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Günümüz kentlerinin en çok gözden kaçan, 
oysa en önemli sorunlardan biri kentin 
kendine ait kimlik arayıșı ve yoksunluğu-

dur. Bu arayıșın belirtileri büyük küçük her kentin 
gelișim süreci boyunca kendini göstermekte, 
ancak doğru algılanıp yönlendirilmediği için net 
bir tanıma ulașmamaktadır. Bu nedenle kentsel 
kimlik konusuna duyarsız olan hemen her ülkede 
kimliksiz kentler bașıboș biçimde ve sorunlarıyla 
birlikte büyümeye devam etmektedir.

Ülkemizde de durum çok farklı değildir. Düșüne-
cek olursak, çoğu kentimizin aslında tanımlanabi-
lir bir kimliğe sahip olmadığını rahatlıkla görmek 
mümkündür. Bunun en ciddi nedenlerinden birisi, 
gerek fi ziksel gerek sosyo-ekonomik anlamda 
kentin gelișiminden sorumlu olan karar verme 
mekanizmalarının bu sorunun farkında bile 
olmadığı gerçeğidir.

Kimliği olan bir kent ne ișe yarar veya o topluma 
ne kazandırır?

• Kentin kimliğinin olması, en bașta onu 
diğer kentler arasından ayrılıp, tanınır hale 
gelmesini sağlar,

• Büyüme modeli kent kimliğine uygun 
biçimde gelișir,

• Kentin var olan kimliğine zarar verecek 
kullanımlar en baștan reddedilir,

• Toplumsal duyarlılık kent kimliğine bağlı 
olarak artar,

• Yapılması düșünülen yatırımlarda nitelik ve 
uygunluk aranmaya bașlanır,

• Kentsel kaynakların kullanımı kent kimliğine 
paralel olarak rasyonalize olur.

Bunlar șüphesiz son derece önemli sonuçlardır. 
Dünya kentlerinden bazı örnekler, bize kimlik 
konusunun ne denli önemli olduğunu çarpıcı 
biçimde anlatmaktadır. Örneğin: Fransa’nın 
toplam nüfusu kabaca 50 milyon iken, ülkeyi 
ziyarete gelen turist sayısı yıllık ortalama 75 
milyondur. Bu ziyaretçilerin neredeyse 17 mil-
yonu Paris’e gitmektedir. Paris’in çekirdeğindeki 
yüzyıllar öncesine uzanan sanat ve kültüre dayalı 
dokusu korunmamıș olsaydı bugün Paris olur 
muydu? Yine bu kimliğe paralel gelișen, Paris’e 
olan küresel/turistik ilgi eğer bu yoğunlukta olma-
saydı, Paris bir “kültür, sanat ve moda” merkezine 
dönüșür müydü? Benzer biçimde Roma, Prag, 
Viyana sahip oldukları tarihsel çevre kimlikle-
rine paralel gelișen kentler değil midir? Bugün 
Amerikan otomotiv sanayi denilince akla ilk gelen 
kent Detroit, kumarhaneler ve eğlence merkezi 
denildiğinde akla ilk gelen Las Vegas veya Monte 
Carlo değil midir? Sinema denilince neden herkes 
Cannes’ı veya Hollywood’u hatırlar?

İște tüm bu örneklenen kentler, zaman içinde 
planlı olarak kazandırılan kimlikleri nedeniyle 
konuyla ilgisi olan veya olmayan sıradan insan-
lar tarafından bile tanınmaktadır. Sadece bu 
“tanınma” bile o kentin ekonomik yapı potansi-
yelini yüksek tutmada yeterli bir yardımcıdır.

Gelelim Türk kentlerine. Sanırım bu konuyu tar-
tıșmak bile gereksiz olacaktır. Çünkü bir iki tanesi 
hariç, kentlerimizde karar verici konumunda olan 

Cüneyd DEMİR

Kent Kimliği Geliștirme Sürecinde 
Mekansal Model Tasarımı ve 
Kent Plancılarının Rolü

Șehir Plancısı, 
İzmir



PLANLAMA
2006/3

118

yerel idarelerin, merkezi yönetim uzantılarının, 
yatırımcı kurulușların ve diğer idari mekanizma-
ların hangi bilimsel kriterlere göre kente ilișkin 
kararlar aldığı herkes tarafından bilinmektedir. 
“Kentsel kimlik” kavramı gibi felsefi  içerikli 
bir konu ise, bu birimlerin hiçbirini ilgilendir-
memektedir.

Öte yandan kent plancıları da bazı platform-
larda “seyirci” konumlarını sürdürmeyi uygun 
görmektedir. Çoğunlukla kentlerde yașayan 
kent plancılarının, “kentlilik bilinci” sıradan bir 
insana göre çok daha fazla olması gerekmektedir. 
Bu kentlilik bilinci sorumluluğu ise kent plancıla-
rının içinde bulundukları çevrenin genel yapısını 
değiștirmeye yönelik, yeni ve toplumsal faydası 
olan düșünce ve projeler önerme ve üretmesiyle 
yerine getirilmelidir. İște tam bu noktada plancılar 
tıkanmaktadır. 

Planlama sektöründeki gerek ekonomik çıkmaz-
lar, gerek yetersiz yapılanmalar gerekse kișisel 
duyarsızlıklar, yukarıda söz edilen türde, ișveren 
tarafından “verilmemiș” ya da idare tarafından 
“emredilmemiș”, bedelsiz yapılması gereken yeni 
düșünce ve projelerin gelișimini engellemekte, 
kent plancıları tarafından “düșünülmesi, öne-
rilmesi, geliștirilmesi ve tasarlanması” gereken 
pek çok kentsel yenilik ve yarar böylece ortaya 
çıkamamaktadır. Dolayısıyla kentlerin geliși-
miyle ilgili kritik düzeydeki kararlar plancıların 
“önermesinden” çok, plancıların “karșı durması” 
yoluyla denetlenmeye çalıșılmaktadır.

Yukarıda eleștirisini yaptığımız genel çerçeve 
içinde bir plancının rolünü, kente nasıl etki 
edebileceğini ve karar vericileri nasıl yönlendi-
rebileceğini, kișisel olarak hazırladığım bir model 
önerisiyle açıklamak istiyorum.

Kentsel Kimlik Olușturma Amacıyla 
Kișisel Olarak Tasarlanmıș Bir Model: 
“Uluslararası Çocuk Kenti”
Türkiye tüm dünya ulusları içerisinde “çocuklar 
için düșünülmüș bir bayram günü”ne sahip tek 
ülkedir. Ulusal egemenliğin kazanılmasının 
ardından bugüne dek her yıl düzenli olarak 23 
Nisan’da kutlanan “Çocuk Bayramı”, zaman 
içinde gelișen medya ve iletișim olanakları saye-
sinde, tüm dünyaca bilinen ve takip edilen anlamlı 
bir bayrama dönüșmüș ve uluslararası basının yanı 

sıra dünya çocuklarının da ilgi odağı haline gelmiș 
bulunmaktadır.

Cumhuriyetle birlikte çocuklara bir armağan 
olarak gelen bu güzel ve anlamlı bayram, çocuk-
lara verilen önemin ciddi olarak ancak son 20-30 
yıldır arttığı günümüz dünyasında, Mustafa Kemal 
ve o günün Büyük Millet Meclisi tarafından nere-
deyse bir asır önce düșünülmüștür.

Sadece bu bayramın varlığı bile yetenekli ellerde 
Türkiye’nin gelecek ile ilgili öngörülerinin gerek-
tiğinde ne kadar güçlü olabileceğinin en önemli 
göstergelerinden biri olarak kabul edilmelidir. 
Ülkemizin elinde son yıllarda yapılan kutla-
maların biçimiyle gelișmeye bașlayan ve artık 
dünya çocuklarını da içine almayı bașarmıș olan 
böylesine önemli üstelik resmi olarak tescilli bir 
bayram günü olanağı varken Türkiye bunu ne 
ölçüde verimli kullanabilmektedir? 

Geleneksel olarak önderliğini TRT’nin yaptığı 
yoğun destek ve özveri gerektiren çabalarla her 
yıl TRT’nin Ankara stüdyolarında, açık-kapalı 
spor tesislerinde, stadyumlarda ya da temin 
edilen geniș mekanlarda gerçekleștirilmeye çalı-
șılan bu aktivite sosyal olarak çok iyi organize 
edilmesine rağmen, mekansal olarak hissedilir 
bir dağınıklık göstermektedir. Bu kutlamalar son 
yıllarda farklı kentlerde de uluslararası ölçekte 
düzenlenmeye bașlamıș ve çeșitli ülkelerden ziya-
retçilerin ilgisini çekmeyi bașarmıștır. Ancak bu 
özel günde, günün amacına paralel olarak ortaya 
çıkması gereken dünya çocuklarının gerçek kit-
lesel birliğine ulașılamamaktadır. Bu da Türkiye 
açısından, 23 Nisan Çocuk Bayramı gibi, ülke 
tanıtımında rol oynayabilecek çok önemli bir 
fırsatın aslında yeterince değerlendirilemediği 
anlamına gelmektedir.

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’nin her alanda 
tanınmaya ihtiyacı vardır. İçinde bulunduğumuz 
bilgi ve iletișim çağında bunun önemi daha da 
artmıștır. Artık uluslar seslerini yeterince duyur-
mak için her gün yeni yöntemler geliștirerek, 
gerek bilimde gerek siyasette, gerek eğitimde, 
gerek turizmde gerek sanayide, gerek sanat ve 
kültürde daha geniș bir etki alanına sahip olmaya 
çalıșmaktadırlar.

Bu amaçla, elimizdeki 23 Nisan Çocuk Bayramı 
olgusunu, uluslararası platformda daha doğru 
tanıtacak, ilgi odağı haline getirecek ve ülke say-

Kentlerin 
gelișimiyle 
ilgili kritik 
düzeydeki 
kararlar 
plancıların 
“önerme-
sinden” 
çok, 
plancıla-
rın “karșı 
durması” 
yoluyla 
denet-
lenmeye 
çalıșılmak-
tadır.



PLANLAMA
2006/3

119

gınlığını yükseltecek biçimde yeniden tasarlamak 
bu konuda atılacak en önemli adımlardan birini 
olușturacaktır.

Șimdi genel hatlarıyla sosyolojik olarak tanım-
lanmıș bu mevcut sorunsal veriyi kent bütünü 
içinde, mekansal anlamda yeniden tasarlamaya 
çalıșalım.

Model
Kentsel kimliği güçlendirmek ve șekillendirmek 
amacıyla bir süredir tarafımdan düșünülerek 
geliștirilmeye çalıșılan bu kuramsal model, 
güncel terimler doğrultusunda “tematik” bir kent 
parçasıyla ilgili olup, modelin temeli dünyada 
bașka örneği olmayan bir fi ziksel çevrenin tasar-
lanmasına ilișkindir.

Projenin bașlangıç noktasını olușturan soru: 
“Dünyada tamamıyla tüm dünya çocuklarına ait 
bir kent var mı?” sorusudur.

Soruyu biraz daha detaylandıracak olursak; 
“Çocuk parlamentosuyla, çocuk radyo-tele-
vizyon istasyonuyla, konaklama birimleriyle, 
kültür-sanat, bilim merkezleriyle, tamamen 
çocuk üzerine ihtisaslașmıș sağlık merkeziyle, 
spor tesisleriyle, yaratıcı zeka gelișimi, beceri 
geliștirme, üstün yetenek gelișimi, sanat, doğru 
siyaset, dostluk, barıș vb. konularda ve amaç-
larda tüm dünya uluslarının çocuklarının yan 
yana gelebildiği, yasal anlamda onlara ait bir 
toprak parçası var mıdır?” 

Burada dikkat edilmesi gereken șudur: Düșünce, 
herkesçe bilinen çocuk köyleri, yaz kampları, 
lunapark benzeri bir yapılașmayı değil, tersine 
çok daha profesyonel, daha entegre ve gerek 
fi ziksel gerekse yönetim anlamında uluslararası 
bir konsept projeyi tariflemektedir.

Bu tematik kent, yılın her döneminde, yaz tatil-
lerinde, evrensel kutlama günlerinde çocukların 
boș zamanlarında ve özel olarak 23 Nisan’larda 
tüm dünya çocuklarının yan yana gelerek onlarca 
etkinliğe katıldığı, tüm uluslara dünya çocukla-
rının sesini duyurduğu, yetișkinlerin yaptığı 
hataları, savașları, kavgaları, açlık sorunlarını, 
yoksulluğu, adaleti, barıșı, çevre sorunlarını vb. 
olguları, kendi çocuk parlamentosu aracılığı ile 
tüm dünyaya deklare edebileceği “uluslararası 
çocuk kenti” adını alacaktır.

Siyasi ve Kültürel Boyut

Bu projenin getirdiği dikkate alınması gereken 
siyasi boyut: 

• Dünyanın farklı kültürlerinden gelen çocuk-
ların tek bir amaç etrafında toplanmasını 
sağlamak ve geleceğin toplum yöneticilerini 
yalnızca kendi toplumları değil, tüm dünya 
toplumlarındaki yașıtlarıyla düșünce alıș 
veriși içinde ve birbirlerini önemseyerek küre-
sel nitelikli kararlar almalarını sağlamaktır.

• Farklı ülke ve toplumlarda yașayan çocuk-
ların birbirlerinin sorunlarını, yașam biçimle-
rini, kültürlerini, farklılıklarını algılamayı ve 
duyarlılıklarını arttırmayı sağlamaktır,

• Farklı ülke ve kültürlerden gelen çocukların 
kendi düșüncelerini, hayallerini, beklentile-
rini, tek bir resmi ses ile dünyaya duyurma-
larına olanak vermektir. (Aslında buna benzer 
biçimde ülke olarak, her 23 Nisan günü bir 
küçük çocuğumuzu Bașbakan’ın koltuğuna 
oturtarak, onun tüm dünyaya sembolik olarak 
mesaj vermesini sağlamıyor muyuz?)

Bu olayın dünyada ilk kez, üstelik tüm ulusların 
çocuklarının temsil edildiği, Türkiye’deki “Dünya 
Çocuk Parlamentosu” tarafından gerçekleștiril-
mesi daha etkili olmaz mıydı?

Böyle bir parlamentoda, hemen hemen pek çok 
ülkedeki yetișkinlerin parlamentolarında görülen 
yumruk, küfür, hakaret vb. gibi yanlıș davranıș 
biçimlerine rastlamak mümkün olur muydu? En 
azından böyle bir parlamentonun diğerleri gibi 
savaș kararı alması beklenir mi?

Böylesine anlamlı bir “çocuk ülkesinin” farklı 
birimlerinde her an, çocuklarla ilgili bir faaliyet 
görmek mümkün olacaktır. Yaz dönemlerinde 
kültürel değișim programları gereği buraya gelen 
çocuklar, dil kursları, farklı uluslara ait kültürel 
etkinlikler, sergiler, sanat etkinlikleri, çocuk 
tiyatroları, konserleri, spor faaliyetleri, bilimsel 
ve teknolojik eğitim programları, çeșitli kutlama-
lar vb. gibi onlarca farklı programa katılacak ve 
aynı kent içinde dinlenme olanağı için tasarlan-
mıș olan, kendilerine ait konaklama birimlerinde 
kalabileceklerdir. Yoksul ve olanakları olmayan 
ülke çocukları da bu yerleșimin olanaklarından 
her zaman faydalanacaktır.
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Böyle bir kent tüm dünya çocuklarının çıkar kay-
gısı olmadan, tamamen sevgi ve dostluk üzerine 
kurulu, birlikte olabileceği en anlamlı mekan 
olacaktır. Aslında bunun zaten böyle olduğunu, 
her 23 Nisan sonrası ülkelerine dönmek üzere, 
yanlarında kaldıkları Türk çocuğu ve ailesinden 
ayrılırken gözyașlarına boğulan konuk çocuk-
larının basındaki görüntülerinden anlamıyor 
muyuz?

Dünyadaki ilk “çocuk radyo-TV istasyonu” 
ülkemizde, bu kentte olsa, bilinen önemli dillerde 
günün belirli saatlerinde yayın yapsa, üstelik tüm 
bu yayını çocuklar hazırlasa ve tüm dünyada izle-
nilse nasıl olurdu? Radyoları, gazeteleri, dünya-
nın her noktasında çocuklara ulașabilecek resmi 
yayınları, bunların hepsi ülkemiz sınırları içindeki 
bu kentte üretilen medya unsurları olamaz mı?

Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından desteklenen, içinde 
yabancı uzmanların da çalıșacağı, Ortadoğu ve 
Avrupa’nın araștırma ağırlıklı, en ihtisaslașmıș 
“çocuk hastanesi”nin, “çocuk olimpiyatları” için 
tasarlanmıș olimpik spor tesislerinin, sadece 
çocuklar ve onların gereksinimlerine göre hazır-
lanmıș bin yataklı bir tatil köyünün, çocuklara 
yönelik her türlü ürünün satıldığı, büyük bir alıș-
veriș merkezinin böyle bir kent parçası içinde 
olduğunu düșünün. Tüm bu anlatılanların aynı 
anda bulunduğu bir kent parçası hangi gelișmiș 
ülkede vardır?

Organizasyon ve Finansman

Bütün bu anlatılanlar nasıl gerçekleșecek? Yatı-
rımları kim üstlenecek ve bu iș nasıl organize 
edilecek?

Yapılacak tek șey, “Uluslararası 23 Nisan Dünya 
Çocukları Kenti” için uygun ve doğru bir yer 
seçmek, ardından bu girișimi dünya kamuoyuna 
açıklamak olacaktır. Dünya çocuklarını ilgilen-
diren böylesine hassas bir projenin ilk adımının 
atılması bile, Avrupa Birliği’ne girme sürecindeki 
Türkiye’ye, gelișmiș pek çok ülkenin dahi akıl 
edemediği bir konuyu yakalayıp değerlendirdiği 
için ciddi ve yadsınamaz önemde bir saygınlık 
kazandırmaya yetecektir.

Ve belki Türkiye, dünyadaki ilk ve tek uluslararası 
“Çocuk Parlamentosu”na sahip ülke olarak tarihe 
geçecektir.

Doğal olarak bu projedeki en önemli roller, yerel 
yönetim, merkezi yönetim (Bakanlıklar) ulusla-
rarası kurumlar ve “Çocuk Kenti Yönetimi”ne ait 
olacaktır. Zaten tanıtım süreci sonunda bu kurum-
ların proje dıșında kalması mümkün olmayacaktır. 
Çünkü konu yerel olmaktan ziyade ülkesel bir 
niteliğe kavușacaktır.

Böyle bir projenin hayata nasıl geçeceği merak 
edilebilir. Bunun yanıtı așağıdaki sorulardadır.

• Evrensel bir olgu olan “çocuk” konusuna 
hangi ülke, hangi siyaset, hangi ideoloji, 
hangi kurum, hangi kuruluș veya hangi birey 
karșı çıkabilir?

• Dünyada belki bir ilk olacak olan böyle bir 
kentte hangi kuruluș, kendi markasıyla yer 
almak istemez?

• Merkezi hükümetin yönetim olarak böyle bir 
projeyi desteklememesi mümkün müdür?

• Yurt içi ve yurt dıșında var olan fonlar (AB 
fonları gibi) böyle bir projeyi desteklemez 
mi?

• UNICEF ve benzeri çocuk örgütleri bu 
projeye ne kadar duyarsız kalabilir?

Kurgulanan projenin gerçekleștirilmesinde rol 
oynaması beklenen en önemli unsur, șu anda 
tüm büyük yatırım ve organizasyonlarda kulla-
nılan sponsorluk sistemidir. Üstelik bu projenin 
en önemli ayaklarını hükümet (bakanlık) ve yerel 
yönetim olușturacağından, sponsorluk sistemi için 
de güvenli bir yapı ortaya çıkacaktır.

Yönetimlerin görevi öncelikle tanıtımı gerçek-
leștirmek, doğru yer seçimini yapmak ve projeyi 
șekillendirmektir. Sponsorluk için ise yalnızca tek 
bir fi rma değil, yüzlerce fi rma konuya dahil edile-
bilecektir. İlgili yapı ve faaliyetlere paralel olarak 
her fi rma veya marka kendine bir yer bulacaktır. 
Örneğin spor tesisleri; uluslararası spor fi rmaları 
bu tesislerin yapımında rol almak isteyebilirler. 
Tenis kortları, mini futbol sahaları, atletizm tesis-
leri, basketbol, voleybol vb tesislerin yapımında 
uluslar arası spor fi rmaları ilgisiz kalabilir mi? Ya 
holdingler, uluslararası teknoloji fi rmaları, inșaat 
fi rmaları, beyaz eșya fi rmaları, bankalar, sanayi 
șirketleri, yatırımcılar, TV kanalları?

Basında yer alacak reklamları daha șimdiden 
hissetmek bile olası:
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“Dünya Çocuk Kenti inșaatları…… tarafın-
dan yapılmıștır”

“ Dünya Çocuk Kenti bilgisayar sistemi…….. 
tarafından gerçekleștirilmiștir”

“…….oteller zinciri dünyadaki ilk resmi 
çocuk otelini yapmıș olmaktan gurur duy-
maktadır”

“Çocuk Kentinin spor sahaları………..tara-
fından gerçekleștirilmiștir…”

“Uluslararası Çocuk Sağlığı Merke-
zi............Holding katkılarıyla yapılmıștır”

“Dünya Çocuk Radyo-TV istasyonu ana spon-
soru ................ Medya olacak.” vs..vs..

Bunların gerçekleșmesi olanaksız değildir. Bir 
adım daha ileriye gidelim. Bu kentin yönetimine 
UNICEF de dahil edilirse ne olur? UNICEF böyle 
bir girișime karșı çıkabilir mi? Bir an için karșı 
çıktığını varsayalım. Kendi varlık nedeniyle 
çelișkiye düșmez mi?

Yukarıda hayali örnekler biçiminde verdiğimiz 
ulusal-uluslararası fi rma veya holdinglerin TV’de 
ya da medya araçlarında her gün izlediğimiz 
reklamlarını düșünün; bu reklâmların çoğunda 
“çocuk”, reklamın ana unsuru olarak kullanılmak-
tadır. Otomobil reklamında çocuk, petrol șirketi 
reklamlarında çocuk, çamașır makinesi reklamı 
önünde kapağını açmaya çalıșan bir çocuk, 
yiyecek reklamları ise neredeyse çocuksuz düșü-
nülmemektedir, GSM operatörleri, bankalar bile 
kendi reklamlarını tasarlarken çocuk unsurunu 
kullanmaktadır. Diğerlerini de siz hatırlayın...

Bu örneklerin verilme nedeni ulusal veya ulusla-
rarası her tür sermayenin çocuk konusunu kendi 
çıkarı doğrultusunda nasıl kullandığını göster-
mek içindir. Doğal olarak bu anlayıșın, küresel 
sermayeyi, çocuk konusunda yapılacak her türlü 
girișime karșı çıkamayacakları bir noktaya tașı-
ması da kaçınılmazdır. Yine doğal olarak fi rmalar 
böylesine önemli ve saygın bir girișimi, içinde 
UNICEF gibi uluslararası bir kurulușun olduğu da 
düșünülürse, kendi markalarını kullanarak oyna-
yacakları bir rolü kaçırmak istemeyeceklerdir. 

Ekonomik Boyut

Gelelim konunun ekonomik ve özelde turizm 
boyutuna…

Ülkemize sadece böyle model bir kent parçasını 

ziyaret amacıyla gelecek çocukların yanlarında 
ebeveynleri ile birlikte seyahat etmeleri halinde 
turist sayısında bile ciddi bir artıș olması bekle-
nebilir. Örneğin böyle bir projenin İstanbul, İzmir 
veya Antalya gibi turizm potansiyeli yüksek bir 
kentte gerçekleștiğini düșünürsek, zaten var olan 
turizm altyapısı bu proje ile daha da güçlenecek 
ve ait olduğu kentin kimliği daha anlamlı bir tanım 
kazanacaktır.

Üstelik konunun turizm boyutu deniz, tarih ve 
doğa ile birleștiğinde çok daha zengin içerikli 
bir turizm biçimine dönüșmesi kaçınılmaz ola-
caktır. Sadece bu yoldan ülkeye girecek olan döviz 
miktarı bile önemsenmek zorundadır. Paris, hiç 
ihtiyacı olmadığı halde, aslında koskoca bir luna-
parktan bașka bir șey olmayan “Disneyland” ile 
milyarlarca dolarlık turizm gelirlerine ilave gelir 
katmamıș mıdır?

Bu projenin önerdiği yerleșmede yer alacak 
ticari kullanımlar (alıșveriș merkezi, konaklama 
üniteleri, eğlence, rekreasyon, spor vb. alanları) 
en az bir Disneyland kadar ciddi gelir kaynağı 
yaratacaktır.

Yine bu proje ile gelecek ișgücüne olan gereksi-
nim, servisler, yatırımlar çok ciddi bir istihdam 
yaratacaktır. Bu da projenin yer alacağı kente 
önemli ve yeni bir katma değer kaynağı oluș-
turacaktır.

Projenin gerçekleștirilmesinde merkezi hükümet 
dahil her kurum, her kuruluș, her ülke siyasetler 
üstü bu girișimde yer almak için zorunlu olarak 
yarıșa katılacaklardır. Çünkü evrensel niteliği 
olan çocuk olgusunun karșında kimse geri kalmıș 
görünmek istemeyecektir.

Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler 
ellerindeki geniș kamu arazileri değerlendirmede 
rant ve spekülasyon ile ilgili ciddi sorunlar ve suç-
lamalarla karșı karșıya kalmaktadırlar. Bu alanla-
rın kentsel ölçekte ranta yönelik kullanılması her 
zaman önemli sorunları da beraberinde getirmek-
tedir. Oysa böyle bir proje için tahsis edilecek bir 
alanda spekülasyon yapılması söz konusu olma-
yacaktır, çünkü bu girișim tek bașına hiçbir rant 
grubunun çıkarına hizmet etme özelliğine sahip 
değildir. Üstelik bu tür bir girișime ne kamuoyun-
dan, ne kitle örgütlerinden, ne siyasi partilerden, 
ne de dıș ülkelerden herhangi bir itiraz gelmesi 
kolay değildir. Tersine bu girișimde isterse herkes 
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kendine ait bir katılım olanağı da bulabilecek ve 
ölçeği farklılașan yatırımlar yapabilecektir.

Bu projenin gerçekleșeceği kente sağlayacağı en 
önemli yarar, o kente güçlü bir kimlik kazandır-
masıdır. Çünkü dünyanın bașka hiçbir ülkesinde 
olmayan bir yerleșim tipi yalnızca orada bulun-
ması nedeniyle dünya kamuoyunda tanınmasına 
neden olacaktır. Üstelik her 23 Nisan günü 
“Çocuk Parlamentosu”ndan verilecek sembolik 
mesajlar ile bu kent devamlı gündemde kalacaktır. 
Böylece burası zaman içinde dünya çocuklarının 
en az bir kez ziyaret etmek istediği bir çekim 
noktasına dönüșecektir.

Yukarıda da değindiğim gibi, böyle bir yerleșimin 
mevcut durumda turizm sektörünün kent kimli-
ğini belirlediği bir bölgede yer alması, o kentin 
kimliğini daha da güçlendirecek ve ekonomik 
aktivitenin artmasına neden olacaktır.

Planlama Boyutu

Sosyo-kültürel ve ekonomik boyutunu anlatmaya 
çalıștığımız bu kentsel yerleșimin planlamaya 
ilișkin boyutu öncelikle önerinin gerçekleșmesi 
için en uygun yerin saptanmasıyla bașlayacak-
tır. Bu alanın büyüklüğü yerleșimin gelișme ve 
ișlevsel kullanımlarına bağlı olarak düșünülmesi 
gerekmekle birlikte, göreli olarak daha küçük 
bir alanda da tasarlanması mümkündür. Konu 
tamamen yatırımın boyutlarının baștan tartıșılıp 
saptanmasıyla ilișkilidir. Doğal olarak böyle bir 
yerleșimde açık alan gereksinimi, rekreatif kul-
lanımlar, yeșil alan donatısı fazla olacak, bunun 
yanı sıra trafi k yolları, çocuklarla ilgili olmayan 

kullanımlar, ölçek dıșı yapılanmalar bu alanda yer 
almayacaklardır. Çocuk kentinin genel yerleșim 
planı öncelikle çocuk ana unsuru üzerine kuru-
lacağı için, ihtisaslașmıș tasarımcılar tarafından 
düșünülecek çevrelere gereksinim duyulacaktır. 
Bu açıdan bakıldığında proje üretiminde ulusla-
rarası yardım almak bile mümkün görünmektedir. 
Yapıların mimarilerinde evrensel anlamda özgün 
bir tasarım için uluslararası mimari proje yarıș-
maları düzenlemek dahi olasıdır.

Sonuç
Kent plancısının asli görevlerinden biri, içinde 
yașadığı çevreye ilișkin, kendi bakıș açısından 
irdeleyip, saptadığı sorunları, eksik bulduklarını, 
eleștirilerini ve önerilerini planlama yoluyla ifade 
edip ilgili kiși ya da kurumlara iletmektir. Dikkate 
alınsın veya alınmasın bu girișimler, ișin gerçek 
sahibi olan kent plancılarının kentsel sorunlara 
karșı olan duyarlılığının bir belirtisi olarak 
en azından kamuoyunun dikkatini çekecektir. 
Bu tür eylemler yalnızca meslek odalarından 
beklenmemeli, bireysel de olsa her platformda 
plancı, mesleki kimliğini belli eden girișimlerde 
bulunmalıdır.

Yukarıda tanımlamaya çalıștığımız model, böyle 
bir düșünce paralelinde kurgulanmaya çalıșıl-
mıștır. Öneri, hali hazırda yazılı ve görsel basın 
tarafından ilgiyle ele alınmıș olup, kamuoyunu 
bilgilendirme süreci bașlatılmıștır. Kent yönetim-
lerinin, kentsel kimlik geliștirmeye yönelik bu tür 
düșünce projelerine ne kadar ilgi duyacağını hep 
birlikte göreceğiz.
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