplum örgütleri 
yetkililerinin tamamının katılım sağlamaması sonucunda kurumsal 
düzeyde bazı veri teminlerinde yaşanan sıkıntılar,

·	 HKD toplantılarının organizasyonu ve izin alımları sırasında zaman zaman 
yaşanan aksaklıklar,

·	 HKD toplantılarına katılım sağlayan kişilerin doldurmaları istenen formları 
doldurmaması ya da eksik doldurması şeklinde sıralanabilir.

Sonuç olarak çalışma alanı olan Karasu havzasının ekoturizm potansiyelini 
belirleyebilmek adına kullanılan HKD yöntemi aracılığıyla elde edilen ve 
aşağıda belirtilen;
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·	 Ulaşılabilirlik,
·	 Geleneksel mimari özellikleri yansıtan yapıların varlığı,
·	 Yüzey şekillerinin çeşitliliği,
·	 Doğal bitki örtüsü varlığı,
·	 Doğal yaban hayatı varlığı,
·	 Yöresel yemeklerin çeşitliliği,
·	 Yöresel ürün çeşitliliği,
·	 El sanatlarının varlığı

gibi veriler ışığında alanın ekoturizm açısından yüksek bir potansiyele sahip 
olduğu ortaya konulmuştur. Ancak yöre halkının ve idari makamların doğal ve 
kültürel kaynak değerlerini kullanırken, yöre halkına da gelir kaynağı sağlayan 
ekoturizm potansiyelini doğru ve yeterli seviyede kullanamadığı ortaya çıkmıştır.

Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi ve ekoturizm olanaklarının verimli 
bir şekilde kullanılabilmesi için çalışma alanında pansiyonculuk faaliyetleri 
canlandırılmalı, doğa yürüyüşü, at ile gezinti, bisiklet turu gibi aktiviteler için 
alan içerisinde parkurlar oluşturulmalı, başta coğrafi işaretli ürünler olmak 
üzere, yöresel ürünler ve yemekler tanıtılmalı, çömlekçilik faaliyetlerine önem 
verilmeli, şenlikler düzenlenmeli, tur firmaları ile iletişime geçilmeli, ulusal ve 
uluslararası basında, sosyal iletişim ağlarında tanıtımlar yapılmalıdır. 

Ayrıca genç nüfusun ilçe merkezlerinden köylerine geri dönmelerini 
teşvik etmek ve bu alanlarda yapılacak ekoturizm çalışmalarına istihdam 
gücü oluşturmak adına, köylerde yaşanan başta alt ve üst yapı sorunlarının 
çözülebilmesi için gelir kaynakları arttırılmalı ve ilgili kurumlar arasında 
koordinasyon sağlanmalıdır. Sosyal olanaklar geliştirilmeli ve köyler özellikle 
genç nüfus için daha cezbedici bir yaşam alanı haline getirilmelidir.
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