
Günay ERDEM (y. mimar) 
Sunay ERDEM (peyzaj mimarı) 
Pınar ÖZYILMAZ (peyzaj mimarı)

NOT: Planına dergisinin 2005/3 sayısında yayınlanan 
Van Beșyol Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarıșmasında 
üçüncü ödülü alan proje teknik bir hata sonucu yayınla-
namamıștır. 

Açıklama Raporu
Ülkemizde yașanan hızlı nüfus artıșı ve fi ziksel büyüme 
kentsel mekanların bozulmasına, yozlașmasına ve kim-
liksizleșmesine neden olmaktadır. Bu olușum, özellikle 
kentlerimizin Merkezi İș Alanlarında yașanmaktadır. 
Kent merkezi içersinde kamusal ve yan kamusal kentsel 
mekanlarında yașanan bu sorunlar nedeniyle yeniden 
tasarlanması ve tanımlanması gereklidir. Yarıșma alanı, 
Van kentinin merkezi iș alanı ve yakın çevresinde yer alan, 
Beșyol Meydanı, Dabbağoğlu Parkı, Hastane Caddesi ve 
Milli Egemenlik Çevresidir. Yarıșma alanı, kent merkezi 
olma potansiyelinin yeterince kullanılamadığı, nitelikli me-
kanlara dönüștürülemediği gözlemlenmiștir. Ancak alanın 
gelecekte kentin ticari fonksiyonunun yanında,

Sanat ve kültür etkinliklerinin üretildiği, açık hava faali-
yetlerin.düzenlendiği - yașandığı, kentlinin kent yașamıy-
la bulașacağı bir kamusal kentsel mekan olmaya adaydır

Planlama Stratejisi
Planlama alanı, Van kentinin ve hinterlandının merke-
zidir. Ancak bu merkez, kentsel ve bölgesel ulașım hiz-
metleri bașta olmak üzere çevredeki kullanımlar ile güçlü 
bağlantıları bulunmamaktadır. Aynca planlama alanında 
temel sorun, kent parçasının nitelikli bir kent merkezi 
ișlevlerine ve çevresiyle bütünleștirilmemiș olmasıdır.Bu 
yapılırken așağıdaki ilkeler gözetilmiștir:

- Alanın çevresi ile ilișkilerinin yeniden ve güçlü bir 
biçimde kurulması,
- Arazinin her parçasının kentli tarafından kullanıla-
bilir hale getirilmesi,
- Erișilebilirliğin bütün ulașım türleriyle (yaya, 
toplu tașım, bireysel ulașım) dengeli bir biçimde 
sağlanması.

Volkan MÜFTÜOĞLU (peyzaj mimarı) 
Mehmet Nazım ÖZER (șehir plancısı) 
Dans. Prof.Dr. Oğuz YILMAZ
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3. ÖdülVAN - BEȘYOL MEYDANI, HASTANE CADDESİ, MİLLİ EGEMENLİK 
CADDESİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIȘMASI

Sorunsal
Proje yaklașırmmızuı hedef ve ilkelerini belirtmeye geçmeden önce, 
planlama alanında bugünkü sorunlan șu șekilde algılamaktayız.
Milli Egemenlik ve Hastane Caddeleri çevresindeki yapılașmalar nede-
niyle așırması güç eșiklerin olması.

- Planlama alanında kullanım çeșitliliği ve nitelikli bir merkez geliș-
mesi gözlenememesi.
- Alan, yakın çevresinde yoğun konut, kamu ve çalıșma alanlarının 
bulunması ve kamusal mekanların fazlalığı nedeniyle özel bir ilgi 
odağı olması.
- Yoğun trafi k arterlerin yaratmıș olduğu gürültü ve hava kirliliği gibi 
çevresel sorunlar nedeniyle olușan sağlıksız mekanların varlığı.
- Kentin üniversite, iskele, istasyon ve havaalanı ile ilișkisinin gerek 
arazi kullanımı ve gerekse ulașım sistemiyle (raylı, toplu
tașım...) Kurulamaması.
- Fiziksel dokuda ulașım ve diğer kullanımlar sonucu kayıp mekan-
ların ortaya çıkması.
- Trafi k hareketinden ibaret bir kavșağa dönüșmüș olan kavșak-
ların varlığı, Beșyol meydanı ve çevresinin, kentin trafi k kaosu, 
yoğun aktivite, yapı yoğunluğu ve otomobil öncelikli ulașım yakla-
șımlar nedeniyle kent yașamında, yaya kentli kent
gelișmesinde ihmal edilmesi.
- Șehircilik ve mimarlık kültürü açısından özgün ve kimlikli mekan-
ların yaratilamaması.
- Tüm bu sorunlar, sosyal yașamın geçtiği kentsel dıș mekanının 
kalitesini zayıflatmıștır.

Kavramsal Yaklașım
Projenin amacı, Van Kentinin merkez ișlevleri ile birlikte kültürel ve sos-
yal kullanımlara yönelik yeni bir kompleks, modern kentin taleplerini kar-
șılayacak yeni bu1 kamusal mekan planlaması ve tasarımını yapmaktır.
Bu nedenle alanın, potansiyellerini farklı ölçeklerde sistematize eden, 
bu anlayıșla da mekansal belirsizliklerini ortadan kaldırılması, çevresel 
ilișkilerini yeniden tanımlanması ve çevreyle bütünleștirilmelidir. Bu 
amaca erișebilmek için alana yönelik șu hedefler ve araçlar belirlen-
miștir.

Kaynak: www.arkitera.com



Avrupa çapında sekizincisi düzenlenen ve “Geleceğin Avrupa 
Kenti için Stratejik Projeler” üretilmesini hedefleyen EUROPAN 
yarıșması sonuçlandı. Türkiye’nin ilk defa dahil olduğu ve on 
dokuz ülkede eșzamanlı olarak, ortak tema ve kurallar çerçe-
vesinde düzenlenen uluslararası yarıșmada toplam 74 arazi, 
yarıșma konusu olarak Avrupalı mimarlara sunuldu. 7 Mart 
2005’te bașlayan yarıșma için son bașvuru tarihi 26 Eylül 2005 
idi. Toplam 2886 projenin teslim edildiği yarıșmanın sonucunda 
her arazi için birincilik ve mansiyon ödülleri iki așamalı jüri de-
ğerlendirmesinin ardından belli oldu. 
Türkiye’nin İstanbul’dan Zeytinburnu ve Antalya’dan Kepez 
olmak üzere iki araziyle katıldığı yarıșmada, Zeytinburnu ara-
zisi için Fransız Carole Pralong ve ekibi birinci olurken, Kepez 
arazisinde birinciliğe layık proje görülemediği için iki eșdeğer 
mansiyon verildi.

Zeytinburnu-İstanbul Birincilik Ödülü 
Carole Pralong (ekip bașı), 
Yardımcılar: Kevin Joutel, Nathanaelle Baes / Fransa 

Sümer-İstanbul’daki Europan projesi İstanbul’un durumunu bir 
bütün, 12 milyondan fazla nüfuslu bir megapolis, olarak ele 
almamızı sağladı. Șehrin geliși güzel yayılıșı, çevresini yüksek 
kuleler ve gecekondularla bezenmiș sıradan bir alan haline 
getirdi. Sümer‘deki proje bu sorunun cevabını bulma sorumlulu-
ğunu bizim üzerimize bıraktı. Bu șartlarda alternatif proje neydi? 
Cevap vermek zorunda olduğumuz sorular sadece sismolojik 
sorular değildi. 

Üç ana soru șunlardı: 

1. Daha yașanabilir yerleșim nedir? 

2. Bir spekülasyonla ve sosyal yapının yapaylașmasıyla 
nasıl baș edilir? 

3. Ulașımı sağlamak için doğru strateji nedir? 

Öneri: Daha Yașanabilir Bir Yerleșim 

Daha iyi bir konstrüktif teknoloji bahanesiyle, sosyal șehirsel 
ve peyzajı içeren tekdüzeliği getirecek bir ideolojiyi benimseye-
mez, bașka bir yerde üretilen iskan modellerin ithal edemeyiz. 
Projenin amacı toplumsal ayırım yapmak değildir. Karıșık bir 
șehirsel alan içinde farklı alternatifleri olan bir yașam sunmayı 
amaçlıyoruz. Sürdürülebilir gelișim, sosyal ve çevresel çeșit-
liliği entegre eden ayırımcılık- karșıtı bir sürecin formülüdür. 
Daha yașanabilir bir yerleșim bu özel durumda parasismik ola-
rak düșünülmeli: Dünyasal güçlere emen parasismik bir temel. 
Yerin iç yapısı bir kayma makinesine temel olarak kullanılmıștır. 
Esas olan ise yeni bi katmandır: süregelen sokak yașamı. 

Yașama șeklinizi seçmek için daha çok özgürlük tanıyan yer: Yo-
ğun/ alçak/ kentsel/ doğal/ toplu/ kișisel/ kiralık/ mülki/ hücresel/ 
bilindik/ genç/ yașlı/ gece/ gündüz/ kutsal/ kutsal olmayan (ba-
yağı)/ erkek/ diși. Geri dönüștürülmüș toplumsallığın çeșitlenmiș 
açık alanı. Evrensel ama kesintili bir ağ. 

Kime Yönelik Bir Strateji? 

Șimdiki sakinleri muhafaza etmeyi seçiyoruz ve șehri bir peyzaj 
olarak düșünüyor, karıșık bir bir yoğunluğun taraftarı oluyoruz. 
Metropolit mülkiyetin inșa etme baskısının etkisiyle, göçmenle-
rin sosyal ardalan karıșımını da emerek bir çeșit entegre matris 
inșa ederek baș etmeyi seçiyoruz. Șehir sakinlerine olumlu bir 
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kentsel imaj sağlama isteği bizi yerel özellikleri geri-dönüșüme 
uğratmaya yönlendiriyor. Kendi kendine inșa edilmiș bir alana 
kurulmuș, sürdürülebilir bir șehir. Zihinsel topografya bașlangıç 
noktası olarak kabul edilmiștir. Birleșimin temelini insanlığın ge-
lișim tarihi olusturuyor. Açık alanların biyolojik ve sosyal yararlılı-
ğını kavrayarak, bunun üzerine yeni görüșler yaratıyoruz. 

Dönüștürme Stratejisi 

Tabula Natura 

Coğrafi k düzenden birșeyler öğrenebilir miyiz? 

Olgunlașma = Büyüme ve yansıtma zamanı. 

Zaman projenini temel malzemesidir. 

Proje, Sümer Mahallesi’nin geçici durumunu ifade etmek için 
kullanılan bir araçtır. Kentsel alan anında degișebilir değildir. 
Parça parça, kesintili bir ișlemdir. 

Boșluklar üzerinde çalıșmak, yerin değerini geri plana atmamıza 
neden olur. Proje, kentsel bir yenilenmenin araçları olan bu 
boșlukların olușturduğu bir harita önermektedir. 

Var olanı araștırmak kentsel bir akapunktur stratejisi ortaya 
çıkartıyor. Bir boșluğu konumlandırmak, nüfüs yoğunluğunu 
kırmak icin bir yol. 

Bu acil durumun ıșığında, alanı mafsal noktası olarak kabul 
edip, birbirini takip eden kısımlardan olușan bir kentsel tasarım 
düșünülmüștür. 

Kavramsal Yaklașım

Zemin ve Yerüstü 

Yer politik bir konudur. Sakinleri, Sümer’in tarihinin sahipleridir. 
Bu alanda kaderi belirleyen zemin ve topoğrafyadır. Kevin Lynch 
tarafından geliștirilen mantık imajının bir parçasıdır. Amaç, bir 
alanın yenilenmesine oranın sakinlerini de katabilecek bir sis-
tem olușturmaktır. Yeni bir çeșitlilik olușturabilmek adını çeșitli 
yașam șekilleri önerilmiștir. 

Kalınlık Olarak Zemin 

Yerin varolan potansiyelini geliștirmek üzere iki çesit mimari 
önerilmiștir. İlk olarak, yerde kurulmuș bölgenin kentsel formunu 
ifade eden bir mimari. Büyük boșluklarda inșa edilmiș yüksek 
yoğunluk birimleri karıșık bir program yaratır. Boșlukta kayan 
bloklar toplu bir yerleșim sağlar. 

İkinci olarak, kentsel alanın yeni zemin formlarınn üzerine yatı-
rılmıș daha hafi f bir mimari öneriliyor. Üzüm salkımına benzer 
birimlerin olușturduğu daha kapalı yașam alanlarıyla sürekli bir 
bütünlük içinde olan bir kamusal alan. Bu birimlerin yeni topog-
rafya üzerindeki dağılımları gelișigüzel ve esnek. Prefabrikas-
yon ise sadece acil durumlar bağlamında bir inșa yolu. 

Yüzey Olarak Zemin 

Küçük bloklar arası ayrımlar “düșünülmemiș” boșluklardır. Bu 
boșlukların tamamı kullanıșllı, kamusal ve toplu alanlara çevril-
miștir. Kamusal olanın geri dönüșümü. 

Kentin içindeki boșlukları yeniden değerlendirmek toplu alanı 
yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Herșeyin olabileceği 
belirsizlik alanları. Zemin altyapıyı emmek için deforme edil-
miștir: yollar, kamyonlar, su kanalları.. Sokak birinci zemin-
dir.bodrumikici zemini yaratır. Olușturulan bloklarsa açıktır. 

Altyapı Olarak Zemin 

Altyapı artık kent için bir sınır veya sınırlayıcı değildir. Sümer 
ve çevresi arasındaki ilișkileri geliștirmeliyiz: İstanbul’un yeșil 
kemeri ve denize giden yol. Su, enerji, ulașım açık alana ek alar 
olușturmak üzere tasarlanabilir. Çevre mühendisliği prensipleri 
zeminde altyapı içerme teșebbüsüyle birleștirilmiștir. Bu bağlam-
da, kamusallık kenti doğal görünümüne bağlayan yoldur. 

Hidrolik altyapı doğal bir peyzaj yaratmanın temel çıkıș noktası. 
Su dolașımı artık ne kentsel gelișim ne de Sumer’in kentsel 
peyzajını yaratmak için zorunlu bir fonksiyon. Büyük ölçekli pey-
zaj yapıları, alanın çerçevesini kesișen toplu peyzajlarla çizer. 
Kesișen alan hissinin modifi ye edilmesiyle, alanların içine girip 
mimariyi geliștiren bir düzen yaratan yürüyüș, kișinin ilk estetik 
eylemi haline getirilir.

Kaynak: www.arkitera.com

Zeytinburnu-İstanbul
Birincilik Ödülü

EUROPAN
“Geleceğin Avrupa Kenti için Stratejik Projeler”



Sayman Bostancı
Yardımcılar: Stefany Kim, Ayfer Șen / Almanya 

Yer ve Çevre: Kent’ten Ev Ölçeğine 
Bölgesel Planlama Șekilleri: Kıyı șehri 
Kısmen ikamet alanı olarak ayrılmıș oldukça geniș alanlar, böl-
geye düzen ve buna bağlı olarak kimlik kazandırabilecek birkaç 
özelliğe sahiptirler. Yerleșim “halı”sı, büyük bir yüzeye yayılır ve 
bağımsız peyzaja, topografyaya ve varolan tarihi izlere çok az 
reaksiyon verir. 

İzler için yaratıcı bir arayıș ıșığında, yerin doğası keșfedilir, 
analiz edilir, açığa kavușturulur ve onunla çalıșılır. Güney-kuzey 
doğrultusunda uzanan yeșil kesikler, yoğun nüfüslu alanlar ara-
sında yapısal ölçü ve tema olarak kullanılmıș ve șehrin içindeki 
yeșil alan kavramının bir parçası olarak göz önünde bulundurul-
muștur. Bu bağlamda, Topkapı’ya kadar olan kıyı kesimi, yeni 
semtler için bir șans. 

Doğudaki kent duvarı, tarihsel açıdan değerli bir öğe olarak 
kabul edilmiștir. Endüstriyel alanların ve trafi k șeritlerinin dönüș-
türülmesi sonucunda, “kıyı șehri” uzun vadede yeni bir kavrayıșa 
sahip olacak. 

Kent Planlama Yaklașımları – Kent Dönüșümü 

Yasal Olmayan Konut Yerleșiminden varolan informel yapı 
astoğunun içinde kontrollü yapılașma – “Bağ ve Özgürlük”, 
Kamusal Alanı Geri Kazanmak 

Yukarıda bahsedilen büyük ölçekli kavramın temel prensipleri 
daha küçük kent planlama kavramlarında da kullanılmıștır. İlk 
strateji, takip eden așamalarda katalizör görevi üstlenecek ve 
varolan alanları değiștirecek küçük kamusal alanlar –meydanlar 
ve parklar- yerleștirmek. 

Bunun yanısıra, bireysel alanlar aynı șekilde yeni konut 
alanlarıyla değiștirilecek: varolan eski sirkülasyon sistemleri 
ve geleneksel konutlar, tanınma ve değerlendirilmeleri için, 
entegre edilecek. “Yerleștirme stratejisi”, bir açıdan mümkün 
olabilecek en özgür biçimde planlama yapabilmeyi ve bir çok 
fırsat sağlıyor, aynı zamanda da așamalar halinde gerçekle-
șebilecek bir gelișimi mümkün kılıyor. Bu konut adaları ve ek 
girdiler olan kamusal alanlar, yakın gelecekte diğer türden yeni 
yerleșim alanlarının gelișebileceği gerçeğini kabul ediyorlar. Bu 
strateji, kentin bitmemiș ve sürekli büyüyen bir olușum olduğu 
düșüncesini kabul etmeye dayanıyor. Strateji aynı zamanda, 
bu tarihte daha çok küçük arazilerden olușan, gerçekte kararlı 
bir bütünü olușturmayan ve hatta bazı durumlarda eșzamanlı 
olarak uyușmazlık gösteren inșa edilmiș bir gerçeklik olan kentin 
kendini kavrayıșına dayanmaktadır. 

Prensipte, bu yapısal ve tamamlayıcı kent unsurları bu bölge için 
düșünülecek planlama süreçlerini belirlemek için incelenecek ve 
geliștirilecek. Bu süreçler, uygun bir dönüșümü sağlayacaklar. 
Bir kaç bağlayıcı eleman, maksimum özgürlük bırakmalı. 

Șu anda baskın șekilde, doğu-batı doğrultusunda düzenlenmiș 
teknik altyapı ve doğrusal sirkülasyon sistemlerilerine dayanan 
düzenlemeler, denizle ve önündeki yeșil alanla bağlantı kuracak 
bir sistemle değiștirilecek. Kıyıları güçlü ve kentim kimliğini 
desteklyen alanlar haline getirmek bir zorunluluktur ancak bu 
bölgeler kentteki ağlarla doğu-batı doğrultusunda ilișki kuruyor. 

Bu da “ağ” metaforunun kent için geçerli bir matris olarak gö-
rülmesini sağlıyor. Bu açık kent alanlarını uygulayabilmek için, 
hem informel yapılașmayla mücadele eden hem de bireysel 
kent modülleri için yeni bir tipoloji kullanarak farklı bir yoğunluk 
öneren bir “kent sahaları” tipolojisi gerekiyor. 

Yerleștirilen edilen konut alanları, (neredeyse parazit gibi –elbet-
te pozitif anlamda) varolan dolașım yapısına bağlanıyorlar, ze-
min katlarda varolan parsellere ayırma sistemini ve üst katlarda 
farklılașmayı, kamusal kent alanındaki yeșil bölgeleri güçlendi-
recek ve kent modülünün içinde, sınırlı ancak potansiyel bir özel 
yapılașma alanına izin verecek șekilde kabul ediyorlar. 

Eski sirkülasyon sistemi, temelde kent zeminiyle ev aynı za-
manda geniș yeșil alanlarla bütünleșmiștir ve daha kaba bir ağ 
olan yeni birincil sistemle üstüste getirilecektir. Bu katmanlașma 
stratejisi, temel sirkülasyon katmanındaki varolan stoğa basit 



Zeytinburnu-İstanbul
Mansiyon Ödülü

EUROPAN
“Geleceğin Avrupa Kenti için Stratejik Projeler”

bağlantılar sağlarken, informel yapı kuramlarının özerk yapım 
sistemlerine ve yavaș trafi ğin “kazınmıș” dolașım sistemlerine 
bir referansı temsil ediyor. Strateji aynı zamanda, eski ve yeni 
arasında bulunmuș bie “eksik bağlantı”yı temsil ediyor. 

Dükkanlar, küçük atölyeler ve üretim faaliytleri bu zemin katlarda 
konumlanıyor. Kentin zemini küçük ticaret, teșhir, pazarlama ve 
satıș ve dolașma ișlevleri için kullanılıyor. 6-7 kata kadar olan 
binalar, yukarıda bahsedilen kent ve yeșil alanları ancak be-
raberinde beklenmedik bir çok yönlülüğü mümkün kılan yoğun 
kentsel bir strüktüre katkıda bulunuyorlar. 

“Bağlamak ve özgürlük”: burada, bağlayıcı elemanların da ola-
bildiğince özgür kalmalarına izin veriliyor.

Kaynak: www.arkitera.com



Hazevoet Sander / Hollanda 

“Kepez Light”

Bahçe kenti fi kri, Kepez Light projesinin bașlangıç noktasını 
olușturuyor. Elbette, bir adım daha ileriye giderek meyve bahçe-
lerinin, seraların ve özel bahçelerin tarımsal kullanılıșı açısından 
arazinin değerini arttırıyor. İki karayolu ve gerçekleștirilecek olan 
demiryolu projesinin arasında yer alan Kepez, birbirinden ba-
ğımsız alçak konut yapılașmasının, özel bahçelerin ve hiyerarșik 
olmayan bir sokak düzeninin varolduğu yeșil bir ada. 

Kepez’deki sokak dokusu, çevresine eklenecek dairesel bir yolla 
mükemmelleștirilebilir ve çevredeki karayolu sistemine bağlan-
ması sağlanabilir. Hızdaki farklılașma altyapıye idare etmek için 
mantıklı bir araç olabilir. Kepezin çevresinde bulunan yeșil alan, 
ofi s kullanımı için ayrılmıștır. Ancak bu gelișim, iki otoban boyun-
ca odak noktaları olușturacak kritik noktalarla sınırlandırılmıștır. 
Varolan enerji transfer hatları, Kepez sakinleri için spor alanları, 
çay bahçeleri, çocuklar için oyun alanları, çiçek bahçeleri gibi 
rekreasyon alanları elde etmek için bir fırsat olușturmaktadır. 

Gelișim Stratejisi 

Ana prensip, dikey genișleme yerine yatay genișlemeyle yoğun-
luğu arttırmaktır ve yoğunluk, yükseklikler ve hizalamalar gibi 
konularda basit kuralları olan yeni bir yapı sistemiyle, varolanla 
bütünleșmeye olanak sağlayan verimli așamalandırma, yönetim 
ve bölge sakinlerinin taleplerini biraraya getirmeyi amaçlayan 
iletișime dayalı yaklașımla elde edilmektedir. Varolan kıș bah-
çeleri yeni evlerin geliștirilmesindeki ilham kaynağı olmușlardır: 
Son derece esnek ve ekonomik olarak çekici basit çelik yapım 
sistemi. Yapılar aynı zamanda sakinleri tarafından farklı malze-
melerden paneller çelik strüktüre monte edilerek inșa edilebilir. 
Yani birbirinden farklı çok sayıda kat planı elde etmek mümkün. 

Kepez Analizi 

Antalya’nın iki temel gelir kaynağı bulunmaktadır. Turizm ve ta-
rım. Yumușak Akdeniz iklimi, her ikisi içinde ideal koșulları sağ-
lamaktadır. Finike ve Demre bölgeleriyle Antalya bugün, meyve 
üretimiyle de oldukça ünlüdür. Bölgede bir çok sera kompleksi 
bulunmaktadır. Çalıșma alanı ise, kent merkezinin yakınında 
ve aynı zamanda kentin sınırında, çam ormanları boyunca yer 
almaktadır. Büyük nüfus artıșının sonucu olarak Kepez bugün 
hem mekansal hem de ekonomik anlamda baskı altındadır. 

Kepez, doğudaki İstanbul karayoluyla kent merkezine bağlanır. 
Kuzeybatıdaki yeni karayolu ve güneydeki demiryolu da kentle 
altyapısal bağlantıyı güçlendirmektedir. 

Așamalandırma 

- Bașlangıçta, boș ve kullanılmayan alanları değerlendirilir. 

- Kötü inșa edilmiș binalar ortadan kaldırılır. 

- İyi durumdaki yapılar kalabilir ve eğer eğer teknik olarak 
mümkünse 4 kata kadar genișletilebilir. 

- Yönetim, illegal yapılașmaya izin verilmeyeceğini beyan 
etmek adına, araziyi bugünki kullanıcılara sembolik bir 
miktar (Pazar fi yatına değil!) karșılığında satar. 

- Geliri olmayan ya da geliri yeterli olmayan kișiler için farklı 
așamalarda verilecek krediler ya da 10-20 yıllık kiralamalar 
düșünülebilir. 

- Karșılığında șehir yönetimi yeni evler için yeni temeller 
önerir ve bu yeni inșa edilen binaların kalitesini garanti 
eder. Bu karșılıklı değișim aynı zamanda konseyin bölgenin 
gelișimini kontrol edebilmesi için bir araçtır. 

- Yoğunlaștırmanın sonucunda belediye yeni konutların 
%30’nu yeni kullanıcılara satılabilir ve bu șekilde bölge 
sakinlerinin çeșitliliği sağlanır.

Kaynak: www.arkitera.com
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EUROPAN
“Geleceğin Avrupa Kenti için Stratejik Projeler”

Giulio Forte (ekip bașı), Elisabetta Avallone, Gabriele Pier-
luisi / İtalya 

Strateji 01 (Yasallaștırma Süreci) 
- Kentsel atıl yüzeylerin değiștirilmesi ve planlanması, 
- Minimum referans alanlarının tanımlanması, 
- Arazilerin kentsel atıl alanlar ve ortak mülkler olarak 
ayrılması, 
- Yapının durumunun control edilmesi, 
- Yerleșim müdahale sınıflarını belirleme: 
- Hacim arttırma, 
- Güvenli hale getirme, 
- Toparlama, 
- Yıkma ve yeniden inșa etme, 
- Yıkma. 

Strateji 02 (Yeniden İșlevlendirme Süreci) 
- Ana yollar ve kentsel dokuyla sabitlenmiș homojen alan-
ların saptanması 
- Özelleșmiș ișlevleri içinde barındıran özel strüktürler olan 
yerel nokta kulelerinin geleceği ana düğüm noktalarının 
tanımlanması 

Strateji 03 (Kentsel Peyzaj Planlaması) 
- Kepezaltı bölgesine girișlerin saptanması, 
- Çalıșma alanının sınırlarının belirlenmesi, 
- Ormanın çalıșma alanıyla sınırlarının belirtilmesi, 
- Yeni müdahaleler için ana kentsel yenileme alanlarının 
çizilmesi, 
- Ticari ișlevlerin karayolu boyunca uzanan alana yerleș-
tirilmesi, 
- Yol sisteminin yenilenmesi. 

Tasarım projesi üç tane birbirine entegre edilmiș ișlevsel ve temsili sisteme dayanıyor 
ve aynı zamanda fi ziksel mekanın yerel durumu ve kentsel gelișim ve peyzaj tasarımı 
konularına yaptığı küresel yansımayla, maksimum “bir arada varoluș” ve maksimum 
özgüllük ile ilgili. 
Kepez Bölgesi bir çok olumlu özelliği içinde barındırdığı için, müdahaleler, temel plan-
dan farklı olarak kentsel bir seviyeye dayanıyor. Aslında, varolan yerleșim modelinin 
muhafaza edilmesini destekleyebilecek tüm araçların tanımlanması gerekli. Bugün-
lerde, bahçesi ve özel park yeri olan ve tercihen yeșil yamaçlarda konumlanmıș bi-
reysel konutlara talep çok fazla. Planlamacı ve mimarlar bu “sıradan ve banal” konut 
tipini uzun süredir ihmal etmișlerdi ama bugün, bu doğal yerleșim biçimi ve kontrolü 
ortadan kaldıran estetiğine özgü keșfedilmemiș nitelikler olabileceğine olan inanç 
artıyor. Belirli koșullar altında düșünüldüğünde, özellikle kentsel bağlamda oldukça 
anti-kentsel görünen bu yerleșim biçimi, kente bir meydan okuma önerisi olabilir. 
Zerreler gibi olan bu yapıların olumlu özelliklerinden yararlanabilmek için, bölgesel 
sınırların kendilerini, yeni limitleri șekillendirerek nitelendirmesi; yerleșimin alanlarla 
desteklenmesi ve aynı zamanda sokakların, düğüm noktalarıyla birleștirilmesi gerek-
li. Proje stratejisi üç farklı birimle tanımlanmıștır: 
Birim 1: Peyzaj Sınırları/Bölgeleri 
Kepez Bölgesi’nin sınırlarını belirlerler. Birim 1, çevredeki korunmuș yeșil alana karșı-
lık gelmektedir ve bölgenin gelișimine gore sürdürülebilir doğrusal bir park yaratmak 
için kullanılacaktır ve bölgesel bir parkın tüm niteliklerine sahip olan alan, tüm kent 
için çekici bir hale gelecektir. 

- Açık spor sahaları, 
- Kapalı spor salonları, 
- Tıbbi servis mekanları, 
- Okul ve eğitim alanları, 
- Konut alanları, 
- Park alanları, 
- Oyun alanları. 

Birim 2: Kentsel Atıl Alanlar/Yüzeyler 
Atıl alanlar, boyut, șekil ve varolan arazilerle kurdukları ilișkiler bakımından farklıdır. 
Her alan özerk bir biçimde gelișme eğilimindedir ve bu bireysellik niteliği her birine, 
tüm sisteme direnme gücünü verir. Proje, her alanın limitlerini belirsizleștirir ve plan-
lama farklı durumlara adapte olarak bağımsız bir biçimde sürer. 

- Sosyal faaliyetler ve topluluk faaliyetleri, 
- Ticari faaliyetler, 
- Zanaat atölyeleri ve ilgili mekanlar, 
- Kapalı park alanı, 
- Konutlar, 
- Kentsel meydanlar, 
- Yaya kaldırımları, 
- Çocuklar için oyun alanları. 

Birim 3: Yerel Noktalar/Kuleler 
Sokaklar, büyük kentsel sistem içinde hiç bir güce sahip değildirler. 
Proje, sokakların olușturduğu ağa, kamusal hizmetlerin, ticari, kültürel, sosyal faali-
yetlerin içinde yer aldığı düğüm noktaları yerleștirir. Düğüm noktaları, kișinin kendisini 
tüm galaksinin içinde yönlendirebileceği ana sistem haline gelecektir. 
Projenin stratejisi, Kepez bölgesinin bileșenleriyle bu farklı birimlerin süperempoze 
edilmesine dayanıyor. Kentsel yama operasyonu, mekanın alanın kullanımıyla bağ-
lantılı niteliklerini en uygun hale getiren bir metodu tanımlamaya bașlıyor.

Kaynak: www.arkitera.com


