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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Akif Burak ATLAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Istanbul Şube Başkanı

Dr. Gencay SERTER

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı

Prof. Dr. İclal DİNÇER

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

Açılış Konuşmalarının kaydına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRoKrGwYPNw&list=PLjBac43pb9Cl47Nm7PAgaIOS9qu0hyVwN
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Akif Burak ATLAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Istanbul Şube Başkanı

*Bu metin 45. DŞG Kolokyumu Açılış Konuşmaları deşifresinden elde edilmiştir.

Tüm değerli katılımcıları, meslektaşlarımı, hocalarımı, öğrenci arkadaşlarımı sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bugün, 8 kasım Dünya Şehircilik Günü Kapsamında gerçekleştirdiğimiz 45. Kolokyum 
için, hatta beş yılda bir gerçekleştirdiğimiz üzere, 9. Türkiye Şehircilik Kongresi için 
sizleri karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Dünya Şehircilik Günü, Arjantinli şehircilik profesörü Carlos Maria Della Paolera 
tarafından önerildi ve ilk kez 8 Kasım 1949 tarihinde Buenos Aires’te kutlandı. 

Türkiye’de ise Prof. Dr. Kemal Ahmet Aru’nun önerisiyle, Prof. Dr. Mehmet Ali Handan 
başkanlığında ve Prof. Dr. Mehmet Çubuk sekreterliğinde kurulan Dünya Şehircilik 
Günü Daimi Komitesi’nin özverili çalışmalarıyla temelleri atılan Dünya Şehircilik 
Günü etkinliklerinin ilki 1977 yılında düzenlendi. 1977-1986 yılları arasında fiziksel 
planlamanın temel kavramları üzerine odaklanan kolokyum buluşmaları, 12 Eylül darbesi, 
sıkıyönetim ve baskı döneminin engelleyici koşullarında planlama camiasına özgü, içe 
dönük bir içerikle gerçekleşmesine rağmen ısrarla sürdürülerek, kurumsallaşma ve 
gelenekselleşme yolunda ilk büyük adımlarını attı ve Türkiye Şehirciliği için önemli bir 
platform haline geldi.

Planlamada uygulamaya yönelik yaklaşım, yöntem ve benzeri tartışmaların mesleki 
camiada yoğunlaşmaya başladığı,  hukuk, eğitim, katılım, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi 
başlıklarla birlikte meslek alanına ilişkin görev ve yetkilerin de tartışıldığı ikinci on yıllık 
dönem ise İstanbul’da gerçekleşen 4. Şehircilik Kongresi ile sona erdi. 

1996’da gerçekleşen 4. Kongre’nin kolokyum tarihi açısından bir diğer önemli noktası ise 
DŞG sekreteryasının Daimi Komite’den TMMOB Şehir Plancıları Odası’na devredilmesiydi.
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1997-2006 yılları arasında gerçekleşen Üçüncü on yıllık dönem, küreselleşmeyle birlikte 
dönüşen politikaların etkisiyle kentsel politikaların da yeniden şekillendiği; strateji, risk 
ve fırsat gibi popüler kavramlarla birlikte kent yoksulluğu, dönüşüm gibi sosyo-ekonomik 
tartışmaların da meslek alanında gündem olduğu bir döneme işaret ediyordu.  

Dünya Şehircilik Günü Kolokyum Buluşmalarının dördüncü on yılında ise, planlamanın 
ele aldığı konuların kapsamı genişledi, mücadele, savunma, adalet gibi kavramlar öne 
çıktı, planlama alanındaki uygulamaların biçim ve yöntemlerine ilişkin endişeler derinleşti 
ve meslek alanımızın ruh hali karamsar bir noktaya taşındı. Ancak Gezi Parkı’ndan 
Saros Körfezi’ne, Cerattepe’den Yırca’ya, Validebağ Korusu’ndan Salda Gölü’ne, Alakır 
Vadisi’nden Kazdağları’na filizlenen toplumsal direniş ve dayanışma, kentlerimiz için 
umut oldu, meslek alanımızın geleceğine dair yeni ve taze bir ufuk açtı. 

Değerli meslektaşlarım, bugün açılışında ŞPO İstanbul Şubesini temsilen konuşma 
onurunu yaşadığım ve beş gün boyunca birbirinden özel katkılarla devam edecek olan 9. 
Türkiye Şehircilik Kongre’siyle birlikte, Dünya Şehircilik Günü buluşmalarının kırkbeşinci 
yılını geride bırakacağız. Pandemi gölgesinde, mevcut eşitsizliklerin ve kırılganlıkların 
giderek derinleştiği bir sosyo-ekonomik düzlemde, bir yandan kanal İstanbul gibi 
tehditlerle boğuşurken diğer yandan yeni ve belki de öngörülemeyen krizleri karşılamaya 
hazırlandığımız bir noktada mesleğimizi ve başta kentlerimiz ve yurttaşlarımız olmaz üzere 
mesleğimizin, planlamanın yüksek bir sorumlulukla dokunduğu değerleri koruyacağımıza 
dair umudumuzu büyütmek üzere 45. kez bir aradayız. Önümüzdeki 5 gün, Planlamanın 
Birikimi, Zemini ve Ufku başlığı altında meslek alanımıza dair güncel fotoğrafı kayıt 
altına alacağız. Bu büyük buluşma için aylardır büyük bir özveriyle çalışan Kongre 
düzenleme kurulumuza, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne 
ve değerli hocalarımıza, Kongremizi destekleyen İstanbul Planlama Ajansına ve üst 
kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Şehir Plancıları Odası çalışanlarına ve katkıda 
bulunan yöneticilerine, ve son olarak Kongreye bildirileriyle ve sunumlarıyla katkıda 
bulunan meslektaşlarımıza şube yönetim kurulumuz adına teşekkür eder, 9. Şehircilik 
Kongremizin meslek alanımızın geleceğine ışık olacak sonuçlarıyla tamamlanmasını 
temenni ederim. Tüm meslektaşlarımı sonsuz saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. ,

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul Şubesi adına;

Akif Burak ATLAR
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Dr. Gencay SERTER

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı

*Bu metin 45. DŞG Kolokyumu Açılış Konuşmaları deşifresinden elde edilmiştir.

Sevgili Meslektaşlar, Değerli katılımcılar. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Bildiğiniz üzere Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında bu sene Türkiye Şehircilik 
Kongresinin dokuzuncusunu düzenliyoruz. Beş senede bir Odamız tarafından düzenlenen 
kongrelerimizin, her sene gerçekleştirilen kolokyumlardan farklı olarak, meslek alanımıza 
ve ülkemize ilişkin gündemleri daha geniş bir çerçevede ele alıp tartıştığımız mecralar 
olması hedeflenmektedir.

Bu anlamda bu seneki Kongre için Planlamanın Birikimi Zemini ve Ufku teması 
belirlenmiştir.  Belirlenen bu tema çerçevesinde, meslek alanımızda yaşanan sorunlarla 
birlikte, taşıdığı potansiyellerin ele alınıp değerlendirmesi, tartışılması temel beklentimizdir. 

Meslek alanımızın itibarsızlaştırıldığı, bilimsel temellerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, 
onu var eden ve belki de en önemli özelliği olan kamu yararı odaklı yaklaşım 
perspektifinden koparılmaya çalışıldığı bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Esas itibari ile 
bu durum, ülkemizde diğer tüm meslek alanlarına belli ölçüde sirayet etmiş, hayatın 
her alanında bilinçli şekilde yaratılmış bir durumdur. Çünkü toplum yararından yana 
tavır alan, geniş halk kesimlerinin çıkarını gözeten, sadece insanlar arasında değil diğer 
tüm canlı ve cansız varlıklarla ortaklığı savunan bir yaşam kurgusunun; hangi kesimin 
zararına olacağı açıktır.  Zarar görecek olanlar kendi zenginliklerini artırmak adına bu 
ülkenin yoksullarının emeğini sömüren, doğal değerlerini bir meta olarak görüp tahrip 
eden sermayedarlar ve onların çevreleridir. 

Uzun dönemden beri, özellikle inşaat sermayesine dayalı gelişme senaryosunu seçen, 
bu uğurda kentlerimizi yaşam alanlarından öte para kazanılacak, sermaye yaratılacak ve 
çoğaltılacak alan olarak gören iktidar, yürüttüğü politika ve pratiklerle kentlerimizde, kırsal 
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alanlarımızda, doğal ve yabanıl sahaların tamamında büyük bir yıkım yaratmıştır. 

Öyle ki, dünyanın en büyük iç denizi olan Marmara artık müsilaj tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. 

On bin yıldan fazla tarihi olan Hasankeyf sular altında kalmıştır. 

Kazdağları madene, Karadeniz HES’lere kurban edilmiştir. 

Tarım arazilerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız, meralarımız günden güne yok olmaktadır. 

Bu yıkımların geldiği boyut ortada iken hala Kanal İstanbul gibi bir eko-kırım projesi 
“vizyon projesi” “devlet projesi”, “çılgın proje” gibi isimlerle pazarlanmaya çalışılmakta; 
yollar, köprüler, meydanlar, hastaneler şirketlere devredilmektedir. 

Uygulanan bu ekonomi politikaları belirli çevreleri hızla zenginleştirirken, geniş kesimleri 
derinleşmiş ve şiddeti her geçen gün artan bir yoksulluğun içine sürüklemiştir. Ayrıca 
para kazanmak uğruna aklın, vicdanın, ahlakın ve tekniğin bir yana bırakıldığı projeler ve 
sermaye birikimini önceleyen kapitalizmin dünya çapındaki yıkıcı uygulamaları; dünyamızı 
artık bir uçurumun kenarına getirmiştir. Bu global soruna paralel olarak, ülkemizde 
küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha şiddetli biçimde hissedilmeye başlanmış, 
her afette yaşadığımız can ve mal kayıplarının oranı sürekli artar hale gelmiştir.

Mesleğimiz yaşanan tüm bu gelişmelerin her zaman kesişiminde yer almıştır. Ve maalesef 
kimi zaman da bu süreçleri derinleştiren bir rolü de olmuştur.

Bu durum esasen planlamanın, kamucu anlayışla beraber belirli ahlaki ve etik ilkelerden 
koparılmasının doğal ve yıkıcı bir sonucudur. 

Bu anlamda hepimize düşen görev mesleğimizi tarihsel bir birikim sonucunda oluşmuş 
temel ilkeler doğrultusunda; toplum yararını gözeten, en geniş çerçevede insan ve diğer 
tüm varlıklarla beraber ortak yaşamı hedefleyen etik çerçeve içerisine sokmaktır. Bu 
artık sadece mesleğimiz adına değil; ortak geleceğimiz, ülkemiz ve gezegenimiz adına 
hepimize düşen sorumluluktur. 

Bu sene dokuzuncusunu düzenlediğimiz kongremizin; Odamızın, mesleğimiz adına 
koyduğu bu hedefe ulaşmak noktasında çok önemli bir rolü ve katkısı olacağına 
inanıyorum. Kongre boyunca özgürce sürdürülecek bütün tartışmaların mesleğimizin 
daha iyi noktalara ulaşması anlamında katkı sunmasını umuyorum.

Bu vesileyle bu seneki kongrede ortak düzenleyici kuruluş olarak yer alan Yıldız Teknik 
Üniversitesinden kıymetli hocalarımıza  ve tüm ilgili kadrolarına sergiledikleri emek ve 
işbirliği için teşekkürü borç bilirim.
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Bu seneki kongremize sundukları bildirilerle katkı sunan, davetli konuşmacı, panelist 
olarak yer alan ve moderatör olarak görev yapacak olan herkese ayrı ayrı teşekkür 
ederim.  Ayrıca yoğun emek harcayarak kongrenin bütün içeriğinin belirlenmesinde ve 
bildirilerin değerlendirilmesinde emeği geçen kongre bilim ve yürütme kurulunda görev 
almış tüm kişilere ve kongremizin gerçekleştirilmesine katkı sunan İstanbul Planlama 
Ajansı’na Şehir Plancıları Odası adına şükranlarımı sunarım.

En son olarak da odamızın yürüttüğü bütün faaliyetlerde canla başla çalışan tüm çalışma 
arkadaşlarıma siz değerli katılımcıların huzurunda en içten ve samimi duygularımla 
teşekkür ederim. 

Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızı ve değerli katılımcıları Şehir Plancıları Odası adına 
sevgiyle ve saygıyla selamlar, kongremizin hepimiz için başarılı geçmesini dilerim.

Sağolun. 

Gencay SERTER
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Prof. Dr. İclal DİNÇER

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

*Bu metin 45. DŞG Kolokyumu Açılış Konuşmaları deşifresinden elde edilmiştir.

Günaydın,

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü - 9. Türkiye Şehircilik Kongresinin siz değerli katılımcılarını 
saygılarımla selamlıyorum. 6 - 10 Kasım 2021 tarihlerinde "Planlamanın Birikimi, Zemini 
ve Ufku" temasıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşma şehircilik ve planlama camiasını 45. 
kez bir araya getiriyor. 

Beş yılda bir gerçekleştirilen Kongrelerden dokuzuncusunu Yıldız Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak Odamızla ortaklaşa gerçekleştirmiş olmaktan 
mutluluk ve onur duyuyoruz.

Şehircilik ve planlama alanımızın beş yıllık değerlendirmesinin yapıldığı genel kongreler 
Dünya Şehircilik Günü kutlamalarımız ve yıllık kolokyumlarımız açısından çok özel 
önem taşıyor. 1981 yılındaki Birinci Şehircilik Kongresi ile başlayan ve döneminin 
güncel konularının değerlendirildiği bu kongreler, artık camiamızda bir gelenek olarak 
yerleşmiştir. 

1986 yılında Türkiye’deki güncel imar düzenlemelerinin tartışılması, 

1991 yılında Şehirciliğin Son 30 yılının Değerlendirilmesi, 

1996 yılında Kent, Kültür ve Toplumsal Uyum konusunun gündeme taşınması, 

2001 yılında AB süreciyle ilişkilerin irdelenmesi, 

2006 yılında planlama siyaset ilişkilerinin gündeme gelmesi, 
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2011 yılında herkes için kent, herkes için planlama kavramının vurgulanması, 

2016 yılında ise Şehircilik ve Eğitimi temasının ön plana alınması 

Bugünden bakıldığında dönem özelliklerinin ne kadar doğru tespit edildiğini bize 
göstermektedir.  

Bu seneki 9. Kongremizde de dönemin dinamiklerini değerlendirme geleneği devam 
ettirilerek temamız "Planlamanın Birikimi, Zemini ve Ufku" olarak belirlendi. 

Planlamanın geçmişten bugüne taşıdığı “birikimi ”, bugünkü “zemini” ve geleceğe 
ilişkin “ufku” gibi üç perspektifte, planlama ve şehircilik gündemimiz tartışmaya açıldı. 
Planlamanın birikimi temasıyla, planlamanın günümüze taşıdığı mesleki ve bilimsel arka 
plan, bir disiplin olarak bugünlere taşıdığı deneyim ve planlama tarihinde öne çıkan 
süreçlerin paylaşılması kongrenin amaçlarından biri olarak kabul edildi. 

Planlamanın zemini teması altında ise mevcut planlama gündeminin, bu gündem 
içerisinde plancının konumunun ve yaşadığı zorlukların tartışılması önemsendi.  

Planlamanın ufku teması ise, yeni gelişen kavram, yeni yöntem ve araçları, değişen ve 
gelişen teknoloji ışığında kentlerimizin yeni gündemlerini ve planlamanın bu değişime 
cevap üretme çabası sorgulansın istendi.  

Bu perspektif içinde Türkiye 9. Şehircilik Kongremizin,

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel 
eşitsizliklere ve kentsel krizlere mercek tutması,

Planlamada bir paradigma değişikliğini işaret etmesi ve yönlendirmesi, 

Kamu yararı, sosyal ve mekânsal adalet, kent hakkı gibi kavramların planlamanın ufkunu 
belirleyen kavramlar olarak öne çıkması ve meslek etiğinin ve itibarının demokratik bir 
zeminde kuvvetlendirilmesine vesile olması en büyük dileğimizdir. 

Sözlerime son verirken Kongreye bildirileriyle katkıda bulunan meslektaşlarımıza, ulusal 
ve uluslararası davetli konuşmacılarımıza, bilim kurulu ve düzenleme kurulu üyelerimize, 
oturum başkanlarımıza, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen Odamızın Yönetim 
Kurulu üyelerine, İstanbul Şubemiz Yönetim Kurulu ve çalışanlarına, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üyelerimize; Kongremizi destekleyen 
İstanbul Planlama Ajansına ve kongre hazırlık sürecinin kolaylıkla geçirilmesini sağlayan 
Oda Genel Merkezimizin değerli çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kongremize başarılar diliyorum.  
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DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 
BİLDİRGESİ

Ayhan ERDOĞAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri
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8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ BİLDİRGESİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından her beş yılda bir düzenlenen Türkiye Şehircilik 
Kongresi`nin dokuzuncusunu, bu yıl yoğun bir emek ve özverili bir hazırlık sürecinin 
sonunda, çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcının katkılarıyla düzenliyoruz. 
Meslek alanını etkileyen siyasal ve iktisadi süreçler ile birlikte şehircilik pratiklerinin 
değerlendirildiği, güncel sorun alanlarına dair çözüm önerilerinin tartışıldığı ve 
planlamanın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeleri doğrultusunda yeni kavramların ve 
yeni yöntemlerin ele alındığı; tüm bu konulara dair kamusal bilgi üretilerek bir anlamda 
tarihe not düşüldüğü Kongremizin bu seneki ana başlığı  "Planlamanın Birikimi, Zemini 
ve Ufku" olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde planlama meslek alanının saygınlığı son yıllarda hiç olmadığı kadar tahrip 
edilmiş olsa da şehirleşmenin dolayısıyla ilk dönem planlama pratiklerinin temellerinin 
atıldığı bir coğrafyada yaşadığımızı belirtmek gerekir. İnsanlık tarihinin en önemli kırılma 
noktalarına ev sahipliği yapan bu topraklarda,   planlama meslek alanı bu coğrafyanın 
şekillenmesinde, kültürel birikimin oluşmasında  kritik bir rol almıştır.  İnsanlık tarihinde 
önemli bir yeri olan Göbeklitepe`den, Neolitik Devrimin yeryüzündeki en önemli 
yerleşimlerden birisi olan Çatalhöyük`e kadar birçok kültür katmanının izlerinin bulunduğu 
ülkemizde, planlama tüm bu tarihsel ve coğrafi süreci anlamak için başvurulan en önemli 
meslek alanlarından biri olmuştur. İmparatorluklara ev sahipliği yapmış ülkemiz, ardından 
kurulan Cumhuriyet ile bilimin öncülüğünde çağdaş bir yaşamı inşa etmek üzere dünya 
üzerindeki devrimsel süreçlerden birini yaşamıştır.

Dünyada eşine az rastlanır bir tarihsel ve coğrafi geçmişe işaret eden bu uzun 
süreç; yarattığı zamansal ve mekânsal birikimler ile biz plancılara verimli bir zemin 
yaratmaktadır. Binlerce yıllık bir birikimi içeren bu sürecin her kırılma anında planlama 
meslek alanının rolü vardır. Bundan sonraki tüm süreçlerde de hiç şüphe yok ki planlama 
meslek alanı yine temel bileşenlerden biri olacaktır. Bu anlamda ülkemizin ve dünyamızın 
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biçimlenmesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde ve geleceğimizde de planlamanın 
önemli bir işlevi  olacağı açıktır.

İçinde bulunduğumuz sürecin hem ülkemiz, hem dünyamız hem de mesleğimiz adına 
birçok olumsuzluğu barındırdığı ortadadır. Bugün kapitalizmin  her koşulda daha fazla 
üretimi, tüketimi ve kar elde etmeyi hedefleyen, kamu yararına planlamayı reddeden 
mantığının bir sonucu olarak iklim krizi ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Dünyamızda 
binlerce tür yok olmuş, onbinlercesi de yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. İnsan sağlığı 
daha önce yaşanmamış yeni tehditler altındadır Yaşanan sürekli kriz durumlarından çıkış 
için her seferinde ilkel birikim yöntemlerine başvurularak geniş halk kitleleri yoksulluğa 
mahkum edilmektedir.

Ülkemizde de geniş kitleleri yoksulluğa sürükleyen, bir avuç sermayedarın mal varlıklarının 
artarak devam etmesini amaçlayan politikaların uygulayıcısı olan AKP iktidarı 20 yıldır 
ülkemizi yönetmektedir. Gelinen noktada ülkemiz ekonomik olarak güç kaybetmiş, 
toplum katmanları arasındaki eşitsizlik Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar artmış, 
toplumun çok geniş bir kesimi açlıkla, yoksullukla mücadele eder duruma gelmiştir. 
Büyük oranda inşaata dayalı ekonomik gelişme modelini seçen, uluslararası piyasanın 
istekleri doğrultusunda tarımsal üretimin zorlaştırıldığı, yanlış kentleşme politikaları 
neticesinde tarım arazilerinin yok olduğu, kıyılarımızın, meralarımızın, ormanlarımızın 
rant uğruna tahrip edildiği, kamusal, doğal ve kültürel varlıklarımızın sermaye çevrelerine 
sunularak özelleştirildiği bu süreç özü itibari ile planlama meslek alanı ile doğrudan 
ilişkili olarak gerçekleşmiştir. Bir avuç varsılı daha fazla varlıklı hale getirmek uğruna 
kent toprağı yağmalanırken, doğal varlıkların yok olmasına sebep olan arazi kullanım 
kararları oluşturulurken, araçsallaştırılan ve özünden koparılan yine planlama meslek 
alanı olmuştur.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen    unutulmamalıdır ki; bu süreci tersine çevirmek için 
öncelikli olarak başvurulacak meslek alanlarından biri yine planlama olacaktır. Toplumun 
genel yararını odağına alan,  doğal varlıkların korunmasını önceleyen, toplumun bir bütün 
halinde refahını amaçlayan bir anlayışla sürdürülen planlama mesleği, hem ülkemizin 
hem de dünyamızın kaderini değiştirecek araçlardan biri olacaktır. Meslek alanımıza dair 
tarihteki en eski örneklerin yaratıldığı, günümüzde hala izlerinin görüldüğü, ülkemizde 
köklü bir zemine ve birikime sahip    olan planlamanın geleceğimizi de biçimlendirme 
noktasında en önemli araçlardan biri olacağı açıktır.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte eşitlikçi, kamucu, beraber yaşadığımız tüm canlı ve 
cansız varlıklara saygı ekseninde biçimlenmiş bir yaşamı kurma hedefi ile şekillenen 
anlayışı hayata geçirmemizin oldukça önemli bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu noktada  9.
Türkiye Şehircilik Kongresi`ni, bu anlayışı hakim kılmak üzere yürütülen mücadele 
alanlarına katkı sunacak önemli bir çaba olarak değerlendiriyoruz.
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açılış oturumu

PLANLAMANIN BİRİKİMİ VE ZEMİNİ
Moderatör: Dilek KARABULUT

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ

Plansız Planlama

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK

Kent Planlama ve Kamu Yararı

Prof. Dr. Ayda ERAYDIN

Değişen Dinamikler ve Planlama:

Geçmiş Deneyimin Öğrettikleri, Geleceğin Koşullarına Hazırlık

Prof. Dr. İclal DİNÇER

Planlamanın Zemini İçin Yeniden Düşünmek

Açılış Oturumu’nun kaydına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRoKrGwYPNw&list=PLjBac43pb9Cl47Nm7PAgaIOS9qu0hyVwN
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Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ- Efendim herkese günaydın, güzel sabahlar, güzel hafta sonları 
diliyorum. Dolu dolu geçecek bir hafta sonuna hazırlanıyoruz hepimiz bugünle birlikte. 
Ama elbette öncelikle bu kongrenin yıllardır düzenlemesinde büyük emekleri olan 
Odamız Genel Merkezine, İstanbul Şubemize ve bölümüme ve tabii ki emek veren tüm 
meslektaşlarıma, arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve ben de başarılı bir kongre 
diliyorum.

Şunu anımsıyorum: Yani epey oldu ama Ankara’da bir Dünya Şehircilik Gününde Baykan 
Günay Hoca şöyle bir şey söylemişti. Planlama deneyimlerimiz, birikimimiz üzerine 
konuşuluyordu yine, “10 meslektaşımı alırım, gider Paris’i de planlarım” gibi, yani bizim 
deneyimimizin, birikimimizin nerede olduğunu anlatmak adına böyle bir örnek vermişti. 
Buna tabii çok katılıyorum. Bu konuda hem akademi olarak hem serbest çalışan, hem 
kamuda çalışan bazı meslektaşlarımız olarak hem de odamız olarak hazırlıklıyız. Çok 
izliyoruz ve bunu kamuoyuyla olabildiğince, yer bulunabildiği sürece paylaşmaya 
çalışıyoruz hepimiz. Ama işte ne kadar dinleniyor yönetenler tarafından, karar vericiler 
tarafından; ne kadar uygulamaya, hayata aktarılıyor? İşte açılış konuşmalarında 
dinlediğimiz gibi hiç de başarılı değil ve sorunlarla sürekli boğuşuyor halde, böyle bir 
alan içerisinde işlerimizi yapmaya çalışıyoruz.

Şöyle başlayayım: Peki bu deneyimin, bu birikimin pratiği, yani planlamanın pratiği diyelim 
ülkemiz adına bugün için bize neler söylüyor diye baktığımızda, belki şöyle birkaç ana 
başlıkta özetlemek mümkün olabilir gibi geliyor bana. Gerek ekonomik gerekse mekânsal 
yönden büyümeye odaklı bir eğilim içerisindeyiz, kentlerimiz için. Topyekûn doğal ve 
kültürel mirası korumakta yetersiz kalan bir pratiğimiz var. Farklı plan tür ve kademelerinde 
ve kurumlar arası yetkide eşgüdüm sorunu ve bu sorunun yarattığı belirsizlik ortamından 
beslenen karışık ve bulanık bir karar alanı var ortada. Özellikle son yıllarda -belki son 
on yılın altı kalınca çizilebilir- planlamanın yerine tekil projeler yığınının ikame edilmeye 
başlandığı bir planlama kültürü oluşur hale geldi. Yanı sıra yapılı çevrenin yenilenmesine 
odaklanan bir kentsel dönüşüm deneyimi yaşıyor özellikle büyük kentlerimiz. Son 

PLANSIZ PLANLAMA
Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ
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olarak da kitlesel göçlerle de derinleşen ve giderek kompleksleşen bir sosyal çevre 
içerisinde yaşıyoruz ve bunu sürdürebilme adına bu süreci, bu anlayışı desteklemeye 
yönelik -bir başka deyişle- planlamanın yasal ve yönetsel zemininde sürekli kazanan 
-aynen mekânsal planlarda olduğu gibi- parçacıl, yine de bazı yasaların, yönetmeliklerin 
maddelerine dayanan küçük değişikliklerle kendilerince sorun olarak gördüklerini 
çözümlerle aşmaya yönelen bir takım arayışlar ile karşılaşıyoruz ve bunlar gerçekleşiyor, 
mekana aktarılıyor. Peki bu süreçte kentlerimizde ne olup bitiyor diye baktığımızda ya da 
bunlar nasıl seçiliyor diye baktığımızda, dönüşümün ve bu işte sıkça dile getirildiği gibi 
mega projelerin yarattığı -ki bunun içinde yoğunlaşma var, kamunun mülksüzleşmesi 
var, doğanın tahribatı var, gibi gibi uzatılabilir- ve kentlerimiz bu bağlamda negatif 
dışsallıkların sahnesi haline, alanı haline dönüştü ve dönüşüyor. Yoğun göç gerçekliğiyle 
kimilerine göre sosyal kompozisyon olumsuz anlamda değişiyor. Yani işte bir yandan 
ulusal olan var göç adına, bir yandan uluslararası olan var son yıllarda. Kimilerine göre 
ise bu çeşitlilik bizi zenginleştiriyor ya da zenginleştirebilir deniyor. Erişilebilir konuta 
ilişkin bir darboğaz yaşanıyor ve işsizlik sorunları ve yoksulluk bildiğimiz gibi ve kır 
kimlik değiştiriyor. Yani bu tür yukarda söylediğim pratiğin kentlerimizde yarattığı bir 
anlamda sorunlar ya da yansıma biçimleri diyelim.

Bir son konu olarak da belki şunu söyleyebilirim bu anlamda: Kentlerimiz bir yandan da 
deprem, sel, işte kentsel ısı adası gibi -ve pandemi tabii son iki yıldır- afetlerle sınanıyor 
ve böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ancak burada belki sonuçları çok yıkıcı ve üzücü olsa 
da bu konuyla ilgili olarak, afetler konusu acaba bir anlamda muhalefet çevrelerinin 
genişlemesi açısından bize yardımcı oldu mu sorusu da çıkıyor ortaya. Bunu şunun 
için söylüyorum. Giderek hepimizin izlediği gibi ister kentte, ister kırda, kırsal alanlarda 
insanlar artık tarlasına, tarım alanına, ormanına, yeşil alanına, toprağına yani, ağacına, 
deresine, kıyısına kısmen de olsa örgütlü bir biçimde sahip çıkıyor; tavrını ve tepkisini 
koyuyor ve bunu sürdürmeye çalışıyor. Elbette değerlendiriliyor ama değerlendirmesi 
gereken bu güçlenmeyi ben çok kıymetli ve önemli buluyorum. Altında tabii bunun 
üretilmiş sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, direnç, dayanıklılık gibi çok değerli kavramların 
da yattığını görüyoruz. Bu tepkilere şöyle de bakılabilir: günümüzde varlıklarıyla geleceği 
hazırlayan binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca insanın olduğunu anlatıyor. Sesleri az 
ya da çok çıkabilir, düşünceleri bulanık olabilir ama ben bu insanları çağdaş dünyanın 
ortakları olarak görüyorum. Yani ülkemizin er geç buluşacağı o dünyanın ortakları bu 
insanlar. Bu dediğim gibi üzücü ve yıkıcı sonuçlarla beraber yürüyor olsa da gerçekten 
çok kıymetli diye düşünüyorum.

Biraz diğer konuya doğru geçtiğimde, yani planlamanın ufku konusuna -elbette diğer 
oturumlarda her biri çok ayrıntılı biçimde tartışılacak ama- bu belki bende biraz uzun 
olacak ama biraz notlar aldım, onları paylaşmak istiyorum. Evet, Türkiye artık her 
alanda ve hiç olmadığı kadar öngörülebilir bir ülke değil. Böyle bir durumumuz var. 
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Dolayısıyla yönetenler gelir, sermaye ve üretim üzerinden olası yeni dünya düzenine 
ilişkin bir okuma ve ona göre ne yapmalıyız ne yapılması çabası içerisinde değiller. Hala 
planlama ve kent politikaları adına -ki işte günümüz açısından buna karanlık ekonomi de 
deniliyor- mevcut sistemi sürdürmek çok yeterli bulunuyor. Oysa günümüzde geldiğimiz 
noktada ülkemiz adına baktığımızda -bu biraz genellenebilir de- kentler küçülüyor. Şu 
anlamda: Kamu mülkiyeti kalmadı kentlerimizde neredeyse, müşterekler de bitti gibi. 
Hatta özel mülkiyet dönüştü, dönüşüyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz ama biz yine 
de bu politikalarla devam etme kararlılığını üreten bir anlayışı sürdürüyoruz. Şimdi de 
şöyle bakılır olmaya başladı giderek: E tamam, böyleyse o zaman doğal alanlar var, işte 
eski mahalleler var, tarım alanları var, meralar var, sit alanları var; o zaman bunlara doğru 
bakalım, bu taraflara doğru yönelelim biçiminde. Gene gayrimenkul sermayesini, inşaat 
sermayesini en azından çöküşe sürüklememek adına, hiç olmazsa stabil tutabilmek adına 
böyle bir çabanın içerisindeler.

Durum böyleyken bizde -kısa bir özet bu elbette hepimizin bildiği- ama peki küresel 
sermayenin durumu ve onun hareketi açısından neler olacak önümüzdeki günlerde diye 
biraz düşünüp okumalar yaptığımız ya da konuya böyle baktığımızda, şunları paylaşmak 
isterim: Kapitalizmin, gerekiyorsa kapitalizmi de aşarak daha barışçıl, daha dayanıklı hale 
geleceği bir 21’inci Yüzyıl hayal etmemiz mümkün mü? Yoksa sadece yeni krizler ya 
da bu kez gerçekten tüm dünyayı kapsayacak yeni savaşlar mı beklemeliyiz sorusuna 
uzunca bir süredir yanıt aranmakta ve buna bağlı olarak tarihsel değişimlere, tarihte 
olup bitenlere ve deneyimlere temellenerek, henüz başında olduğumuz bu yüzyılda 
küreselleşmiş servet merkezli kapitalizmin adil ve etkin bir biçimde düzenlenmesini 
hangi kamu kurumları ve politikaları sağlayabilir sorularının da yanıtları araştırılmakta. 
Şu aşamada ise sonsuz bir eşitsizlik sarmalından kaçınmayı ve birikim dinamiklerini 
kontrol altına almayı sağlayacak bir ideal çözüm olarak bakılan ya da görülen küresel 
sermayeden artan oranlı bir vergi alınması konusu öne çıkmakta ve tartışılmakta. Bu 
tartışmalara kaynaklık eden üç farklı görüşten söz edilebilir.

Birincisini şöyle özetleyebilirim: Böyle bir araç, yani böyle bir verginin konulması, aynı 
zamanda servetler üzerinde, bankacılık sistemi ve uluslararası sermaye akışının etkin bir 
biçimde düzenlenmesinin koşulu olan demokratik ve finansal şeffaflığı da yaratacaktır 
denilmekte bu görüşte ve bu görüşün tartıştığı konu ise -bunu söyledikten, bu saptamayı 
yaptıktan sonra- küresel sermaye vergisi, ekonomik serbestliği ve rekabet gücünü 
muhafaza ederken, genel yararların özel çıkarların üzerine çıkması sağlanabilir mi ya da 
bu vergi bu yolda güçlü adımlar atmamızı getirebilir mi diye konuşmakta ve bu anlamda 
bir inanç sergilemekte.

İkinci görüş ise bu görüşü ideal bulmakla birlikte, şöyle bir riskin altını çizmekte: Giderek 
böyle bir vergilendirme sistemi ulusal ya da kimliksel içe kapanma sistemlerini getirir ve 
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bu ise bir fayda sağlamaz denilmekte. Bu yönüyle de böyle bir vergilendirmeye bir ütopya 
olarak bakmaktadır. Ama arkasından şunu önermekte: Avrupa ve böyle bir düzenlemeyi 
denemek isteyen diğer ülkelerle başlayarak bu çözüm denenebilir. Yani başka ülkeler 
de olabilir ama Avrupa’yı öne çıkaran bir bakışları var, böyle bir egemen görüş var. 
Yani bir yandan destekliyor ikinci görüşü ama bir yandan da dediğim gibi belli sınırlarla 
karşılaştığımızda belli bir içe kapanmayı getirebilir mi endişesini taşıyor.

Üçüncü görüş ise vergilendirmenin sadece bir sosyal sistem ve vergi sistemi içerisinde 
bir argüman olduğunu söylemekte ve ardından sermayenin vergilendirilmesi sorununun 
çok daha geniş bir çerçevenin içinde yerlileştirilmesi gerektiğini vurgulamakta. Üretimde 
ve zenginliğin paylaşımında devletin rolünün 21’inci Yüzyıl’a uygun bir sosyal devletin 
inşa edilmesi bağlamında ele alınabileceğini, bir modele ulaşma adına bu vergilendirme 
sistemi sert bir biçimde gündeme getirmekte ve bu doğrultuda da çalışmalarını 
sürdürmekte. 2008 krizi ve devletin geri dönüşü başlığına temellendirilebilecek olan 
bu görüş, ilk iki görüşün sonuçları üzerinde durmakta, onları reddetmemekte ancak 
öncelikle bunların detaylandırılması gereğine inanan pek çok kişi ve gözlemci tarafından 
münasebetsiz bir yaklaşım olarak ele alınmakta. Yani özellikle bunun arkasında devletin 
geri dönüşü konusu gelecekse bunu yapmakta, bunu dile getirmekte. Bunun nedenlerini, 
niye böyle bakıldığını tabii anlamak pek de zor değil. Çünkü bu kesim şunu da söylüyor, 
üçüncü görüşü taşıyan kesim: Son otuz yıl boyunca özellikle özelleştirmeler nedeniyle 
devletin rolünün azaldığını kabulleniyor ancak harcamaları finanse etmek için küresel 
ölçekte yalnızca vergi toplayarak değil, kurallar koyarak da piyasaya müdahale edilmesi 
gerektiğini belirtmekte. Bunu da devletin ekonomik hayatta bu son dönemde üstlendiği 
kadar büyük bir rolü daha önce hiç oynamadığını, hala bunun daha ötesine geçilmesini 
anlamsız bulduğunu öne sürmekte bu üçüncü görüşün üzerinde duran ve onun dile 
getiren kesim. Elbette devletin yeniden dönüşü şu aşamada bir ulus devlet sıçramasıyla 
ele alınmıyor ama şu çalışmalar da yoğun bir biçimde devam ediyor. 20’nci Yüzyıl’a 
benzer bir sosyal devlet kurulması anlayışıyla açıklamaya çalışıyorlar konuyu. Tabii bu ise 
devletin genel anlamda yeniden -özellikle bir sürü ülkede- efendim işte eğitim, sağlık, 
aylıklar, yani bireysel gelir gibi harcamaları üstlenmesini getirecek, aile yardımını getirecek, 
sosyal yardım gibi transferler yapmasını getirecek. Dolayısıyla gündeme yoksulluğun 
azaltılması ya da giderilmesi gibi bir konu çıkacak ve bunların büyük harcamalar ve 
büyük yükler getireceği söylenmekte. Bunun ise ancak ulusal gelirin artırılmasıyla 
mümkün olacağının altı çizilmekte. Buna da modern yeniden dağılım ya da hak mantığı 
olarak açıklanabilen bir arayış olarak bakmaktalar ve şu değil tabi: zenginden alıp, fakire 
dağıtalım gibi bir Robin Hood’luk meselesi değil -zaten kapitalizm bunu en azından açık 
bir biçimde yapmaz- az önce de değindiğim gibi özellikle eğitim, sağlık ve emeklilik gibi 
alanlarda herkese hemen hemen eşit derecede kamu hizmetleri ve sosyal ödenekleri 
finanse etmeyi kapsayan, dolayısıyla temel olarak addedilen belli sayıdaki mala erişmeyi 
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eşitlik ilkesi üzerine kurmayı deneyen bir anlayış tekrardan egemen kılınabilir mi gibi bir 
yumuşamanın içerisine girmekte; konuya çok sert bakıyor olsa da.

Tabii sonuç olarak bu üç görüşün ortaya koyduğu argümanlar ve getirdiği tartışmalar, 
devletin ekonomi sahnesine gerçek anlamda yeniden geri dönüş yapıp yapmayacağı, 
hangisinin bunların içinde gerekli olup olmadığı -sektörel anlamda bunu söylüyorum- 
konusunda düğümleniyor. Ama her durumda bu görüşlerin hangisi gündeme gelirse 
gelsin, yeni kent ve planlama politikalarına gereksinme duyulacağı açık olduğu için, 
yönetimler tabii artık mevcudun devamı yerine, bunların alternatifleri için hazırlıklı olmak 
durumundadırlar diye düşünüyorum. Samimiyet, planlamaya olan inanç bunu getirir. 
Uzun yıllardır göremediğimiz bir şey bizlerin ama yine söyleyeyim: Bizim camiamız, yani 
şehircilik ve planlama camiası -işte bir kez daha tekrar edeyim- akademisiyle, serbest 
çalışanıyla, kamuda çalışanıyla, meslek odasıyla bunların farkında, buna hazır, önerdi, 
öneriyor, alternatif politikalar geliştiriyor yıllardır olduğu gibi; umarım kullanılır ve 
değerlendirilir.

Ancak bu notları alırken böyle ilginç bir şeyle karşılaştım. Şunu biliyorduk zaten; bu söz 
konusu görüşleri önce ortaya koyan, sonra değerlendiren bir çalışma grubu var OECD’nin 
oluşturduğu. Bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere 
ve Japonya ile birlikte Türkiye de var. Bu grubun yaptığı bu çalışmaları ve bu görüşleri 
ortaya koydukları zaman küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 90’ından fazlasını temsil 
eden 136 ülkeyle de görüşerek bu çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. Dediğim gibi tam 
notları alıp, hazırlıkları yaparken bir anda bir haber geldi bu son G20 liderlerinin Roma 
toplantısı sonrasında. Bu çalışma OECD tarafından liderlere önerildi toplantıda ve kabul 
edildi. Kabul edilen şu: OECD’nin, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 
-2023’ten itibaren bu aradaki 1,5 yıl çok önemli diye düşünüyorum- en az yüzde 15 
oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşma imzalanmıştır. Yani 
G20’de bu anlaşma, daha doğrusu başka bir şekliyle de olsa, küresel sermayeden vergi 
alınması 2023 yıldan itibaren en az yüzde 15 olmak üzere imzalanmış durumda. İşte 
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen tarafından da tarihi bir anlaşma 
olarak nitelendiriliyor. Tabii öyle olup olmadığını -bu görüşler var ama bu anlaşma da 
nedir, ne oluyor- tam metni öğrendikten ve uygulamada nelerin olup bittiğini gördükten 
sonra anlayacağız, öğreneceğiz, bu kesin. Ama Türkiye’nin bu çalışma grubu içerisinde 
yer alması ve en azından birçok şeyden bilgi sahibi olarak, bir yönüyle hazırlıklı olarak 
gelişmeleri bilmesi ve buna ilişkin samimiyse yeni politikalar geliştirmesi açısından 
olumlu gibi duruyor sanki. Bunu bilemiyoruz tabii. Yani kapitalizm bir dönem denediği 
gibi tekrardan kendi adına bir iş akıcılığa doğru yol alacak mı, almayacak mı? Bunu 
bilemiyoruz ama böyle bir umut taşımak istiyoruz bir yönüyle. Bunu, bu sermayenin 
küresel olarak vergilendirilmesi kararı bağlamında elbette değerlendiriyorum. Tabii böyle 
olursa göreceğiz dediğim gibi ama tersi durumdaysa, yani hakikaten bir sınırı gelecek mi, 



27

gelmeyecek mi, çekecek mi geriye, çekmeyecek mi bilmiyoruz. Tabii bu konu o zaman 
yabancı sermayenin ve küresel akışkan sermayenin yükselişi ve/veya düşüşü ekseninde 
tekrar değerlendirilecek. Yükseliş olduğu takdirde bu verginin konulmuş olması haliyle 
ihtimaldir, belli sınırlara bu hareketlilik tabii olacak ve son 20 yılın özgürlüğü onlar 
açısından kentler ve planlama adına baktığımızda konumuza dönük olarak azalacaktır 
diye bir varsayımda bulunmak çok mümkün gibi duruyor. Ama dediğim gibi bilmiyoruz 
anlaşmayı tam olarak, ne zaman ben bilmiyorum şu aşamada, çok yeni.

Tersi durumda ise var olan devam edecek ve bizler yine açıklamamızı herhalde şöyle 
yapıyor olacağız. Yani umarım böyle olmaz ama işte bu dünya zengin olanları -sabah ve 
biraz önce söylendiği gibi- daha da zenginleştiriyor ve bu konuda çok fazla ikiyüzlülük 
görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bir siyasi irade yok. Siyasiler de bu sistemi 
elbette kullanıyorlar, kullandılar. Dolayısıyla onların da bu sistemi durdurmak gibi bir 
dertleri olmadı, olacak gibi de durmuyor da verilen imtiyazlar -kent toprakları adına, 
planlama adına- ve istisnaları anlatan yasalar, yönetmelikler, plan kararları ekseninde 
konuşur hale geleceğiz. Umarım böyle olmaz. Optimist bakmadığımı bilirsiniz ama 
umutlanmak istiyor insan doğrusu. Çünkü bu vergi konusu enteresan, tabi en az yüzde 
15 diyor ama enteresan olan iki şey daha var burada sistemi zorlayacak olan; kapitalist 
sistemi de bir yere doğru taşıyacak, bir sosyal devlete gider gitmez onu bilemiyorum ama 
Osman Balaban Hoca üzerinde duracak, ben onun için geçiyorum. Evrensel planlama 
birikimine baktığımızda, antroposen çağının içindeyiz. Ona çok girmek istemiyorum 
ama onunla birlikte bir de işte bu kapitalosen çağı dediğimiz yani benzer konuları 
içeren, dünyayı tehdit eden şeyin kapitalist üretim biçimi tarafından şekillendirilen insan 
faaliyetleriyle açıklandığı ve bunun günümüze insanlığın dünyaya olan olumsuz etkisinin 
en üst düzeye çıkmış olmasının getirdiği büyük bir rahatsızlık var. Yani küresel söylemin 
merkez ülkelerinde de var bu, bizlerde de var. Dolayısıyla bir yandan da artık tüm ülkeler 
tarafından artık bir şeyler yapmalıyız çabası içine girilmesi. Bu beklentimi artırıyor 
dolayısıyla, çünkü her yer beton, alüminyum, plastik, vesaire.

Şimdi, bir ikinci konu da şu tabii; bir sınır mıdır, sermaye hareketliliğine başka türlü bir 
anlam kazandırır mı konusunda şu da çok önemli: Bu vergilendirmenin, yüzde 15’in 
hangi limitler üzerinden yapılacağı çok önemli. Yani 10 liranın üzerinden bu vergiyi 
almak başka bir şey, 100 liranın üzerinden bu vergiyi almak başka bir şey. Yani mutlak 
değer burada nereye gidecek, onu iyi görmek gerekiyor. Çünkü düşük tutulduğu sürece 
bu vergi kente göre, kent topraklarına göre o zaman gayrimenkul sermayesi işte daha 
düşük değerli arazilere -ki günümüzde bu var- bir kayış gösterecek. Yani tarım alanlarına, 
yani kırsala; efendim işte doğal alanlara diye genelleyelim. Doğal sit alanlarına, orman 
alanlarına doğru olan eğilim hızla artacaktır. Yüksek olduğu zaman tabii işte bu yatırım 
maliyeti, fayda-maliyet ilişkisi üzerinden yürüyecektir diye düşünüyorum. Ama burada da 
tabii şöyle bir şey var: Yani evrensel planlama birikimine -bizdekine baktık- bakıldığında 
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şunu söylüyor ya da böyle çalışıyorlar merkez ülkeler: Gezegende daha düşük ayak 
izi bırakan bir yerleşme kültürüne ve işte antroposen çağının da kaçınılmaz sonuna 
odaklanan bir arayış içindeler. Ona odaklı diyorlar. Yani sürdürülebilir kentsel gelişme, sıfır 
karbon kentler, düşük çevresel etkilerle gelişen kentler, dayanıklı kentler, dirençli kentler, 
akıllı kentler gibi yaklaşımların kentler için çizdiği perspektif bu arayışın ürünü; zaten var 
ve bu arayış. Gerek kurumsal gerekse planlama yönünden yatay ve düşey eşgüdümün 
planlamayı etkin kılmanın formülü olarak görülmesi var bunun altında, evrensel birikimde. 
Bir yandan plan ve proje öngörülerinin uyumlu birlikteliğinin koşullarını tarifleyen, ancak 
mutlaka toplumsal gerçeklikle bağı kurulan bir planlama sisteminin önemi iyiden iyiye 
belirginleşmiş hale geldi evrensel birikimde. Sosyal etkileri hesaba katan, iyi yönetilen 
ve kentsel yaşam kalitesini iyileştirici, katkıları yüksek bir kentsel dönüşüm okuması 
içindeler. Çeşitlilik taşıyan, toplumsal ihtiyaçlar ile beslenmeye çalışan planlama arayışları 
ve yenilikçi yönetişim yaklaşımları önemli bir gündem oluşturmaya başladı evrensel 
birikimde de ve bunlardan çok da taviz vermeden götürmeye çalışıyorlar. Böyle birazcık 
o beklentileri ve umutları artırdığı yönünde birtakım şeylerin altını çizmek istedim ama 
yaşadıkça göreceğiz.

Şimdi buradan çok kısa şuna da değinip bitireyim: Peki, planlama eğitimi nasıl yanıt 
vermeli diye baktığımızda yine çok konuşulacak bu konu oturumlarda ama gerek meslek 
pratiği, gerekse bu pratiğe perspektif kazandırması beklenen planlama eğitimi, öncelikle 
giderek çeşitlenen ve derinleşen bu sorunları doğru kavramayı ve kavramsallaştırmayı, 
her biri ayrı ayrı birer uzmanlık alanına dönüşen bu evrensel birikimi özümsemeyi, 
paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı; nihayetinde bu evrensel planlama birikiminden kendi 
deneyimlerimizden de yararlanarak yere, yani bize özgü sorunları çözmek adına onlardan 
beslenerek yaratıcı yanıtlar üretmeyi hedeflemelidir. Aslında yaptığımız bir şey bu ama, 
belki biraz daha değişik boyutlara doğru geçerek bunu yapma durumunda kalabileceğiz 
kısa vadede, bunu söyleyeyim.

Ancak bununla ilgili bir iki görüşümü daha dile getirmeliyim. Şunu görüyorum biraz, son 
yıllarda giderek artan bir biçimde bunu görüyorum eğitim açısından baktığımda. Fiziksel 
planlamanın ve tasarımın önemsenme ağırlığının zayıfladığını ve sığlaşmış bir paradigma 
olarak kabul edilip, hafife alındığını izliyorum ve görüyorum. Bunun böyle olmaması 
gerekiyor. Tabii böyle yapmayan okullarımız ve bölümlerimiz var, onları da biliyorum, 
tenzih ediyorum ama yapanların da biraz daha bunu farklı bir biçimde düşünmesi 
gerekir diye aklımdan geçiriyorum. Bu böyle olmamalı. Yani bölümümüzün adlarında 
planlama yazıyor. Yani dolayısıyla mekânı da biçimleyen, işte yasal ve yönetsel zeminleri 
bilmek ve bunları akademisyenler olarak bizlerin de denemesi, oradan eleştirilerimizi 
yapmak, farklı anlamlar ve farklı çözümlere doğru bizleri taşıyacaktır, ya da önerilere 
doğru götürecektir diye düşünüyorum. Özellikle mezunlarımız ve yetiştirdiğimiz plancılar, 
plancı adaylarımız açısından bu çok önemli. Bir yönüyle de uygulamada evet, kongrenin 
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metninde yazdığı gibi kamu yararı, sosyal ve mekânsal adalet, kent hakkı gibi kavramlar 
uygulamada, mekânda yeterince karşılık bulamamakta, bunlar çok önemli ama kaliteli 
mekân oluşturmak adına tasarım da bir o kadar önemli sanıyorum. Ela Babalık Hocam 
konuşmasında bu konuya da biraz değinecek deyip bunu bitiriyorum.

Elbette şunu söylemiyorum, yani hiç de söylemedik başından beri: Yaşadığımız sorunların 
çözümü bütünüyle planlamada değil. Her şeyi planlamaya atfetme yanlışı içinde 
olmamamız gerekiyor. Ama burada da şöyle bir sorunla karşı yaşıyoruz gibi geliyor, 
bir sorun alanı olarak çıktığını düşünüyorum. Bilim alanlarının ortaklığı meselesi var, 
uzmanlıkların bir başka deyişle. Biz sanki hem kendi alanımız içindeki uzmanlıklar adına, 
hem de yakın durup beslenmemiz gereken uzmanlıklar adına, o denli kapanıp yalıtılmış 
bir biçimde çalışır olduk ki, yani birleşip üreteceğimize ayrıştık sanki. Yani herkes kendi 
alanı için sanal sınırlarıyla bir şeyler söylüyor, öbürü bir şeyler söylüyor. Bunları üst üste 
getirmeye şu dönemde çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

Yani hani plansız planlama derken, var tabii bizim her türlü planımız, işte tarımda da 
planlarımız var, programlarımız var, hatta yakın zamanda bir bölümünü okudum ama 
bakıyorsunuz bir sürü şey yazılmış da çiftçi ne yapacak, üretim nasıl artacak, tarım ne 
olacak? Okuyorsunuz, hiçbir şey yok. Yani plan var ama içinde planlama yok gibi bir 
durum var. Oysa dünyanın ve ülkemizin yeni bir siyasi ve ekonomik yelpazeye hızla 
evirildiği böyle bir dönemde, pratikten de beslenen, bilimsel verilere dayalı, gerçekleri, 
doğruları dikkate alan, bileşik aklı önemseyen ve planlamayı bilen, onu yapacak 
insanların iş başına geldiği günlerde buluşmayı çok istiyoruz hepimiz artık. Umarım çok 
yakındır ve bugün için düşmüş olduğumuz bu halden kurtulmayı dolayısıyla -ruhsal 
anlamda da bu çok geçerli hepimiz adına- ve tabii ki ardından da şunu söyleyeyim: Bunu 
beklerken uğraşlarımız elbette sürecek ama önümüzü görebilmek için hepimizin aklımızı 
koruma çabası içerisinde kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Kendimizi iyi koruyalım, 
ortaklıklarımızı sürdürelim diyerek de konuşmamı bitireyim.

Çok teşekkür ediyorum bütün dinleyenlere, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma; nice başarılı, 
yararlı kongrelerde buluşmak dileğiyle. Sevgilerimle diyorum, hoşça kalın.



30

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK- Kendi meslek alanımıza ilişkin tartışmamızda her şeyi 
öngörmemiz mümkün değil. O bakımdan kamu yararı ile ilgili tartışmada sorunun 
çözümünün tümüyle şehircilik ya da planlama alanında üretilmesi ya da nasıl bir 
toplum, nasıl bir gelecek konularının, planlamanın mesleki ya da akademik sınırları 
içinde yanıtlanması mümkün değildir. Siyasi öngörülerimiz, düşüncelerimiz ya da felsefi 
bakış açımız tabiki planlama bakış açımızı geliştirecektir; geliştirmelidir de. Özellikle bu 
dönemde iki kavramı birlikte gündeme getirmeye özen gösteriyorum.  Birisi planlama; 
eğer çalışma alanımız kent ve bölge ise kent ve bölge planlama; diğeri ise kamu yararı 
kavramı. Bu iki kavram 1980 sonrasında, yeniden kapitalistleşme döneminde dünyada 
en çok saldırıya uğramış iki kavramdır. 80’li yılların ortasında kamusal hizmetlerin 
özelleştirilmesi uygulamalarını ve tartışmalarını,, daha sonra 90’lı yıllarda bunu izleyerek 
kamu iktisadi devlet teşekküllerinin özelleştirilmesi ve gelişmeye açılmalarını, özetle 
ulusal devletin üretim ve kamusal hizmet altyapısının tasfiyesi konularını biliyoruz. 
80’li ve 90’lı yıllarda siyasi-iktisadi anlamda zirveye ulaşan bu küreselleşmeci ideoloji 
ve siyaset ve de bütün bunların akademik alanda karşılığı olan postmodernizm bu iki 
kavramımızı hedef almıştır.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, izleyen dönüştürme süreci Devletin tüm bölümlerinde 
ve kurumlarında kuvvetler ayrımına bağlı olarak, aynı hızda ve oranda seyretmemiştir. 
Yeni iktisadi ve siyasi durumlara uyarlanma süreci ve biçimleri farklı olmuştur. İmar, 
şehircilik ve planlama konularıyla ilgili yargısal denetim sürecinde yargıç sorusu açıktır; 
dava konusu işlemin kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olup 
olmadığı sorusu. Burada şunu söyleyebiliriz: Kamu yararı nedir tartışmasını yapıp, daha 
sonra planlamanın bundan nasıl etkileneceği tartışması yerine, somut örnekler üzerinden 
ve uygulamada, gerekçelendirme sonucunda kamusal yararının ne olduğu ve nasıl elde 
edileceğini sormak daha anlamlıdır . 

Ancak şunu da kabul etmeliyiz: Kamu yararı kavramı meta ekonomisinden bağımsız bir 
kategori değildir. Yani kamu yararı kavramı, özel mülkiyete dayalı meta ekonomisinin 

KENT PLANLAMA VE KAMU YARARI
Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK
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içinde, ona ait bir kategoridir. Dolayısıyla meta ekonomisinin ortadan kalkmasıyla birlikte, 
kamu yararı kavramı da anlamını yitirecektir. Burada kamu yararına  olumsuz bir anlam 
yüklemeye çalışmıyoruz. Kamu yararı özel mülkiyetin bulunduğu yerde var olur; o 
nedenle sistemin yeniden üretimiyle ilişkili bir alandır; planlama da öyledir. Planlama ve 
kamu yararı kavramları birlikte var olurlar; bu kavramlar sistemin uzun erimde yeniden 
üretimi ile ilişkili araçları ve,süreçleri öngören kavramlardır. Dünyanın ve ülkemizin 
karşı karşıya kaldığı yerleşme ve çevre sorunları, afet riskleri; salgın koşulları, orman 
yangınları, korunacak alanlar, iklim değişikliğine bağlı sorunlar dikkate alındığında 
önümüzdeki dönemde bizleri kamu ekonomisinin daha güçlü biçimde gelişeceği 
planlı bir dönemin beklediğini ileri sürebiliriz.  Bu beklentiden hareketle, planlamanın 
ne olduğu tartışmasını yapmanın, planlama nedir sorusunu sormanın çok önemli 
olduğunu belirtmeliyiz bu dönemde. O bakımdan kamusal yararın ne olduğu sorusunun 
yanıtı  planlamanın ne olduğu sorusunun yanıtında saklıdır.. Burada tabii ki bu somut 
durumlardaki gerekçelendirme, neyin gerçekten kamu yararına olduğunun yanıtının 
anlamlı, anlaşılabilir, akılcı, bilimsel temele dayanan ve sanatsal değeri ortaya koyan bir 
gerekçelendirme süreci olmalıdır; yani kamusal yarara ulaşma süreci. 

Kimi çıkarsamalarda bulunabiliriz uzun erimde, kısa erimde kamusal yararlar konuları 
üzerine. Toplumun kısa erimdeki sorun alanlarının çözümü kuşkusuz çok önemlidir. 
Planlama günümüze dair sorunlara esas alır; buna karşın bütün bu etkinlik uzun 
erime dairdir. Dolayısıyla uzun erim-kısa erim ikileminde elde edilmek istenen genel 
yararların dengelenmesi kamu yararına olacaktır. Diğer yandan, bilimsel temele dayanan 
ve sanatsal değeri ortaya koyan gerekçelendirmeden söz etmiştik. Bunun karşılığı, 
planlama ve tasarım yakın ilişkisidir; yani yaşadığımız çevrelerin, yerleşmelerin geleceğe 
dönük olarak düşünülmesinde ya da günümüze dair sorunlarının çözülmesinde, -en 
sonunda gelip o tasarlanan biçimlerin yaşamımızda belirleyici olduğunu unutmayalım- 
plan-proje bütünleşmesi ve ilişkisi, ya da planlama ve tasarım ilişkisi ve bütünleşmesi. 
Kamusal yarara, bütün bu bütünleşmeleri sağlayan ya da planlamayla elde edilen 
yararların, tasarımla elde edilen genel yararlarla bütünleştirilmesiyle ulaşılacaktır. Hukuk 
sistemimizde “üstün kamu yararı” kavramı vardır; ancak planlama, tekil konulardaki 
kamusal yararların birbirleri için feda edilmesi değil, birbiriyle ilişkilendirilerek çözülmesi 
ve birbiriyle uzlaşmaz gözüken yararların uzlaşılır hale getirilmesidir. O açıdan bu 
bütünleşmeleri sağlamak, farklı kamusal yarar konuları arasında ilişkileri kurmak  
planlamanın problemidir; planlamayla ele alınması gereken konulardır.

Şunu da belirtmek gerekir: Ülkemizin ve bölgelerimizin farklı niteliklerde de olsa belirli 
gelişme problemleri vardır. İlerleme ve sanayileşme önemli bir konulardır; ancak koruma 
problemlerimiz ve bunlara ilişkin kaygılarımız, çevresel sorunlarımız da bulunmaktadır. 
O zaman planlamanın önemli problemlerinden biri de gelişme ve koruma arasındaki 
ilişkileri kurmak, düzenleri ve örgütlenmeleri sağlamaktır. Ancak, küreselleşmeci 
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ideolojiler uğruna özelleştirme uygulamalarıyla darmadağın edilen ve parçalanan 
planlama sistemimizle bu sorunların üstesinden gelmemiz olanaklı gözükmüyor. 
Planlama sistemini yeniden düşünmek ve ele almak gerekiyor. 90’lı yıllarda Özelleştirme 
İdaresi kendi başına bir planlama kurumu olarak ortaya çıkmış, bütün kentsel planlama 
çerçevelerimizi allak bullak eden uygulamaları gerçekleştirmiştir. O bakımdan planlama 
kurumumuzun yeniden inşa edilmesi, parçalanmış planlama sistemimizin yeniden 
oluşturulması, birikimlerin bütünleştirilmesi farklı planlama kurumları arasında ilişkilerin 
kurulması, farklı kamusal yararlar arasında bütünleşmelerin sağlanması; koruma-
kullanma ya da koruma-gelişme arasında düzenlerin kurulması günümüzdeki dönemde 
planlama üzerine tartışmalarımızın en temel problemi olmalıdır. Tabi ki, toplumsal 
ilerleme ve gelişme gibi problemlerimiz var. Çünkü insanlığın refahı için bu sorunun 
çözülmesi gerekiyor. Herkesin çalışma ve üretme ve insanca yaşama hakkı bulunuyor. 
Ama diğer yandan çevresel tahribat konusu da önemlidir. İşte bütün bu bütünleşmelerin 
sağlanması kamusal yararlar gereğidir. Yineleyecek olursak, kamu yararı kavramı, özel 
mülkiyet haklarına dayalı meta ekonomisine dair bir kavramdır. Yani meta ekonomisi 
ortadan kalktığı zaman, o da kategorik olarak anlamını yitirecektir.

Şunu söyleyerek bitirmek anlamlı olabilir: Kamu yararının ne olduğu, gerçekte 
planlamanın ne olduğu ile ilgili bir tartışma konusu olmak zorundadır. Planlama 
etkinliğimizi belirleyecek bir kamu yararı tarifi ya da bir reçetesi arayışımız kanımca çok 
anlamlı değildir. Kamu yararına, planlamada, yasada, ilgili yazında, uygulamada ortaya 
atılan öngörülerin, normların ve ölçülerin somut durumlara uygulanma sürecinde 
ulaşabilecektir. Neyin kamu yararına olduğu sorusunun, somut bir toplumsal sorunun 
ne şekilde çözüldüğüne bakılarak yanıtlanabileceğini ileri sürebiliriz. Peki, esas olarak 
sistemin yeniden üretimiyle ilişkili bu kavram, 80’li, 90’lı yıllarda yeniden kapitalistleşme 
döneminde neden bu denli ayaklar altına alınmıştı? Çok basit: Kapitalizm ciddi bir 
şekilde kendini yeniden üretememe noktasına gelmişti; ciddi sermaye birikim sorunları 
ile karşı karşıyaydı. O nedenle, genel olanın, sisteme dair olanın yararları konusuyla 
ilişkili kavramlar, kamu harcamaları, kamusal hizmetler, uzun erime ilişkin yararlar 
konuları, kısa erimli birikim gereksinimleri için feda edildiler. Ama artık bunun da sonuna 
gelindi. Dolayısıyla, planlamaya ilişkin bakış açımızı ve kurumlarımızı, toplumsal yararlar 
çerçevesinde yeniden inşa etmek gibi bir gündemimiz olmalıdır önümüzdeki dönemde. 
Uygulamada, mesleki ve akademik alanımızda  80’li, 90’lı yıllarda saldırıya uğramış temel 
kavramlarımızı yeniden ayağa kaldırarak, bölük pörçük hale gelmiş olan ulusal planlama 
sistemimizi yeniden inşa ederek ve bütünleştirerek, kamusal yararları elde edebiliriz. 



33

DEĞİŞEN DİNAMİKLER VE PLANLAMA:
GEÇMİŞ DENEYİMİN ÖĞRETTİKLERİ,
GELECEĞİN KOŞULLARINA HAZIRLIK
Prof. Dr. Ayda ERAYDIN

Prof. Dr. Ayda ERAYDIN- Herkese günaydın. Şehircilik gününde çevirim içi de olsa 
sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu toplantının teması planlamanın zemini ve ufku olarak 
belirlendi. İçinde bulunduğumuz dönem gözönüne alındığında çok yerinde ve doğru 
bir karar. Günümüzdeki yaşadığımız kırılmalar ve önemli değişimler nedeni ile geçmişe 
bakarak özeleştiri yapmak ve geleceğe hazırlanmak için uygun bir zaman olduğunu 
düşünüyorum. 

Bugün Türkiye odaklı bir sunuş yapmak, Türkiye'deki planlama deneyimini kısaca 
değerlendirmek ve yakın gelecekteki gelişmelere ne ölçüde hazırlıklı olduğumuzu 
irdelemeyi amaçlıyorum. Sunuşun ilk bölümünde planlamanın geçmiş deneyimini 
aşağıdaki sorular yardımıyla tartışmaya açacağım.

• Planlama farklı dönemlerdeki kentleşme süreçlerini ve bu sürecin dinamiklerini nasıl 
algıladı ve ne ölçüde gerekli yanıtları üretebildi? 

• Planlama kentlerin dokusu ve makroformlarının oluşumunda ne ölçüde belirleyici 
olabildi? 

• Planlama-sermaye ve planlama-siyaset etkileşimleri çerçevesinde planlama bu 
ilişkilerden nasıl etkilendi?

Bu tartışmalar sonrasında yapmak istediğim ilk olarak Türkiye planlama deneyimine 
ilişkin belirli çıkarsamalar yapmak ve bunları belirli başlıklar altında tartışmaya açmak. 
Sunuşun ikinci bölümünde ise mevcut ve gelecekte öngörülen önemli değişimlerin 
altı çizmek ve planlamanın bu değişimlere ne ölçüde hazırlıklı olduğu tartışarak yeni 
koşulların planlama üzerinde yaratacağı etkilerden söz etmek istiyorum.
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Kentleşme Süreci: Yukarıdaki sorulara yönelik tartışmaya başlamadan önce Türkiyenin 
şehirleşme deneyimini sayısal verilere dayalı olarak dönemleştirmek istiyorum. Kentleşme 
hızına yönelik veriler dört farklı dönemi tanımlamamızı sağlıyor (Tablo 1). Bu dönemlerde 
kentleşme hızının ve kentleşmeyi belirleyen dinamiklerin farklılaştığını görülüyor.  

Birincisi, Cumhuriyetin öncesinden ortaya çıkan düşük kentleşme hızının olduğu dönem. 
Osmanlıda modernleşme süreci ile birlikte 1850’lerde başlayan kentleşme sürecinin  
sonucunda ve sağlık alanındaki uygulamaların da katkısı ile kentlerin nüfusunun yüzde 
1,5 hızla büyüdüğü ve 19. Yüzyılın sonunda Türkiye’de kentli nüfus oranı yüzde 20’lere 
tırmandığı saptanabiliyor. Cumhuriyet sonrasında ise kentleşme biraz durakladığı 
ve 1927-1950 döneminde şehirlerde yaşayan nüfusun oranının önemli bir değişim 
göstermediği anlaşılıyor.  1927 nüfus sayımında 13,6 milyon nüfusun 3,3 milyonu 
şehirlerde yaşamakta iken ( yüzde 24.2), 1945’e gelindiğinde 18.8 milyona çıkan toplam 
nüfusun ancak 3.4 milyonu şehirlerde yaşamakta (yüzde 18.3) olduğu izlenmekte ve bu 
veriler 1927-1945 yılları arasında şehirleşmenin oldukça durgun olduğunu hatta göreli 
olarak gerilediğini göstermekte.

İkinci dönemde (1950-80) hızlı bir kentleşme sürecinin yaşandığı görülmektedir. 1945-
1985 yılları arası şehir nüfusu 3,4 milyondan 26,8 milyona çıkmış ve toplam nüfus (1985 
yılı 50,6 milyon) içinde şehir nüfusu payı yüzde 18.3’ten yüzde 53’e yükselmiştir. Bu 
veriler Türkiye’deki kırsal nüfusun önemli bir bölümünün yer değiştirdiğini göstermekte 
ve kentlerin yapısını değiştirecek bir sürecin yaşandığı görülüyor. 

Üçüncü dönemde (1980-2000) yine kentleşme hızı yüksek, ancak bu kentleşme hızı 
farklı dinamikler çerçevesinde gelişiyor. 1980’den 2000 yılına kadar olan sürede nüfus 
44.7 milyondan 67.8 milyona çıkarken, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun 19.6’dan 
44 milyona çıktığını görüyoruz. Mevcut veriler 1980’de 43.9 olan il ve ilçe merkezlerinde 
yaşayan nüfusun yüzde 64.9’a çıktığını gösteriyor. Bu oranlar 24.4 milyon yeni kentli 
nüfus demek. Bu dönemin özelliği dışa açılan merkezlerde yığılma ve kıyılaşma ve 
özellikle Istanbul’daki nüfus artışı.

Dördüncü dönem ise 2000 ve sonrasını kapsıyor ve kentleşme hızında  bir yavaşlamanın 
izlendiği bir dönem olarak tanımlamak mümkün. Toplam nüfus 2000’de 67.8 milyon 
iken 2020’de 83.6’ a yüseliyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus ise 44 milyondan 
77 milyona yükseliyor.  Ancak il ve ilçe merkezlerinde nüfus artışlarının bir bölümü 
idari düzenlemelerden kaynaklanıyor. 2000-2010 dönemindeki "il ve ilçe merkezleri" ile 
"belde ve köyler" nüfuslarındaki büyük farklılıkların ana nedeninin, 2008 yılında yapılan 
5747 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari bölünüş değişikliklerinin, 2010-2020 arasındaki 
göreli yüksek artışın nedeni ise  2013 yılında 6360 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari 
bölünüş düzenlemelerinin olduğu görülüyor. Bu dönemin bir özelliği ise nüfus artışının 
büyük merkezlerde gerçekleşmesi, buna karşılık küçük ve orta boy kentlerin nüfus 
kaybederek büzülmeleri.
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Tablo 1: Türkiye’de toplam ve kentsel nüfusun yıllık artış hızları

Dönemler Toplam nüfus Kentsel nüfus Dönemler

1927-1935 21,1 17,5

Düşük kentleşme dönemi
1935-1940 19,6 26,7

1940-1945 11,0 15,1

1945-1950 27,1 22,5

1950-1955 27,7 55,6

Kırdan kente göçle artan kentleşme hızı 

1955-1960 28,5 49,2

1960-1965 24,6 39,7

1965-1970 25,2 47,3

1970-1975 25,0 41,7

1975-1980 20,6 30,5

1980-1985 24,8 62,6* Nüfus örüntüsünün değişimi, 
metropollerde ve kıyılarda yoğunlaşma1990-1995 21,7 43,1

1995-2000 18,3 26,8

2000-2010 8,3 24,4** Büyük kentlerde büyüme, küçük ve orta 
boy kentlerde büzülme 2010-2020 12,6 32,4***

* 3030 Büyükşehir Belediyesi Yasası

**5747 Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Yasası

*** 6360 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi vee Yirmi Altı İlçe Kurulması Yasası

Planlama Deneyimi: Dört kentleşme  dönemini kısaca tanımladıktan sonra, başta 
sıraladığım sorularla ilgili tartışmaları bu dönemler üzerinden sürdürmeye çalışacağım: 

İlk yanıtlamaya çalışacağım soru, “Planlama farklı dönemlerdeki kentleşme 
süreçlerini ne ölçüde doğru algıladı/tanımladı ve nasıl yanıtlar üretti?”  
Tablo 2’de dört dönemdeki kentleşmenin ana niteliği ve planlamanın verdiği tepkileri 
özetlemeye çalıştım. 
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  Kentleşme süreci Planlama 

1850-1920 Düşük hızlı kentleşme süreci Sorun alanlarına müdahele

1920-1950 Düşük hızlı kentleşme süreci Planlama sisteminin oluşturulması/ yasal 
çerçevenin  belirlenmesi

Modern/çağdaş bir kent kurma girişimleri/Ankara

1950-1980 Hızlı kentleşme/ Kırsal 
alanlardan kentlere göç

Hızlı kentleşmeye yanıt vermeyen planlama

Mevcut kuralları esnetmeyi/yenilemeyi 
reddeden planlama, kentleşmenin bedelini 
ödemek istemeyen yönetim 

Gecekondu için yaratıcı çözümler bulamayan ancak:

Planlamanın yönlendirdiği kesimde piyasa sistemi 
içinde çözüm bulmaya çalışan planlama  (1965 yılı-
yap-sat/kat mülkiyeti kanunu)

1980-2000 Metropollerde ve kıyılara yığılan 
nüfus/ Güneydoğuda kırsal 
alanların boşalması ile kentlere 
yönelen nüfus

Planlama sisteminin dışında aranan çözümler  

İmar islah planları ile  çözüm arayışı. 

Mevcut sistemi değiştimeden, sistem dışında çözüm ve 
uygulamalar (imar Kanunun dışlanması)

Yerelleşme-Denetimsiz yerelleşme

2000-2020 Büyük kentler nüfus kazanırken, 
orta ve küçük yerleşmelerin 
nüfus kaybettiği bir dönem

Parçalanan planlama. 

Mevzuatın plansızlaştırılması

Plan kademelerinin ortadan kalkması

Parçalı imar afları

İlk dönem olarak tanımladığımız 1850'lerden, 1920'lere kadar olan yıllarda düşük 
kentleşme hızının yaşandığı ve planlamanın mevcut sorun alanları üzerinde yoğunlaştığı 
görülüyor. Osmanlı Döneminde egemen olan sorunlara yanıt verme döneminin ardından 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte planlama sistemin oluşturulması ve kentlerin 
planlanması ve yönetimine ilişkin yasal çerçevenin belirlenmesi gibi bir temel yaklaşım 
belirleniyor. Modern, çağdaş bir devlet kurmak gibi bir misyon tanımlanıyor ve Ankara 
bu dönemdeki uygulamaların en önemli odak noktalarından biri.  Ankara deneyiminin 
sonrasında 1930 yılı Cumhuriyet’in kentleşme ideolojisinin ve standartlarının belirlenmesi 
bakımından en kritik yıl. Bu yılda 3 tane yasa arka arkaya çıkıyor. Bunlardan birisi 1580 
sayılı Belediyeler Yasası, diğeri 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, üçüncüsü de 
Yapı ve Yollar Kanunu. Bu yasalar Türkiye’deki kentleşmenin kurallarını ve standartları 
oluşturmaya çalışıyor.

İkinci dönem, 1945/50-1980 dönemi, hızlı kentleşme ve kırsal alanlardan göçün 
kentlerde yarattığı baskılarla tanımlanıyor. Kırsal alanda önemli yapısal değişimler kırsal 



37

kente olan göcü ortaya çıkarırken ilk aşamada özellikle yakın kentlere, daha sonra 
özellikle üç büyük kente yönelen bir nüfus akımı olduğunu görüyoruz. Burada sorulması 
gereken önemli soru planlamanın kırsal alanlardan kentlere olan göç ve bu göcün 
kentler üzerindeki baskıya nasıl yanıt verdiği/veremediği: planlamanın bu dönemde 
oluşan yeni koşullara başarılı bir yanıt verdiğini söylemek mümkün değil. Yenilemeyi 
reddeden bir planlama sistemi ve kentleşmenin bedelini ödemek istemeyen bir yönetim 
söz konusu. Bu dönemde ortaya çıkan konut talebi için yaratıcı çözümler bulmadan, 
göçedenleri çözümü olan gecekonduyu bir yandan kabullenmek, diğer yandan göz 
ardı etmek gibi bir yaklaşım izleniyor. Gecekondu konut talebine en ucuz çözüm olarak 
“geçici olarak” benimsenirken, imarlı kesimde piyasanın da dayatmasıyla, özellikle 
kat mülkiyeti kanunuyla ortaya çıkan düzenlemelerden söz ediyoruz. Kısaca planlama 
kent bütünlüğününe yönelik  ve yeni gelişen koşulları gözeten bir yenileme yapmak 
yerine, mevcut planlama sistemi içinde oluşmuş kesime odaklanarak ve yap-satçılığa 
dayalı kentsel büyümeyi öngören bir yaklaşımı benimsiyor. Diğer bir deyişle planlama 
daha önceden kurallarını belirlediği kesimde ve piyasanın dinamikleri çerçevesinde bir 
çözüm arıyor. Gecekondu için yaratıcı çözümler bulamayan planlama ise hisseli tapu, 
hazine arazilerinin işgal gibi çözümleri uzaktan izliyor. İmar afları çıkararak yanıt vermeye 
çalışıyor. 1948’de çıkan ilk affın ardından yenileri geliyor ve gecekondu sözcüğü mevcut 
yasalara 7075 sayılı Gecekondu Kanunuyla 1966 yılında girebiliyor. Ancak bu yasa 
gecekonuyu mevcut sistemde içselleştirmek yaklaşımı yerine, ayrımlaştırıcı bir yaklaşım 
izliyor.

1980-2000 döneminde metropollerde ve kıyılara yığılan nüfustan söz etmek mümkün. 
Bu dönemdeki neo-liberal ekonomik politikalar gelişmiş ve dışsatım potansiyeli yüksek 
bölge ve kentlerin çekiciliğini artırıyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu hızla artan kırsal 
nüfusun kentlere yöneldiği ve kırsal alanların boşaldığı izleniyor. Göçeden nüfusun bir 
bölümü bölge kentlerine giderken, diğer bir bölümünün de metropolitan kentlerde yer 
seçtiği izleniyor. Planlama bu dönemde ne yapıyor? Bu dönemde planlamada yerelleşme 
eğilimlerini gözlemek mümkün. Ancak bu süreç denetimsiz bir yerelleşme şeklinde 
gerçekleşiyor ve bazı sorunları da beraberinde getiriyor. 1985 yılında yürürlüğe giren, 
3194 sayılı İmar Kanunu yerel yönetimlere kentlerin planlanması konusunda yetkiler 
getirirken, daha önceleri, teknik yönden İmar ve İskan Bakanlığınca denetlenen yerel 
yönetimler teknik konularda denetim dışı kalıyorlar.

Bu sürecin ardından özellikle 1990 yılından başlayarak merkezi yönetimin farklı kent 
parçalarında yetkilerini yeniden ele almak istediği görülüyor. Bu durum planlamada 
yetkinin parçalanmasına ve farklı plan türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çok 
sayıda plan türü, plan ölçeği ve  farklı kurumların farklı alanlarda yetkili planlama ortamı 
ortaya çıkıyor. Diğer bir deyişle merkezi yönetim planlama sistemini değiştirmeden, ama 
ek bir takım düzenlemelerle ve eklemelerle mevcut planlama sistemi dışında çözüm 
ve uygulamalar yapmaya çalışıyor ve bu dönemde imar kanununun dışlanması olgusu 
ortaya çıkıyor. 

2000 sonrası dönem  kentleşme örüntüsünde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönem. 
Büyük kentler hızla büyürken, orta ve küçük yerleşmelerin nüfus kaybettiği izleniyor. 
Aşağıdaki haritaya baktığınız zaman 2000-2013 döneminde büyüyen kentler yanısıra 
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küçülen çok sayıda kenti görmek mümkün.  Bu durum yerleşme düzeninin değişmesi 
anlamına geliyor. Pek çok küçük ve orta boy yerleşimlerin nüfus kaybettiğini görüyoruz. 
Buna karşılık mevcut planlama sistemi bu küçülen kentlerle ilgili değil ve mevcut planlama 
yasalarımız büyüme odaklı.  Hızla büyüyen kentlerde artan konut ve diğer gereksinimleri 
karşılamak üzere getirilen çözüm dönüşüm. Özellikle gecekondu alanlarından başlayan 
dönüşüm sonrasında kentsel rantın önemli olduğu alanları da içine alan bir yıkıp-yapma 
sürecini tanımlıyor. Kentsel dönüşümün yine ek ve planlama bütünlüğünü bozan yasal 
düzenlemelerle yapıldığı görülüyor.

Şekil 1: 2000-2013 döneminde kentlerin nüfus artış oranları

Kısaca özetlersek, dönemlere göre farklılaşmakla birlikte Cumhuriyetin ilk yıllarından 
sonra planlamanın çok başarılı bir sınav verdiğini söylemek mümkün değil. 

Şimdi ikinci soruyu yanıtlamaya çalışalım: Planlama kentlerin dokusu ve 
makroformlarını oluşumunda ne ölçüde belirleyici olabildi?

Kaynak: Zhukova, 
S., Restrepo Ca-
david, P., Cineas, 
G., Quintero, L 
E. (2017) Cities 
in Europe and 
Central Asia : A 
Shifting Story of 
Urban Growth 
and Decline. 
World Bank, 
Washington, 
DC. © World 
Bank. https://
openknowledge.
worldbank.
org/han-
dle/10986/28972
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Tablo 3: Planlamanın kent dokusunu ve makroformunu belirleyiciği

Planlama Kent  dokusu  ve kent makroformu

1850-1920 Sorun alanlarına müdahele  

1920-1950 Planlama sisteminin oluşturulması/ yasal 
çerçevenin oluşturulması 

Modern/çağdaş bir kent kurma

 

İşlevsel kent formu oluşturma çabası 

1950-1980 Hızlı kentleşmeye yanıt vermeyen 
planlama

Mevcut kuralları esnetmeyi/
yenilemeyi reddeden planlama, 
kentleşmenin bedelini ödemek 
istemeyen yönetim 

Gecekondu için yaratıcı çözümler 
bulamayan ancak:

Planlamanın yönlendirdiği kesimde piyasa 
sistemi içinde çözüm bulmaya çalışan 
planlama  (1965 yılı-yap-sat/kat mülkiyeti 
kanunu)

Saçaklanan kent (İkili yapı)

 Yağ lekesi şeklinde gelişme

 Çevresinde gecekondu kuşakları

Yap-satçı eliyle şekillenen kent

1980-2000 Planlama sisteminin dışında aranan 
çözümler  

İmar islah planları ile  çözüm arayışı. Yine 
Mevcut sistemi koruyarak, mevcut system 
dışında çözüm bulma

Denetimsiz yerelleşme

Saçılan kent 

Rastlantısal gelişmiş dokular

Kent merkezlerinde kayma/yeni merkezler

Toplu konut alanları 

Kapalı yaşam çevreleri

2000-2020 Parçalanan planlama 

Parçaçıl düzenlemeler, planlama yetkisinin 
çok fazla kuruma devredilmesi

Parçalanan/Ayrımlaşan/Kopuk kent

Yıkıp yapma sonucu yenilenen alanlar

Çöküntü alanları, bağlantısı kopmuş kent 
parçaları

İlk dönemde 1920’lerin ortalarından başlayarak modern ve çağdaş bir kent kurma çabası 
işlevselliğe dayalı yeni kent formlarının oluşturulması amacını taşırken, 1950'lerden 
başlayarak gündeme gelen gecekondulaşma süreci yağ lekesi şeklinde gelişen kentlerin 
çeperine yeni planlanmamış ve bir bölümü hazine arazilerinin üzerinde olan yeni alanların 
eklemlenmesine yol açıyor. Mübeccel Kıray’in deyimi ile “saçaklanan kent"lerin ortaya 
çıkmasına neden oluyor. Kentin planlı kesimi yap-satçılar eliyle yeniden inşa edilirken, 
bu alanlarda yüksek yoğunluklar göze çarpıyor. Kentin ikili yapısı ve bu ikili yapıda farklı 
gelişme süreçleri gözlemleniyor (Tablo 3).
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1980-2000 dönemine baktığımız zaman kentler  artık saçaklanmıyor, “saçılan” bir kent 
dokusundan söz etmek mümkün. 1980 sonrasında özellikle toplu konut uygulamalarıyla 
kentin içinde değil, yanında değil, ama çok farklı yerlerde toplu konut alanları yapılarak, bu 
saçılma işlemleri başlıyor. Rastlantısal olarak gelişmiş kent parçaları, kent merkezlerinde 
karma toplu konut alanları, kapalı yaşam çevreleri kentin dokusunu değiştirirken kaotik bir 
yapılaşmanın da önünü açıyor. Kent parçalarında tekil gelişmelerin daha sonra hazırlanan 
planlarla bütünleştirilmeye çalışıldığı da gözlemleniyor.

2000 sonrasında ise parçalanan planlamayla birlikte kent dokusunun ayrımlaştığı 
“kopuklaşan” bir kentten bahsediyoruz. Deprem riski de öne çıkarılarak gerçekleşen 
dönüşüm başlığı altında gerçekleşen bir yıkıp-yapma süreci var. Bu sürece koşut olarak 
merkezi hükümetin yarattığı projelerle daha da parçalanan ve parçaların birbiriyle ilişkili 
olmadığı bir kent dokusundan, kamu alanlarının yokolduğu bağlantısı kopmuş kent 
parçalarından  konu etmek mümkün.

Yukarıda kısaca belirtilen gelişmelere baktığımızda 1950’lerden bu yana planlamanın hem 
kentin dokusunun ve yapılaşma yoğunluğunun hem de makroformunun oluşmasında 
çok etken olduğunu söylemek mümkün değil. 

Yukarıda konu ettiğimiz gelişmeleri anlayabilmek için üçüncü soru üzerinde durmak 
gerekiyor. Ekonomik koşullar ve politikalar kentleşme politikalarını ve planlamayı nasıl 
etkiledi? Bu bağlamda kısaca sermaye-kent  ilişkisine kısaca değinmek istiyorum (Tablo 
4). Farklı dönemlerdeki gelişmelere göz atarsak sermayenin kentin şekillenmesindeki 
rolünün önemli olduğu görülüyor.

Tablo 4: Planlama, kent ve sermayenin belirleyiciliği

Planlama  Kent  dokusu  ve kent 
makroformu

  Semayenin 
belirleyiciliği

1850-1920 Sorun alanlarına müdahele    

1920-1950 Planlama sisteminin ve yasal 
çerçevenin oluşturulması 

Modern/çağdaş bir kent 
kurma

 Sağlıklı bir kent kurma 
arzusu

 

Sermaye birikimi çok sınırlı

1950-1980 Hızlı kentleşmeye yanıt 
vermeyen planlama

Mevcut kuralları esnetmeyi/
yenilemeyi reddeden ve 
kentleşmenin bedelini 
ödemek istemeyen yönetim 

Yağ lekesi şeklinde 
gelişme

Çevresinde gecekondu 
kuşakları

Saçaklanan kent 

Yap-satçı eliyle şekillenen 
kent

 

Güçsüz sermayenin 
şekillendirdiği kent
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1980-2000 Planlama sisteminin dışında 
aranan çözümler  

İmar islah planları ile  çözüm 
arayışı. Yine mevcut sistemi 
koruyarak Mevcut system 
dışında çözüm bulma

 Saçılan kentler 

Kent merkezlerinde 
kayma/yeni merkezler

Toplu konut alanları

Kapalı yaşam çevreleri

 Güçlenen sermayenin/ 
büyük girişimcilerin 
şekillendirdiği kent dokusu

2000-2020 Parçalanan planlama. 

Parçaçıl düzenlemeler, 
planlama yetkisinin çok fazla 
kuruma devredilmesi

Parçalanan/
Ayrımlaşan/

Kopuk kent

Yıkıp yapma sonucu 
yenilenen alanlar,çöküntü 
alanları, bağlantısı 
kopmuş kent

 Girişimci devlet Devlet 
sermayesi ile özel sermaye 
işbirliği

1920-1950 arasında sermaye birikimi çok sınırlı ve sağlıklı bir kent kurma arzusu bu kadar 
kısıtlı sermaye ile ancak parçacı olarak başarılı olabiliyor. Çünkü kentlerin gelişmesine 
aktarabilecek kaynaklar çok az. Yine de 1950-1980  dönemine geldiğimizde sermayenin 
şekillendirdiği kentten söz edebiliyoruz. Bu dönemde kentin şekillenmesinde küçük 
sermaye önem kazanıyor. Özellikle yap-satçılık küçük sermaye ile gerçekleştirebilen bir 
müdahele biçimi. Büyük sermayeye ise ekonomiyi büyütmek için gereken yatırımları 
yapmak işlevini yüklenmiş. Devlet önce  ekonomiyi büyütelim, daha sonra bununu 
dağıtalım gibi bir yaklaşımı benimsediği için, kentin çeperinde yer alan gecekondu 
alanları hem sermayenin hem de devletin ekonomik ve yatırım politikalarının ilgi alanı 
içine giremiyor. Diğer bir deyişle gecekondu yatırım gerektirmediği için kabulleniliyor.

Bir sonraki döneme baktığımız zaman, 1980 sonrası sermayenin giderek güçlendiğini 
görüyoruz. Artık küçük sermayenin değil, büyük girişimcilerin, büyük sermayenin 
şekillendirdiği bir kent yapısından söz etmek mümkün. Eskiden parsel parsel değişen 
kent, artık büyük alanlar bazında, yeni toplu konut alanları, toplu yaşam çevreleri, daha 
büyük sermayenin katkısıyla değişiyor ve şekilleniyor. Yanısıra  Büyükşehir Belediyelerinin 
kaynakları yeni düzenlemelerle artıyor ve bu belediyeler özel sektör ile de ortaklıklar 
kurarak yeni konut alanları geliştirme yoluna gidebiliyorlar. Burada da bir sermayenin 
kent formunu belirleyiciliğinden ve planlama sisteminin parçalanma süreci ile artan 
gücünden söz edilmesi gerekiyor.

2000 sonrasında geldiğimiz zaman, büyük sermaye yine egemen. Ancak bu dönemde 
devletin düzenleyici olmaktan öte girişimci devlet olmaya yöneldiği ve devlet sermayesi 
ile özel sermayenin işbirliğinden söz edebiliyoruz. Artık devlet bir girişimci olarak 
piyasanın içerisinde. Geçmişte yönlendirici olan merkezi yönetim, bugün bir girişimci 
olarak ortaya çıkıyor. Günümüzde devletin kentsel gelişmeye bir girişimci gibi yaklaştığı 
ve pek çok kentsel alanda yeni paçacı düzenlemelerle farklı kurumlara yetki verdiği de 
görülüyor. Bu durumun ayrımlaşan kentin oluşmasına önemli ölçüde katkı sunduğunun 
altını çizmek isterim.
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Son olarak siyaset-kentleşme-planlama ilişkisine göz atmak ve “Siyaset kentleşmeyi ve 
planlamayı nasıl etkiledi?” sorusuna kısaca değinmek istiyorum (Tablo 5). Bu konuda 
değerlendirme yapmadan önce planlamanın siyasi bir içeriği olduğunun ve planlama 
siyaset ilişkisinin tartışılmasının öneminin altını çizmek isterim.

Tablo 5: Planlama, siyaset ve devletin rolü

Planlama  Sermaye yapısı Siyaset/Ekonomik 
yaklaşım

1850-1920 Sorun alanlarına müdahele  

1920-1950 Planlama sisteminin oluşturulması/ 
yasal çerçevenin oluşturulması 

Modern/çağdaş bir kent kurma

Sermaye birikimi çok 
sınırlı

Devletçilik

1950-1980 Hızlı kentleşmeye yanıt vermeyen 
planlama

Mevcut kuralları esnetmeyi/
yenilemeyi reddeden planlama, 
kentleşmenin bedelini ödemek 
istemeyen yönetim 

Gecekondu için yaratıcı çözümler 
bulamayan planlama

Planlamanın piyasanın işlemesine 
yönelik çözümü 

 

Güçsüz sermayenin 
şekillendirdiği kent

 

Populizm

(İmar dışı gelişmelere 
göz yumma

Kısıtlı da olsa altyapı 
sağlama)

1980-2000 Planlama sisteminin dışında aranan 
çözümler  

İmar islah planları ile  çözüm arayışı. 
Yine mevcut sistemi koruyarak 
Mevcut system dışında çözüm bulma

 Güçlenen 
sermayenin 
şekillendirdiği kent 
dokusu

Populizm (Sağcı 
populism)

(İmar dışı gelişmiş 
alanlara imar islah 
planları ile imar hakları 
verme)

2000-2020 Parçalanan planlama. 

Parçaçıl düzenlemeler, planlama 
yetkisinin çok fazla kuruma 
devredilmesi

 Girişimci devlet

Devlet sermayesi ile 
özel sermaye işbirliği

Otoriter populizm

(Kentsel Dönüşüm)

(Mega projeler)

1920-1950 döneminde, aslında devletçiliğin hakim olduğu bir dönem ve devletin sahip 
olduğu kaynakların doğru kullanılarak kentleşmenin yönlendirilmeye çalışılması söz 
konusu. Buna karşılık 1950-1980 yılları arasında popülizmin giderek ağırlık kazandığı bir 
dönemden bahsediyoruz. İmar dışı gelişmelere göz yummak, ve imar ıslah planlarıyla 
plansız gelişmiş imar dışı alanlara verilen yapılaşma hakları populizmin göstergelerinden 
biri. Populist partilerin özellikle göreli olarak düşük gelirli/refah düzeyi düşük partilerin 
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desteğini aldığını, özellikle  işsizlik  ve kamu hizmetlerine ulaşılabirliğin bu partilerin 
desteklenmesine katkıda bulunduğu görülüyor. Türkiye ve Türkiye dışında yapılan 
çalışmalar desteği belirleyen koşullar bununla sınırlı olmadığını, değer yargılarının da 
populist partilerin desteklenmesinde öne çıktığını gösteriyor: göçmenlere karşı davranış, 
küresel ve milli yönetişime güvensizlik, otoriter değerlere destek gibi. 

Populizmin niteliğinin 2000 sonrasında değiştiği ve otoriter popülizmin egemen olduğu 
görülüyor. Belirli kesimlere özel haklar tanıyarak onlardan destek almanın ötesinde, 
merkezi yönetimin  mevcut politikalara ve projelere karşı olanlara çok sert uygulamaların 
olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kentsel dönüşüm uygulamalarında dayatmacı bir 
yaklaşım var. Mekansal konularda olduğu gibi sosyal ve siyaset alarında da dayatmalar 
söz konusu.

Kısa bir Değerlendirme: Yukarıda dört başlık altında yapılan kısa 
değerlendirmeler sonucunda geçmiş planlama deneyimi ile ilgili neler 
söyleyebiliriz? Aşağıdaki başlıklar planlamanın geçmiş dönemde yeterince etkili 
olmamasının da nedenlerini açıklayacak nitelikte.

• Planlama sistemi her dönemde değişimleri algılamada/ anlamada eksik kaldı.

• Planlama değişen koşullara yanıt vermekte hazırlıklı ve istekli olamadı.  Çözümler 
planlamadan gelemedi.

•  Uygulamalar planlamada sisteminde delikler açarak gerçekleşti. Tutarlı bir çerçeve 
gerçekleştirilemedi.

• Planlamanın siyaset boyutunu dikkate almadan, siyaset üstü gibi tanımlanması 
planlamayı gerçeklikten kopardı. Planlama farklı grupların/halkın çözümlerini kabul 
etmek zorunda kaldı. 

• Plancıların yaklaşımları ve bu yaklaşımın dayandığı değerler sistemi ve normlar ile 
kişilerin yaşam biçimi arzusu ve girişimcilerin beklentileri örtüşemedi. Planlama salt 
bir arazi düzenleme değil. Bir yaşam biçimi de sunuyorsunuz. Bu yaşam biçimi ne 
ölçüde o alanda yaşamakta olan insanların yaşam biçimi ile ve yaşam biçimi arzusu 
ile örtüşmediğini gözlemledik.

• Özellikle son dönemde planlama geleceği kurgulamaya yönelik kaygılarını önemli 
ölçüde yitirdi.  Pratik çözümler ve sorun çözümlerine odaklanmak geleceği tartışmayı 
ikinci plana itti. Giderek azalan güvenilir bilgi ve sıklıkla değişen koşullar geleceği 
öngörme isteğini azalttı. Yanısıra özellikle yaklaşık yirmi yılda bir yaşanan ekonomik 
krizler ve bunlara ek olarak yaşanan finasal krizler geleceği öngörmenin zor olduğu 
veya mümkün olmadığı gibi bir algı yarattı. Devletin otoriterleşen yaklaşımı da 
planlamanın özgün çözümler getirebileceği konusunda güvensizlik yarattı. 

Gelecek ve Planlama: Geçmişe yönelik değerlendirmeler sonrasında "planlama 
geleceğe ne ölçüde hazırlıklı" sorusunu sormak istiyorum. Bu soru önemli. 
Çünkü daha önceki dönemlere yönelik irdelemeler sonucunda planlamanın o dönemin 
koşullarına kendini hazırlayamadığını, dönemin koşullarıyla nasıl baş edeceğini konusunda 
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donanımlı olmadığını ve yeni çözümler getirmekte çok fazla hazırlıklı olmadığını gördük. 
Peki, şu anda geleceğe ne ölçüde hazırlıklıyız? 

2020’li yılların bir dönüm noktası olduğu görüşü pek çok kişi tarafından benimseniyor. Bu 
dönüm noktasını belirleyen ve geleceğe yön vereceği düşünülen iki konudan söz etmek 
mümkün. Bunlardan ilki teknolojik değişimin getireceği etkiler. Üretimin otomasyonu, 
yapay zekanın her alanda yaygınlaşması, dijitalleşme, akıllı uzmanlaşma gibi değişimlerin 
hem sosyoekonomik yansımaları, hem de mekansal yansımaları olacak. Bu bağlamda 
yayınlanan çalışmalar yeni teknolojilerin kentin işlevleri, formu ve dokusunda önemli 
değişimlere yol açacağını gösteriyor. Evden çalışma sistemi gibi teknolojinin desteklediği 
yeni çalışma biçimlerinin ise hem ulaşım desenini hem de konut talebini değiştirmesi 
bekleniyor. Öte yandan  ulaşım teknolojilerindeki değişim, sürücüsüz ulaşım, sürücüsüz 
araçlar gibi gelişmeler kentin altyapısının da değişmesinin söz konusu olduğunu 
gösteriyor.

İkinci konu ise iklim değişikliği ve yeşil gündemin mekânsal yansımaları. Özellikle iklim 
değişimi ve yeşil gündemin yansımalarının yakın dönemde önemli olacağı gözüküyor. 
Bu bağlamda mevcut yapılı çevre  ile  yeni koşullar arasında uyumsuzluk en önemli 
sorunlardan biri. Bunun en önemli nedeni mevcut yapılı çevrenin geçmişteki ekonomik 
düzenin, farklı bir teknolojik ve de çevresel yaklaşımın sonucunda ortaya çıkmış olması. 
İklim değişikliği ve yeşil gündem yeni bir iş ve yaşam döngüsünü tanımlayarak kentlerde 
çok büyük değişim ortaya çıkaracağı bekleniyor. Tüm bu gelişmeler kentsel dokunun 
yeniden şekillenmesi ve kent formunun farklılaşması anlamına gelirken, bir diğer 
değişimin  kırsal alanlarda yaşanması bekleniyor. Yeni teknolojik ve yeşil gündemle 
birlikte kırsal alana yönelik talep oluşuyor. Uluslararası çalışmalara baktığımızda kırsal 
alana yönelik olarak ilginin çok büyük ölçüde arttığını görebiliyoruz. 

Yukarıda ana başlıklarını tanımladığımız gelişmelerin kentlere nasıl yansıyabileceğinin 
ayrıntılı olarak tanımlanması ve planlamanın bu gelişmeler bağlamında nasıl 
yapılandırılması gerektiğinin sorgulanması gereği çok açık. Burada sorulması ve 
tartışılması gereken soru şu, 2020 sonrasındaki dönemin getireceği değişimlere tam 
olarak hazırlıklı mıyız? Türkiye’de özellikle uluslararası örgütlerin de zorlaması ile ortaya 
çıkan geleceğe yönelik bazı makro düzeyde çalışmalar ve hazırlanan bir takım raporlar 
söz konusu. Ancak, bunların söylem düzeyinde kaldığını ve kentlere nasıl yaklaşılması 
ve planlamanın yeni koşullarda nasıl yapılanması gerektiği konusunda sarfedilen çabanın 
yeterli olmadığını düşünüyorum. 

Sonuç ve öneri: Bu nedenle 2020’den başlayan yeni gelişmelere hazırlıklı olmanın 
koşullarını irdeleyen “ne yapmalı” sorusu önem kazanıyor. Bugün, konuşmanın başında da 
belirttiğim gibi bir dönüm noktasındayız ve bu dönüm noktasında mevcut durumu tekrar 
gözden geçirmek ve ne yapmalı sorusunu çok geniş platformlarda söylem düzeyinde 
değil, somutlaştırarak tartışmak zorundayız. Yeni koşullarda planlamanın yeniden 
yapılandırılmasının tartışılması için düşünce platformlarının oluşturulması gerekiyor. 
Bu konuda Şehir Plancıları Odası'nın öncülük yapması ve sadece akademik dünya ile 
değil, bürokrasiyle, uygulamacılarıyla ortak düşünsel platformlar geliştirerek, bu yeni 
dönemdeki değişimlere karşı planlamanın nasıl yanıtlar geliştirilmesi gerektiği konuları 
üzerinde çalışmayı başlatması bence en doğru yapılacak kararlardan biri olacaktır. 
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PLANLAMANIN ZEMİNİ İÇİN YENİDEN DÜŞÜNMEK
Prof. Dr. İclal DİNÇER

Prof. Dr. İclal DİNÇER- Ben de "Planlamanın zemini için yeniden düşünmek" başlıklı 
sunumumu dört soru üzerinden kurguladım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
bize verdiği ipuçlarından yola çıkacağım. Cumhurbaşkanlığı sistemi biliyorsunuz 2018 
yılından itibaren hala kurulmakta olan bir sistem. Sistemi oluşturan Politika Kurulları, 
Bakanlıklar, Bağlı Kuruluşlar ve Cumhurbaşkanlığı Ofisleri üzerinden birtakım sorular 
sorarak planlamanın bugünkü konumunu sorgulamaya, zemininin nereye doğru 
değiştiğini dile getirmeye çalışacağım.

Birinci soru, politika üretme konusu. Planlama politikası bu sistem içinde nerede üretiliyor? 
Plancılar olarak biz sadece üretilen politikaların planlanması işini mi yapıyoruz, politika 
nerede üretiliyor? Bu konuyu tartışmak istiyorum. İkinci olarak planlama sisteminde 
ayrıcalıklı durumlar, istisnalar yaratılması konusu; 1980’lerden beri bu yapılanma var, 
biliyoruz. Bunu planlamanın bir aracı olmaktan çıkarmak mümkün mü sorusunu sormak 
istiyorum. Üçüncü konu olarak cumhurbaşkanlığı sistemindeki yeni yapılanmalarla yerel 
idarenin, merkezi yönetime daha bağımlı hale getirilmesi konusuna değinmek istiyorum. 
Dördüncü konu ise kamunun piyasalaşma ekseninde düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemiyle ne tür değişikliklere uğradı ve bizi neler bekliyor? Bu soruyu sormak 
arzusundayım. Umarım vaktim yeterli olur ve bütün bu söylediklerimi sizlerle paylaşma 
imkânı bulabilirim.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine baktığımız zaman, Cumhurbaşkanına en yakın 
konumda dokuz Politika Kurulu yer alıyor. Hemen onun yanı başında Cumhurbaşkanlığı 
Ofisleri bulunuyor. En dışta da Bakanlar -bakanlar kurulu değil biliyorsunuz- ve 
Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar yer almaktalar. Peki o zaman sorumuza 
geri dönecek olursak ülke politikaları nerede üretiliyor. Dokuz politika kurulunun görev 
tanımı bize ipucu veriyor. Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla 
ilgili önerilerin bu kurullar tarafından geliştirilmesi bekleniyor. Geliştirilen politikalar 
arasından Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaların yapılması 
yine bu kurullara görev olarak verilmiş durumda. Politika Kurullarının bakanlıklar ile ilgili 
kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanlığı'na rapor sunmak 
gibi görevleri de var. Ancak bu görevlerin nasıl ve hangi süreçlerle gerçekleştirildiği, 
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bu politika kurullarının yapılanmasının nasıl olduğu konusunda yeterince şeffaf bilginin 
kamuoyu ile paylaşılmadığını bilmekteyiz. 

İlk sorumuza planlama politikaları üzerinden devam edecek olursak; üst ölçekli 
planlamalar olan kalkınma planları bildiğimiz üzere önceki uygulamada Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Bakanlar Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ilişkisi içerisinde sürdürülürken 
ve daha sonra Kalkınma Bakanlığının devreye girdiği bir sisteme dönüşmüş iken bu 
yapılanmanın tümüyle değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla seçilmiş Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleriyle kurulan Bakanlar Kurulunun oluşturduğu politika üretme sürecinin 
ortadan kalktığı anlaşılıyor. Yanı sıra bir politika belgesi olan kalkınma planı kararlarının 
yeni sistemde Cumhurbaşkanı Politika Kurulları tarafından oluşturulduğu gözükmekle 
birlikte Cumhurbaşkanının bizzat kendisi tarafından yapılandırıldığını belirtmek gerekiyor. 
Önceki sistemde var olan Yüksek Planlama Kurulu’nun yetkilerinin de Cumhurbaşkanlığına 
aktarılmış olduğunu yine bir başka kararnameden anlıyoruz. Burada tekrar vurgulamak 
gerekir ki sistemde bakanlıklar sadece Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan politikayı 
yürüten birimler olarak tanımlanmaktadırlar. Dolayısıyla yasama içinden çıkan, yasamaya 
karşı siyaseten sorumlu olan Bakanlar Kurulunun artık olmadığı bir sistemden söz 
ediyoruz. Bütün bu üst ölçekli plan kararlarının üretilmesi sürecinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na doğrudan bağlı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığının 
çok öne çıktığını, kalkınma planlarının yapılmasında görev tanımlarının tümüyle aynı 
olduğunu görüyoruz; şu şekilde ifade ediliyor: ”… Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 
temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, 
orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel 
plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan 
Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı [Hazine 
ve Maliye Bakanlığı] ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmakla 
görevlidir”. 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma 
planını yapmak, sektörel plan ve programları gerçekleştirmek tümüyle bu iki birim 
tarafından yürütülüyor. Strateji Bütçe Başkanlığı’nın görev yapılanmasına baktığımız zaman 
Devlet Planlama Teşkilatı'nın sürdürdüğü bütün görevleri üstlenmiş durumda olduğunu 
görüyoruz. Başkana bağlı olan bir başkan yardımcılığının altında yapılandırılan, üç genel 
müdürlüğün Devlet Planlama Teşkilatı'nın müdürlükleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığı ve ona doğrudan bağlı olan Strateji Bütçe Başkanlığı ve onun bir 
alt birimi olan başkan yardımcılıkları eliyle ülke kalkınma planları hazırlanan bir sistem 
yürürlüktedir. Kalkınma planının hazırlanmasının ardından onay aşaması ve devamında 
bakanlıklara görevlerin dağıtılması ve uygulanması şeklinde süreç gerçekleşmektedir.

Diğer üst ölçekli planlar, bölge planlarına geldiğimizde durum daha da bulanıklaşmakta 
ve karşımıza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çıkmaktadır. Biliyorsunuz AB uyum politikası 
çerçevesinde 2006’da kurulan Kalkınma Ajansları -26 ajans- o yıldan beri görev 
yapmaktadır. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde Kalkınma Bakanlığı 
kaldırılınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı hale getirildiler. 2020 yılında yeni bir 
kararnameyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü’ne bağlandılar. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün görev 
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tanımlarına baktığımız zaman, bütün bölge planı işlerinin, işlemlerinin Genel Müdürlük 
tarafından organize edildiğini, yürütüldüğünü görmekteyiz. Oysa AB uyum programında 
kurulan Kalkınma Ajansları daha bölgesel ve yerel örgütler olarak planlanmış, 
tasarlanmışken, artık merkezi yönetimin denetimi altına girmiş durumdadırlar. Ayrıca 
aynı bakanlık bünyesinde farklı yıllarda kurulmuş olan GAP, DAP, DOKAP ve KOP olmak 
üzere bölge kalkınma idareleri var ve onlar da ayrı bir yapılanmaya sahipler. Burada bölge 
sınırlarını ve yönetim merkezlerini değiştirmeye doğrudan Cumhurbaşkanının yetkili 
olduğunu, bütçelerinin Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yürürlüğe girdiğini de belirtelim. 

Böylelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altında aslında kalkınma bakanlığı görevi 
verilmiş bir genel müdürlüğün oluşturulduğunu tespit ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı gibi ana sorumluluğu sanayi yatırımı ve teknolojik gelişmeyi yönetmek olan 
bir bakanlığa, sosyoekonomik kalkınmayı kültürel ve doğal değerlerle birlikte ele alarak 
hazırlanması gereken kalkınma planı hazırlama sorumluluğu veriliyor. Kuruluş esasları 
dışına çıkarılarak merkezileştirilmiş kalkınma ajansları sistemiyle bölge planlama 
sürecini yönetmesi bekleniyor. Bölge planı hazırlama geleneği olmayan bir bakanlığa 
bu planlarının hazırlanması, onaylanması, yönetilmesi görevlerinin verilmiş olması 
tartışmalı bir konuyken Kalkınma Bakanlığı görevlerinin bir genel müdürlük bünyesinde 
sıkıştırılması da tartışılmaya muhtaç bir diğer konudur. 

Üçüncü üst ölçek planlama kademesi ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
altında Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü içinde örgütlenmiş durumdadır. Ülke ve 
alt bölgeler özelinde üst ölçekli mekânsal strateji planlarını hazırlatmak, onaylamak ve 
yürütülmesini sağlamak görevi bu genel müdürlük sorumluluğundadır ve kendi içerisinde 
kapalı bir plan hazırlama ve onaylama süreciyle çalışmaktadır. 

Bütün bu sisteme birlikte bakacak olursak, Cumhurbaşkanlığının yetkisinde merkezileşmiş 
bir planlama politikasının üretilmesi ve planların hazırlanmasının yönlendirilmesi söz 
konusudur. Bu üç kademedeki plan hazırlama ve onaylama aşamalarının bakanlıklar 
arasındaki eşgüdümünün sağlanması için nasıl bir yapılanma olduğu ise net değildir. 60 
yıllık planlama kültürü ile bugün bu eşgüdüm sağlanıyor algısı olsa da geleceğe dönük 
kurumsal bir sistemin olmaması bu yapının nasıl sürdürüleceği endişesini gündeme 
getirmektedir. Bulanıklaştırılmış bir plan üretim ve yönetim ortamının oluşturulduğunu 
görmekteyiz.

Sonuç olarak; başlarken sorduğumuz planlama politikasının yerini politikaların 
planlamasının alması konusuna dönecek olursak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhurbaşkanı 
tarafından oluşturulan politika, temel hedef, ilke ve amaçların planlaması göreviyle 
sınırlandırılmış durumdadırlar ve politika üretme görevleri bulunmamaktadır. Doğrudan 
Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise hem Kalkınma Planının 
hazırlayıcısıdır hem de diğer plan kademeleri için kaynak dağıtıcı işleve sahiptir. Bu 
haliyle bakanlıklardan daha güçlü bir yapıya sahip gözükmektedir. Planlama politikasının 
üretileceği TBMM ise bu sürecin çok daha dışında konumlandırılmış durumdadır. 

Bu tespiti yaptıktan sonra ikinci konumuza geçebilir, sorumuzu şu şekilde formüle 
edebiliriz; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ne tür istisnalar, ayrıcalıklar yaratıyor, 
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bunlar nelerle sonuçlanıyor. Daha da önemlisi istisna durum tanımlamayı planlamanın 
bir aracı olmaktan çıkarmak mümkün müdür? Tabi istisna durum yaratma konusunda 
çok yazıldı, çok emek verenler var. Turizm Teşvik Kanunu, TOKİ ve özelleştirme 
uygulamalarından başlayıp, Yenileme Yasası, Afet Yasasına kadar planlama sistemi 
içinde istisna durum yaratma, 1980'lerin başından beri yaşadığımız bir durum. Ancak 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte bu ayrıcalıklı durum tanımlama süreçlerinin 
daha da derinleştiğini görüyoruz. Planlamanın zemininin nasıl kayganlaştığını doğru 
okuyabilmek için Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, Cumhurbaşkanlığı Kararlarının, 
yasa ve yönetmeliklerin içerisine bu istisna durum tanımlarının nasıl yerleştirildiğini 
tespit etmek gerekiyor., 

Örnekleyerek gideceğim: Cumhurbaşkanlığı politika kurallarından biri olan Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulunun görevlerine baktığımız zaman, kentleşme, yerel yönetim alanında, 
göç ve iskân konularında, çevre, orman ve suyun korunması konularında ülke geneli 
için politikalar geliştirmekle görevlendirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu görevlerin nasıl 
yapıldığını sorgulamak bu sunuşun konusu değil. Görev tanımlarından (f) maddesi ise 
ülke geneli dışına çıkarak “Boğaziçi İmar Uygulama Programları gereği kamu yatırımlarının 
planlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak” gibi bir istisna durum, bir ayrıcalıklı durum 
tanımlaması yapılıyor. Bu madde buraya hangi amaç ile yerleştirilmiştir, ileriye dönük 
olarak neleri tetikleyecektir sorusunu akıllara getiriyor. 

Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, kuruluş aşamasında Türkiye'nin 
tüm parselleri üzerinde plan yapma, onama, ruhsat verme, yapı kullanma izni verme gibi 
görevler verilerek bir istisna durum olarak yetkilendirilmesi dışında, Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinde şöyle bir ibarenin yer aldığını görüyoruz: "Cumhurbaşkanınca 
yetkilendirilen alanlarda". Dolayısıyla Bakanlık, sayılan bu görevleri bu yetkinin verildiği 
alanlarda da gerçekleştirmek durumundadır. Şimdi burada da bir istisna durum yaratma, 
ama aynı zamanda bir muğlaklık da söz konusudur. Hangi alanlar yetkilendirilecek, ne tür 
kriterleri var gibi konuların açıkta kaldığını görüyoruz. 

Bir diğer örnek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev tanımının 1 inci maddesinin 
(a) şıkkında karşımıza çıkmaktadır; Ülke sathında ulaştırma, denizcilik, haberleşme, 
posta, iş ve hizmetleri görevleri yapan bir bakanlığın aynı görev tanımının devamında 
“…Karadeniz ve Marmara Denizi'ni birleştiren, gemilerin seyrüseferine imkân veren 
Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, 
işletilmesi hususlarında…” da görevlendirilmesi dikkat çekicidir. Zaten Kanal İstanbul 
gerçekleştirilirken birçok istisna tanımının yapıldığını biliyoruz. Bu ibare, daha önce başka 
düzenlemelerle tanımlanmış istisnai bir durumun güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü'nün görevlerine baktığımız zaman bir değişiklik yapıldığını 
görüyoruz. Biliyorsunuz 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları yetkisinde korunmakta olan doğal sit alanları Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aktarılırken karma sitlerdeki yetki de iki bakan 
arasında imzalanan protokol ile Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne geçmişti. 
Burada 2011 yılına kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın doğal alanlar 
da dahil olmak üzere birikmiş bir koruma kültürünün ve buna uygun bir yapılanmasının 
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olmadığını öncelikle vurgulamak gerekir. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle yeni bir 
durum yaratılmış, doğal sitlerle çakışan kentsel sitler de Kültür ve Turizm Bakanlığından 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu işleme istisnanın 
yayılarak genişletilmesi mi denir, başka bir tanımlama mı yapılır, tartışmak gerekir. Bir 
diğer yeni durum ise şudur; tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak 
alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların 
koruma alanlarının tescili ve ilanı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanının onayı ile yürürlüğe 
girmektedir. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları 
dahil bütün koruma alanlarında son onay mercii Cumhurbaşkanlığıdır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da bir örnek verelim: Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü bilindiği üzere kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerini oluşturarak 
Bakanlar Kurulu’na sunan, planlarını hazırlayan ve onaylayan bir birim olarak 1982'de 
Turizm Teşvik Yasası kapsamında yapılandırıldı. 1980 sonrasının ilk ayrıcalıklı imar 
hakkı tanımlamalarının yapıldığı bu alanların yani kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinin sınırları artık Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanabiliyor. Bu konuda birkaç 
sayı vermek gerekirse; Temmuz 2018 - Ekim 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı 
Kararı sayısı toplam 1856’dır. Bu dönemde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
ile ilgili karar sayısı 256 adet olmuştur. Bunların içinden Kesin Korunacak Hassas Alanlar 
hakkında alınan karar sayısı ise 194’tür. Aynı dönem içinde bu ve benzeri kararlar türlerine 
göre bakıldığında; 570 Acele Kamulaştırılma, 49 Riskli Alan İlan Edilmesi, 36 Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi gibi geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. 

Dolayısıyla ikinci sorumuzu hatırlayacak olursak sistem ne tür istisnalar yaratıyor, 
bunlar nelerle sonuçlanıyor, daha da önemlisi istisna durum tanımlamayı planlamanın 
aracı olmaktan çıkarmak mümkün mü diye sormuştuk. Cumhurbaşkanlığı denetim 
ve yönetiminde Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu merkezileştirilmiş, 
ayrıştırılmış, istisna olarak tanımlanmış süreçleri yönetiyorlar. Bu yapılanma, sistemin 
içinde öylesine derinlere işlemiş ve işlemeye devam ediyor ki, bunu değiştirebilmek ve 
yerine daha demokratik, şeffaf, katılımcı bir sistem kurmak pek de kolay gözükmüyor.

Üçüncü konu olarak yerel idarenin giderek merkezi yönetime daha bağımlı hale getirilmesi 
üzerinde duracağım. Sorumuzu şu şekilde formüle edebiliriz; Cumhurbaşkanlığında 
yoğunlaşmış bir devlet yönetimi söz konusudur. Yönetimde yetki ve sorumluluk 
paylaşımı, idari iş bölümü, özerklik, eşgüdüm, birlikte karar alma gibi değerler 
nerededir? Bu konuda iki yapılanmayı gündeme getirmek isterim. Birincisi İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’dır. Bu 
başkanlık büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının 
yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi, koordinasyonu ve bunların 
denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kurulmuştur. Dolayısıyla 
büyükşehir belediyelerinin özellikle kırsal alana götürecekleri hizmetler açısından, 
kentin, metropolün bütününde yapılacak ulaşım yatırımları, vb. büyük altyapı yatırımları 
açısından merkezi yönetimin yerel yönetim üzerinde kurduğu vesayeti göstermektedir. 

İkinci durum ise şudur; bütün yatırımların her türlü bütçesini hazırlamak gene İçişleri 
Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirleniyor ve Yatırım 
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İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından raporlanıyor. Dolayısıyla büyükşehir 
belediyelerinin yatırımlarının da içinde olduğu bu raporların valinin değerlendirmesiyle 
birlikte Cumhurbaşkanlığı'na ve oradan da kurumların bağlı olduğu bakanlıklara 
gönderildiğini görüyoruz. Burada vurgulanması gereken konu ise; Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlıklarının belediyelerin idari ve mali özerkliğine müdahale 
edebilecek yetkilere sahip olması ve müdahalenin sınırlarının çok açık olmamasıdır ve 
tartışmalara neden olmaktadır. Ayrıca, valilerin büyükşehir belediyeleri üzerinde vesayet 
yetkisini arttırdığı sıkça dile getirilmektedir. 674 sayılı KHK ile valilere, mahkeme kararına 
dayanmaksızın hizmetin aksadığını saptama ve seçimle işbaşına gelmiş bir belediyenin 
yerine geçerek hizmetleri yerine getirme görevi verilmesi bu vesayetin çok aşıldığının 
somut örnekleri olmaktadır. 

Dördüncü konumuz olarak, kamunun piyasalaşma ekseninde yeniden düzenlenmesi 
meselesini gündeme getirmek isterim. Bu bağlamda sormamız gereken soru şudur; 
Devletin kamu yararı, müşterekler vb. temel kavramlara bakış açısının değişmesi mümkün 
müdür; Devletin işletmeci yaklaşımının artması nereye kadar sürecektir. Biliyorsunuz 
1980'lerin ortalarından itibaren yapılan yasal düzenlemeler, sürdürülen özelleştirme 
uygulamaları ve Özelleştirme İdaresi'nin görev ve yetkileri çalışıldı, yazıldı, hala da 
çalışılıyor. Bu konu üzerinde durmayacağım. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine 
ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak görevine devam ediyor. Fakat başka bir 
genel müdürlükten söz etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde daha 
önce Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yapmakta olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
artık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak yeniden örgütlenmiş 
durumdadır. Bu genel müdürlüğün görev ve yetkilerine biraz daha yakından bakarak bu 
sorumuzu tartışabiliriz. Genel Müdürlüğün görev tanımı içerisindeki (m) maddesinde 
“Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; 
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerleri geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın 
almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak” şeklinde bir görev tanımı 
yapıldığını öncelikle vurgulamak gerekir. 

Bu kapsamda daha da önemlisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan daire 
başkanlıklarına göz atmak gerekiyor. Bunların içinde özellikle Taşınmaz Geliştirme Daire 
Başkanlığı ve Uluslararası Emlak Dairesi Başkanlığı mevcut sistemde devletin işletmeci-
yatırımcı yaklaşımının daha da artacağının işaretini vermektedir. Taşınmaz Geliştirme 
Daire Başkanlığının görevlerinden biri, "Cumhurbaşkanınca belirlenecek Hazine'ye ait 
taşınmazların gayrimenkul satış vaadi, arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına 
göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklıkları veya diğer 
gerçek tüzel kişilerle birlikte değerlendirmek" olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası 
Emlak Daire Başkanlığı’nın ise yabancı ülkelerle yapılacak emlak anlaşmalarıyla ilgili 
işlemleri yürütmek, cemaat vakıfları ile yabancıların taşınmaz edinimi, Suriye uyruklulara 
ait taşınmazların idaresine ilişkin işlemleri yürütmek şeklinde özetlenebilecek görevleri 
vardır. Dolayısıyla dördüncüsü sorumuzun cevabı doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığının birlikte 
kamu kaynaklarının özelleştirilmesini yöneteceği anlaşılmaktadır.
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Son olarak TOKİ'nin tamamen ve yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Yerel 
Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 
bağlandığını hatırlatalım. Dolayısıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile beraber Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın hem idari açıdan hem de mali açıdan daha da güçlendirildiğini, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından üretilen politikaların doğrudan uygulamasını yapan bir 
bakanlık kimliğiyle öne çıkmaya başladığını söylemek mümkündür. 

Sözlerimi bitirirken tekrar sorularımızı hatırlatmak isterim ve güçlendirilmiş parlamenter 
sistem hedefinden esinlenerek biz plancıların güçlendirilmiş planlama sistemi 
çalışmalarımızı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yarattığı etkilerin iyileştirilmesine 
dönük konuları da göz önüne alarak, nasıl bir perspektifle geliştirmeliyiz sorusunu sorarak 
bitirmek isterim. Her şeye rağmen bugün durduğumuz yerden, planlama zeminimizden 
ufka, planlama ufkumuza gene de umutla bakmak istiyorum. Kongrenin bu arayışa vesile 
olması dileklerimle teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
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oturum - 1

PLANLAMANIN TEMEL DEĞERLERİ
OTURUM BAŞKANI PROF. DR. MURAT CEMAL Yalçıntan

Kamu Yararıyla İlişkilenmeler, Taktikler ve Stratejiler: Büyükşehir 
Belediyelerinde Çalışan Genç Plancılar

Umur YEDİKARDEŞ

*Yargı Kararları Kapsamında Üstün Kamu Yararı Kavramı Üzerine                   
Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Mehmet RONAEL, Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

*Planlamanın Mesleki Etik Kural ve İlkelerinin Kapsayıcı Planlama 
Perspektifiyle Güncellenmesi İçin Bir Öneri ve Tartışma

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR

1. Oturum’un kaydına buradan ulaşabilirsiniz. 

*Bu bildiri yazarın isteği üzerine yayınlanmamıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=aErnlRGrWdE&list=PLjBac43pb9Cl47Nm7PAgaIOS9qu0hyVwN&index=2
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KAMU YARARIYLA İLİŞKİLENMELER, TAKTİKLER VE 
STRATEJİLER: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE ÇALIŞAN 
GENÇ PLANCILAR

Umur YEDİKARDEŞ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Kentsel Planlama Bölümü 

Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet

Çalışma, büyükşehir belediyelerinde çalışan genç plancıların kamu yararını planlama 
çerçevesinde hangi kavramlarla ilişkilendiklerini ve kamu yararına aykırı bir plan kararı 
durumunda geliştirdikleri taktik ve stratejileri tartışmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin genç 
nüfusunun yüksek olması ve son 17 yılda bölüm ve kontenjanların artmasıyla Şehir 
ve Bölge Planlama bölümünden mezun sayısının 5 kattan fazlaya çıkması, kamu yararı 
amacıyla plan yapması için yetiştirilen ve belediyelerde rant ve siyasi baskı altında çalışan 
genç plancıların mesleki deneyimlerinin başlarında kamu yararı ile kurduğu ilişkiyi ve 
kamu yararına aykırı bir plan kararı durumunda ortaya koyduğu taktik ve stratejileri 
planlama alanın geleceği açısından önemli hale getirmektedir. Çalışmanın teorik 
çerçevesi Bourdieu’nün alan ve strateji kavramlarıyla oluşturulmuş ve çalışmada yarı 
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alan, Genç plancılar, Kamu yararı, Strateji, Toplumsal kuşak 
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Associated with Public Interest, Tactics and Strategies:

Young Planners Working in Metropolitan Municipalities

Abstract

The study aims to discuss the tactics and strategies, which are developed by the young 
planners working in metropolitan municipalities, that are associated and/or contradictory 
to the concept of public interest. With the high young population of Turkey and the 
increase in departments and quotas in the last 17 years, the number of graduates from 
the Department of City and Regional Planning has increased more than 5 times. In 
that regard, it's important for the future of the planning field, that the strategies and 
tactics the young people establish -who are schooled to design a planning in favor of 
public interest- in case of a decision made against the public interest, although they 
are struggling with the pressure of politics. The theoretical framework of the study was 
formed with Bourdieu's concepts of field and strategy, and semi-structured interview 
method was used in the study.

Keywords: Field, Generation, Public interest, Strategy, Young planners,

1. Giriş

Neoliberal anlayışı sermayenin kâr oranının artması ve sınırsız bir hareket alanı yaratmak 
amacıyla tüm sınırlamaların kaldırılması olarak tanımlayan Harvey (2006) üzerinden kent 
mekânını yeniden düşündüğümüzde, planlama ve toplumsal bir aktör olarak kamu yararı 
kavramı çerçevesinde planlama yapması için yetiştirilen ve kamuda, özel sektörde ve 
akademide çalışan plancılar rant ve siyaset baskısı altında güçsüzleştirilmektedir. Öte 
yandan Türkiye’nin yüksek genç nüfusa sahip olması ve iktidarın her şehre bir üniversite 
politikasının sonucunda Şehir ve Bölge Planlama bölüm sayısı ve kontenjanlarının 
artması, kamu yararı amacıyla planlama yapması için yetiştirilen genç plancıların mesleki 
deneyimlerinin başlarında kamu yararı ile kurduğu ilişkinin önemini artırmaktadır. 
Çalışma, büyükşehir belediyelerinde çalışan genç plancıların hangi kavramları merkeze 
alarak kamu yararını tanımladıkları ve kamu yararına aykırı bir plan kararı durumunda 
geliştirdikleri taktikleri ve stratejileri tartışmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmanın giriş bölümünde kamu yararı kavramı, kavram üzerine yapılan tartışmalar ve 
kavramın planlamayla ilişkisi değerlendirilecektir. Daha sonra gençlik ve kuşak olgusu 
çerçevesinde genç plancılar ele alınacak ve Türkçe ve uluslararası literatürde genç 
plancılar üzerine yapılan çalışmalara yer verilecektir. Yöntem bölümünde çalışmanın 
teorik çerçevesi, yaklaşımı ve yöntemi anlatılacaktır. Bulgular bölümünde genç plancıların 
mesleki deneyimleri üzerinden planlama çerçevesinde kamu yararını tanımlarken merkeze 
koyduğu kavramlar ile kamu yararına aykırı bir plan kararı durumunda geliştirdikleri 
taktikler ve stratejiler üzerinden geçişken bir sınıflandırma yapılarak, genç plancıların 
kamu yararı kavramıyla ilişkilenme biçimleri ortaya konacaktır. Sonuç bölümünde ise 
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araştırma bulgularının hangi durumları doğurduğundan bahsedilecek ve bu durumların 
genç plancıları nasıl etkilediği ile çalışmanın bulgularından yola çıkılarak önerilerde 
bulunulacaktır. 

Kamu yararı ve planlama

Çalışma kamu yararını kavram olarak tanımlama amacı gütmese de kavram üzerine 
yapılan tartışmalar ve kavramın özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı 
ekonomik politikalarla birlikte şekillenmesi kavramın planlama ile ilişkisi bakımından 
önemlidir. Kamu yararı kavramı 1789 Fransız Devrimi ile ortaya çıkmasına rağmen 
kökleri Aristoteles’e kadar gitmektedir (Bozeman, 2007) ve dönemlere, siyasi rejimlere 
ve farklı yaklaşımlara göre anlamlar kazanmaktadır. Bunun yanı sıra hukuktan siyaset 
bilimine kadar birçok alanda kullanılan kavram üzerinde bir uzlaşı bulunmamakta ve 
kavram üzerine yapılan tartışmalar genel olarak kavramın tanımlanmasındaki zorlukları 
ve kavramın muğlaklığını konu almaktadır. 

Keleş (2000) kamu yararı kavramını; bireyci, ortak yararcı, tekçi ve özelleştirmeci 
yaklaşımlar altında dört başlık altında sınıflandırmıştır. Hobbes, Hume ve Bentham’ın 
içinde bulunduğu bireyci yaklaşıma göre kamu yararı toplumu oluşturan bireylerin 
yararlarının toplamından, Rousseau’nun toplum sözleşmesini temel alan ortak yararcı 
anlayışa göre de kamu yararı toplumu oluşturan bireylerin ortak yararıyla oluşmaktadır. 
Kökeni Plato ve Aristo’ya kadar uzanan, Marx ve Hegel’in öncülük ettiği tekçi görüşe 
göre ise toplumun çıkarı kişisel çıkarlardan üstün görülmekte ama kapitalist düzen ve 
kapitalist düzenin doğasındaki eşitsizliğin değişmeyecek olmasından dolayı toplumun 
genel yararının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği savunulmaktadır (Marx, 1975). Son 
olarak Keleş (2000) tarafından ortaya konulan özelleştirmeci yaklaşım anlayışı ise 
kamunun yerini özelleştirmelerin alarak ve kamunun ortadan kalkarak ve başka bir deyişle 
kamunun ortadan kalkmasıdır. Bu bakış açısı özel mülkiyetin kamu mülkiyetinin yerini 
almasından oluşmakta ve tamamıyla özelleştirmeci anlayışı beraberinde getirmektedir.

Kamu yararı kavramı 20.yüzyılda değişen siyasi rejimlere göre de farklılaşmıştır. İkinci 
Dünya Savaşı’nın ertesinde sosyal devlet anlayışı benimsenmiş ve devletin sosyal 
müdahaleleriyle kamu yararı arttırılmıştır (Harvey, 2019). Kapitalizmin 1974 Petrol 
kriziyle bunalıma girmesi ve bu bunalımın kamu harcamalarından kaynakladığı görüşüyle 
devletin görevleri ve devletin fonksiyonu yeniden tartışılmış, 1980’li yıllarla yeni sağ 
ve neoliberal politikalara geçiş ile devletin müdahaleci fonksiyonu sona ermiş ve bu 
dönüşümle kamu hizmeti içerisinde kendine yer bulan kamu yararı geçersiz kılınmaya 
başlanmıştır. Kamu yararı farklı yaklaşımlarla ve dönemlerin siyasi rejimlerine göre yeniden 
tanımlanmaktadır. Kavram üzerine yapılan tartışmalar kavramın tanımının olanaksızlığını, 
muğlaklığını ve farklı alanlardaki kullanımını ele almaktadır. Kavramın bilimsel bir temele 
oturmamasından dolayı kamu yararı siyaset bilimcileri Sorauf ve Schubert tarafından 
“masal veya efsane” olarak tanımlanırken; Flathman’a göre örneklere dayalı bir kavram 
olan kamu yararının kavramsal belirsizliği kavramın kullanılmaması için bir sebep değildir 
(Bozeman, 2007) çünkü kavram plancılar ve planlama mesleği için meşrulaştırma aracı 
görülmekte (Alexander, 2002), plancılar kamu yararı savunucuları olarak kabul edilmekte 
(Friedman, 2008) ve kamu yararı kavramı şehir planlama metinlerinde de kendine yer 
bulmaktadır.
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Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7.inci maddesinde planların kamu yararı 
amacıyla yapılacağı, aynı yönetmeliğin beşinci bölümü olan Mekânsal Strateji Planlarına 
Dair Esaslar’ın yer aldığı 14.maddede ise planlama ilke ve esaslarında mekânsal strateji 
planlarında kamu yararı sağlanması amacı belirtilir. Yönetmeliğin altıncı bölümü olan 
Çevre Düzeni Planlarına Dair Esaslar’ın yer aldığı 19.maddede kamu yararı kavramı 
geçmemektedir ama planların kademeli birlikteliği esaslarına göre Çevre Düzeni Planı, 
Mekânsal Strateji planına uygun olarak hazırlanacağından dolayı kamu yararı ilkesinin 
Çevre Düzeni Planı için de geçerli olacağı söylenebilir. Sonuçta şehir plancısı özel 
sektörde de kamu sektöründe de kamu hizmeti yapan bir uzmandır (ŞPO, 1995) ve 
hızlı kentleşme yaşayan Türkiye koşullarında özellikle büyük şehirlerde bireysel ve 
toplumsal çıkarlar arasındaki uyuşmazlığın gün geçtikçe görünür hale gelmesinden 
dolayı (Keleş, 2000) inşaat payının ve dolayısıyla rantın yüksek olduğu büyükşehir 
belediyelerinde çalışan plancılar için kamu yararı kavramını yeniden ele almayı zorunlu 
kılmakta ve doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle mekânın sermaye tarafından işgal edildiği 
neoliberal süreçte plancılar için kamu yararını savunmak her zamankinden daha mühim 
hale gelmektedir. Bu noktada genç plancıların kavramla kurduğu ilişkiye geçmeden önce 
araştırmanın bağlamını oluşturan gençlik ve toplumsal kuşak olgusu ile genç plancılar 
üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

Gençlik, toplumsal kuşak ve genç plancılar

Gençlik, biyolojik değil toplumsal bir kimliktir ve kimliğin kendisi gibi tarihsel süreçteki 
toplumsal ilişkiler içerisinde somutlaşmaktadır. Bourdieu (1992:143-144) gençlik ve 
toplumsal kimliği ele alan bir görüşmede “gençlik laftır” der ve yaş grupları arasında 
oluşturulan bölünmelerin keyfi olduğunu ifade ederek, tıpkı Pareto paradoksuna göre 
zenginliğin nereden başladığını bilemediğimiz gibi yaşlılığı da nereden başlatacağımızı 
bilemeyeceğimizi belirtir. Dolayısıyla hem gençlik dönemini ifade eden yaş grupları 
hem de bunlarla ilişkili olarak oluşturulan ve geliştirilen hak ve görevler, toplumsal 
kurgular olarak, toplumsal gruplar arasında çatışma/uzlaşma sonucu “keyfi” olarak 
belirlenmektedir. Bourdieu’nün toplumsal alan kavramıyla değerlendirirsek, “toplumsal 
alanlar”a göre yeniden üretilen, her “alan”ın kendi gençlik/yetişkinlik/yaşlılık kuralları 
bulunmaktadır. Planlamada bu alanlardan biridir ve gençlik kimliği planlama alanında 
yeniden üretilmektedir.

Saha araştırmasının evrenini büyükşehir belediyelerinde çalışan genç plancılar 
oluşturmaktadır. Çalışmada planlama bir alan, genç plancılar da bu alan içerisinde 
toplumsal kuşak olarak ele alınmaktadır. Karl Mannheim (1990: 58-69) “toplumsal kuşak” 
kavramını ele aldığı metninde bir kuşağın oluşması için somut bir bağ oluşmasının ve 
aynı tarihsel-toplumsal birliğin ortak kaderine katılımın gerektiğini belirtir. Toplumsal 
kuşak tanımı çerçevesinde çalışma evrenini oluşturan genç plancılar için belirlenen 
20-33 yaş aralığı önemlidir. Çünkü bu yaş aralığındaki genç plancılar AKP iktidarının 
kentsel politikalar özelinde merkezileştiği ve otoriterleştiği (Geniş, 2020:19) dönemde 
üniversitede planlama eğitimi almış ve planlama mesleğini icra etmeye başlamıştır. Diğer 
yandan plancı kimliğinin dışında genç olarak ekonomik ve sosyal olarak aynı problemlerle 
karşı karşıya kalmakta, bu problemler çerçevesinde kuşaksal olarak ortak tepkiler 
vermekte ve toplumdan farklılaşmaktadırlar. KONDA’nın kendi veri tabanından 2008-2018 
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yıllarını baz alarak hazırladığı “10 Yılda Gençlerde Neler Değişti?” (URL1) ve “Gençler 
Toplumdan Ne Kadar Farklı?” (URL2) araştırmalarına baktığımızda gençler ile toplum 
arasındaki farklılaşmayı görmekteyiz. Araştırmada gençlerin 10 yıl önceye göre etnik, 
dini ve mezhepsel farklılıkları kabul oranının arttığını ve siyasi alanda askeri müdahaleye 
ve parti kapatmaya daha yüksek bir oranda karşı olduğunu görmekteyiz. Gençler daha 
fazla özgürlük talep ederken, son zamanlarda idam cezasının geri getirilmesi ve parti 
kapatma gibi insan hakları ve demokrasiyle uyumsuz uygulamaların siyaset alanında 
partiler tarafından tartışılır olması, gençler ile toplumsal alan ve siyaset alanı arasında bir 
uçurum olduğunun işaretleridir.  Tüm bu sorunlarla birlikte eğitimli genç göçü de son 
yıllarda arttığı ve gençler başka ülkelere göç ettiği bilinmektedir (URL3). 

Günümüzde genç plancı sayısı her geçen gün artmaktadır. 2002’de iktidara gelen 
AKP döneminde geçen 19 yılda üniversite sayısı 76’dan 207’e, üniversitelerde eğitim 
gören öğrenci sayısı ise yaklaşık 1 milyon 600 binden 8 milyon 240 bine yükselmiştir 
(URL4). İktidarın her şehre bir üniversite politikası Şehir ve Bölge Planlama bölümü 
sayısı ve kontenjanlarını da arttırırken, 2004 yılında 12 üniversitede bulunan Şehir ve 
Bölge Planlama bölümü sayısı 2014 yılında 21’e, 2021 yılında ise 35’e yükselmiştir. 
Yine aynı dönem içinde, 2004 yılında 440 olan bölüm kontenjanları 2014 yılında 979’a 
çıkmıştır (ŞPO,2020). 2021 yılında ise toplam kontenjan sayısı 2338 olmuştur (URL5). 
Bu süre zarfında mezun sayısı beş kattan fazlaya çıkan Şehir ve Bölge Planlama bölümü 
mezunları bu koşullar altında hem akademide aldıkları eğitim hem de üniversite sonrası 
iş bulma sorunları yaşamakta, bu durum da planlama alanı için nitelik problemine 
sebep olmaktadır (ŞPO,2020). Yaşanan bu sorunlara rağmen planlama alanında genç 
plancı sayısının artması ve kamu yararı amacıyla planlama yapması için yetiştirilen genç 
plancıların mesleki deneyimleri üzerinden kamu yararı ile kurdukları ilişki planlama 
alanının geleceği açısından önemlidir.

Türkçe literatürde genç plancıları odağına alan çalışma sayısı oldukça azdır. Penbecioğlu 
ve Taşan Kok (2020) genç plancıların habitusunun nasıl değiştiğini inceledikleri 
çalışmalarında, planlama eğitimi ve pratiğinin karşıtlıklarının ve çelişkilerinin etkisini 
genç plancılar üzerinden ele almışlardır. Çalışma odağına genç plancıların mesleğe, bu 
karşıtlıklar ve çelişkilere ve planlamanın geleceğine ilişkin araştırma soruları çerçevesinde 
oluşmuştur. Genç plancıların habituslarına; hayal kırıklığı, kazanç güdüsü ve toplumcu 
mücadele olmak üzere üç baskın yatkınlığın yön verdiği ortaya konmuştur (2020:338). 
Uluslararası literatürde genç plancılar üzerine gerçekleştirilen önemli bir çalışma da 
Taşan-Kok ve Oranje’nin (2018) editörlüğünde genç plancıların planlama pratiğini nasıl 
deneyimledikleri ve bu deneyimlerinin okuldaki öğretilerle örtüşüp örtüşmediğini 16 
vaka örneğiyle incelendiği derleme çalışmasıdır. Bu çalışmada genç plancıların en çok 
hayal kırıklığı ve toplumsal, ekonomik, kurumsal ve politik çatışma yaşadıkları ülkeler 
sıralamasında Bosna-Hersek, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Macaristan ve Polonya 
gelmektedir (2018). Yine aynı çalışmada İsrail’deki Tel Aviv dahil dokuz kentte inşa edilen 
kulelerin planlanmasına karşı harekete geçen genç planlamacılar sergilediği aktivizmi 
örneği ele alınmış ve İsrail’deki planlama komitelerinin kulelerin yapımı gibi durumlarda 
kamu yararı kavramını çevresel, sosyal, estetik ve finansal faydalarla birlikte teknik bir 
söylem kullanarak kararlarını haklı çıkarmak üzerine kurdukları görülmüştür (Margalit, 
2018). Son olarak Zanotto’nun odağına direkt olarak genç plancı olgusunu almadığı 
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ama Brezilya’daki bir genç plancının deneyimleri üzerinden plancı rolünü incelemiştir. 
Bu çalışma plancının sermaye baskısı altında tekniker rolüne büründürülmesi ve kamu 
yararının yerine müşterilerin çıkarının önemsenmesi açısından önem taşımaktadır 
(Zanotto, 2018). Kısaca kamu yararı kavramının muğlaklığının iktidarlara ve sermayeye 
hareket alanı tanıdığı görülmektedir.    

2. Yöntem

Çalışmanın teorik çerçevesi Bourdieu’nün alan kuramı üzerine inşa edilirken, çalışmada 
niteliksel bir yöntem olan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
evrenini oluşturan büyükşehir belediyelerinde çalışan genç plancılarla yapılan 
görüşmeler pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sahası “kaynak 
olarak gençlik” yaklaşımıyla yapılmıştır. Bulgulara geçmeden önce araştırmanın teorik 
çerçevesini, araştırmada kullanılan yaklaşımı ve araştırmaya katılan görüşmecilerin 
demografik bilgilerini açıklamak gerekmektedir.   

Bu çalışma genç plancıların kamu yararını hangi kavramları merkeze alarak tanımladıkları, 
kamu yararıyla nasıl ilişkilendikleri ve kamu yararına aykırı bir plan kararı durumunda 
hangi taktik ve stratejileri geliştirdiklerini tartışmak için Bourdieu’nün alan, habitus ve 
strateji kavramlarına başvurmaktadır. Bourdieu alan kavramını oyun metaforu üzerinden 
geliştirmiş ve toplumsal alanı bireylerin çıkarlarını arttırmaya çalıştıkları bir mücadele 
ve güç alanı olarak tanımlamıştır. Habitus ise alan içerisinde anlam kazanır. Habitus, 
alan içerisindeki aktörlerin bilinçli olmadan ve içselleştirerek davranışlarının alanın 
beklentilerine uyarlanması ve çıkarlarına uygun stratejilerinin yaratıcısıdır. Çünkü alan, 
bir güçler ve mücadele alanıdır ve alan içerisindeki kişiler bireysel ya da kolektif biçimde 
konumlarını iyileştirmek için stratejiler oluşturur (Jourdain ve Naulin, 2016: 122-127). 

Gençlik üzerine yapılan araştırmalarda iki temel yaklaşım öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımlar 
“kaynak olarak gençlik” ve “tehdit olarak gençlik” yaklaşımlarıdır. “Tehdit olarak gençlik” 
yaklaşımıyla yapılan araştırmalar, gençliği; tutarsızlık, biyolojik ve zihinsel kargaşa ile 
biçimlenmiş ve bir an önce aşılarak toplumsal hayata entegre olunması gereken bir 
yaş dönemi içindeki toplumsal grup olarak ele alır ve gençlerin yaşadığı problemlerden 
ziyade gençlerin toplumsal alanda sebep olduğu sorunlara odaklanır. “Kaynak olarak 
gençlik” yaklaşımı ise özne merkezli bir anlayışla değerlendirilir ve gençlik gruplarının 
gençlik gruplarının iç mekanizmalarını ve sorunlarını çözme pratiklerini ciddiye alma, 
söylemlerini ve pratiklerini öne çıkarmayı hedefler (Vulbeau, 2001). 

Çalışmanın yöntemi nitelikseldir. Niteliksel bir araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış 
görüşme yöntemi kullanılmış ve 11 büyükşehir belediyesinden 23-33 yaş aralığındaki 
28 plancıyla 2021 Şubat-Haziran ayları arasında yarı yapılandırılmış çevrimiçi görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamına alınan genç plancıların çalıştıkları büyükşehir 
belediyeleri orantısal olarak belediyeleri yöneten siyasi partilere ve coğrafi bölgelere, 
büyüklük olarak da 2020 cari fiyatlarla inşaat sektörü verileri temelinde gayri safi yurt içi 
hasılaya göre seçilmiştir.  Bu üç kıstasın ortaklaştığı büyükşehir belediyelerinde çalışan 
genç plancılar çalışmaya dahil edilmiştir. Hem nüfus olarak hem de inşaat sektörüne 
göre il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla sıralamaları açısından ilk üç sırada bulunan 
İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyelerinden dörder, diğer sekiz büyükşehir 
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belediyelerinden de ikişer plancıyla görüşülmüştür. Görüşmecilerin 14’ü kadın, 14’ü 
erkektir. Görüşmecilerin çoğunluğunun doğum tarihleri ise 1989-1991 yılları arasındadır 
(Grafik 1). 

Grafik 1: Görüşmecilerin Doğum Tarihleri

Görüşmecilerin çoğunluğu 2015, 2016 ve 2020 tarihlerinde işe başlarken (Grafik 2), 
yine çoğunluğu İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır (Grafik 3).

Grafik 2: Görüşmecilerin İşe Başlama Yılları
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Grafik 3: Görüşmecilerin Çalıştıkları Daire Başkanlığı

3. Bulgular

Çalışmada genç plancılara kamu yararı ile planlama ilişkisini nasıl tanımladıkları ve kamu 
yararına aykırı bir plan kararı durumunda nasıl davrandıkları sorulmuştur. Bu çerçevede 
görüşmecilerin verdiği yanıtlar doğrultusunda sınıflandırma yapılmıştır. Bu noktada genç 
plancılarla yapılan görüşmelerden oluşturulan sınıflandırmanın geçişken olduğunu ve bu 
geçişkenliğin katı sınırlarla çizilmediğini belirtmek gerekir. Gerek kamu yararı kavramının 
kendisi gerekse de kavramın planlama ile girdiği ilişki ve tanımı ile siyasi rejimlere ve 
dönemlere göre değişkenliği tartışmalıyken, herhangi bir sınıflandırmanın zıtlıklarla 
oluşturulması beklenemez. 

Kamu yararıyla ilişkilendirilen kavramlar 

Görüşmecilerin kamu yararını devlet, toplum ve teknik/mesleki olarak üç kavramı merkeze 
alarak tanımladıkları ve tanımlayamadıkları görülmektedir. İlk olarak görüşmeciler kamu 
yararının planlamada olmazsa olmaz olduğunu belirterek, planlama mesleğinin kamu 
yararı kavramı çerçevesinde ele alınmasını gerektiğini belirtmektedirler. İyi bir plancı 
olmayı ve planların uzun vadeli olabilme durumunu da yine bu koşullarla birlikte 
değerlendirmektedirler:

“İyi plancı, kamu yararı gözeten insandır. Temel faktör bu. Kamu yararı gözetmek de bana 
göre planlamanın ilk unsuru.” (Ceyda, 29) 

“Kamu yararı planlamada çok önemli. Kamu yararı içermeyen bir planlamanın uzun 
vadeli olma şansı yok. Kamu yararı bireyin değil, oradaki topluluğun tamamına olan 
faydadır.” (Efe, 33)
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Planlama ile kamu yararı ilişkisini devlet merkezli tanımlayan görüşmeci oldukça az 
sayıdadır. Devlet merkezli yapılan tanımlarda devletin çıkarının vatandaşların çıkarından 
önde tutulduğu ve vatandaşların çoğunluk olarak değerlendirildiği görülmektedir:

“Kamu yararı; öncelikle devletin kazancıdır. Sonra da vatandaşların çoğunluğunun 
yararlanacağı şeyi ortaya koymaktır.” (Batu, 30)

Kamu yararı kavramını toplum merkezli tanımlayanlar görüşmeciler ortaklaşmanın, ortak 
faydanın ve planlama alanında kişilerden bağımsız alınan kararların altını çizmektedirler:

“Tamamen toplumun, halkın ve insanlığın yararına ve kişiye özgün olmayan alınan 
kararlar.” (Aytaç,31)

“Kamu yararı, toplumun hakkını korumak. Vatandaşlık hakkı, özgürlük, yaşama, eğlenme 
ve eğitim hakkı gibi birçok hakkımız. O hakların ortak bir dertte buluşması.” (Burcu,30)

Diğer bir tanımlamada mesleki/teknik kriterler esas alınarak yapılan tanımlamadır. Bu 
tanımlamada daha çok yönetmeliklere atıf yapılmış ve sosyal donatılar ile eşit fayda 
unsuru öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu gruptaki görüşmeciler kamu yararına aykırı bir 
karar alındığı durumda karar mekanizmalarıyla belli bir mücadele içerisine girmedikleri 
tespit edilmiştir:

“Kamuya yararlı olan her şey kamu yararıdır. Planlama yaparken nüfusun ihtiyaçları 
doğrultusunda eğitim ve spor alanlarını planlıyoruz. Bunların hepsi kamunun yararı için 
yapılan şeyler. Kamu insanları da barındırıyor. Kamuyu resmi bir şey olarak düşünsek de 
aslında insanları da barındırıyor. Kamu bir şehirde bulunan tüm insanları kapsadığından, 
kamu yararı da var olan donatı ihtiyacını karşılamaktır diyebilirim” (Şeyma,24)

 “İnsanların, planda çıkan unsurlardan sosyal, çevresel ve ekonomik olarak eşit miktarda 
fayda elde etmesidir.” (Fatih,27)

Son olarak görüşmecilerin önemli bir kısmı kamu yararını kavramını planlama 
çerçevesinde tanımlayamadıklarını ifade ederlerken; bu tanımlayamama durumunun 
altında yatan sebeplerin rant ve siyasi mekanizmaların çıkarlarına yönelik aldığı kararların 
kamu yararı olarak gösterilmeye çalışılması yatmaktadır:

“Galataport projesinin de kamu yararı getirdiğini savunabilirsiniz. Kime, nereye ve hangi 
kamuya getiriyor? Ekonomik getirisi vardır ve bu da kamu yararını besleyen bir şeydir 
diyebilirsiniz. Böyle şeyler söyleniyor. Galataport’u yaptığınız zaman kıyıyı kamuya 
kapatıyorsunuz. Oraya girdiğinizde belli bir sınıfsal statünüzün olması gerekiyor. O 
kafelerde oturabilecek kadar ve orada kahve içebilecek kadar zengin olmanız gerekiyor. 
Bir bankta oturup deniz havasını içinize çekemezsiniz. Buradan baktığınız zaman kamusal 
alan ya da kıyı kaybından kaynaklı olarak kamu yararına aykırı diyebilirsiniz. Her iki açıdan 
da bakabilirsiniz. Planlama ve kamu yararı ilişkisi nereye çekerseniz oraya geliyor.” 
(Beliz,30)
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Toplum merkezli tanımlamalar

Planlamada kamu yararı kavramını toplum merkezli ve toplumla ilişkilendirilerek 
tanımlayan genç plancıların verdiği cevaplara bakıldığında dört temel unsur ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar; çoğunluk ve ortak fayda, mekânı kullananlar, dezavantajlı gruplar ve 
ihtiyaçlar ve standartlardır. Çoğunluk ve ortak faydayı temel alarak verilen cevaplar ise 
yapılan plan sonucu oluşacak faydanın eşit bir biçimde dağıtılması ve planlarda sosyal 
donatıların olması gerektiği düşüncesiyle yer bulmaktadır:

“Plan neticesinde çoğunluğa ya da tüm gruplara bir şekilde dokunmak. Onların ortak 
faydası.” (Batu,30)

“Kamu yararı halkın yararıdır. Kamuyu halk oluşturur. Bu da halkın özellikle yapılacak 
sosyal donatılardan eşit bir biçimde faydalanmasıyla olur.” (Muhammet,31)

Kamu yararı ve planlama ilişkisini toplumla ilişkilendiren cevaplarda plan yapılan mekânı 
kullananların yararı da baskın olarak öne çıkartılan cevaplar arasındadır:

“Kamu yararı, bir alanla herhangi bir karar verildiğinde sadece orada yaşayan topluluğun 
menfaatine verilen karardır.” (Sümeyra,32)

“Orada yaşayanların yararını ve ihtiyaçlarını gözetmek.” (Ceyda,29)

Bu noktada Hale mekânı kullananlar üzerinden kamu yararı ve planlama ilişkisini 
tanımlasa da mekânı kullananların kim olduğu üzerinden tartışma açmakta ve kamu yararı 
kavramını sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın mekanının kullanımın geçmişi, bugünü ve 
geleceğini içermesi açısından yeni bir tartışma açmaktadır: 

“Kamu yararının ne olduğu açık değil ki. Nasıl tanımlayabilirim, bilmiyorum. Kamu 
yararı doğru bir kelime mi? Kamunun kim olduğunu o alana göre tanımlamak gerekiyor. 
Orada yaşayan mı, geçmişte yaşayan mı yoksa gelecekte yaşayacak olan mı? Gelecekte 
yaşayacak olanı nasıl tahmin edeceğiz? Çok zor. Çok denklem var. En azından geçmişte 
yaşayanla bugün yaşayanı bir arada tutmak gerekiyor. Gelecek için şu an için bir şey 
yapamıyoruz.  En azından onların üzerinden gitmek gerekiyor.” (Hale,30)

Kamu yararı kavramını toplum merkezli ele alan görüşmecilerin önemli bir kısmı 
da planlamanın mekânsal eşitsizliklere müdahale etmede önemli bir araç olduğu 
çerçevesinde toplumdaki dezavantajlı grupların yararı için alınan kararların kamu yararını 
oluşturduğu düşüncesinde birleşiyorlar. Bu noktada yaşlılar, kadınlar ve LGBTİ+’lar öne 
çıkarken; Aksel de sınıfsal eşitsizliklere vurgu yaparak yasa ve yönetmelikler ile plan 
çerçevesinde genelgeçer yapılan işleri eleştiriyor: 

“Kamusal mekânların yaşlıların da kullanabileceği bir yer haline gelmesi ya da kadınlar ve 
LGBTİ+’ların sokakta özgürce gezmesinin önünü açmak.” (Beliz,31)

“Planlar kamu yararı adına yapılıyor. O kamunun kimlerden, hangi katmanlardan ve 
hangi sınıflardan oluştuğuna dair bir kıstas yok. Yasa ve yönetmeliklerde kamu yararına 
ilişkin doyurucu bir açıklama da yok. Çok çarpıtılabilir. Kamu yararı benim için toplumun 
öncelikle dezavantajlı, daha ezilen ve sömürülen grupların diğer gruplarla eşitliğini 
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sağlayacak nitelikte olması gerekiyor. Bunu sağlamıyorsa, bu kamu yararı değildir. Bir 
yerde plan ya da plan değişikliği yapıyorsunuz. Orada mevcutta yaşayan kiracı ya da 
kişilerin, orayı terk etmek zorunda kalmasına neden oluyorsanız, bu bir kamu yararı 
değildir. Toprağın kullanım koşullarını iyileştirdiğiniz, sosyal donatılarla daha sağlıklı ve 
fiziksel olarak daha ulaşılabilir bir çevre yaptığınız için, bu planlar kamu yararı olarak 
algılayabiliyor.” (Aksel,31)

Son olarak kamu yararı tanımlamasına benzer bir şekilde kamu yararı ve planlama ilişkisini 
toplum merkezli ele alan görüşmeciler bu ikili ilişki içerisinde ihtiyaç ve standartların 
altını çiziyor. Bu noktadaki görüşlerin teknik tanımlar, ortak yarar mefhumu ve sosyal 
donatılardan oluştuğu gözükmektedir:

“Bir alan içerisinde mevcut ve standart ihtiyaçların karşılanabilmesi için yapılan 
işlerdir. Planlama kamu yararı ve ortak yarar için yapılır. Sosyal donatılarla ortak yarar 
sağlayabilirsiniz” (Osman,31) 

Taktikler ve stratejiler

Belediyede çalışan genç plancılara kamu yararına aykırı bir plan kararıyla karşılaştıklarında 
hangi taktik ve stratejileri uyguladıkları sorulmuştur. Araştırmada planlama ve kamu 
yararını hangi kavramlarla ilişkilendirdikleri sorusu gibi bu soruya verilen cevaplardan 
oluşturulan sınıflandırmalar da geçişkendir. Bu bağlamda genç plancıların teknik rapor 
yazma ve mücadele sergileme olmak üzere iki temel taktik ve strateji eğilimi gösterdiği 
tespit edilmiştir. 

Kamu yararına aykırı bir plan kararıyla karşılaştıklarında teknik rapor yazmanın dışında 
kararın değişikliği için başka herhangi bir davranışta bulunmayan genç plancıların teknik 
olarak görev alanlarını rapor yazmakla sınırlandırdıkları veya mesleki deneyim kazandıkça 
mücadele güçlerinin azaldığı görülmüştür:

“Mevzuat ve kamu yararı açısından sıkıntılı bir dosya olduğunda teknik görüşümü 
belirtiyorum. Bundan sonrası ilerideki süreçler oluyor. Eğer ben olumsuz görüşümü 
belirttiysem ve ona rağmen plan kararı geçmişse, ben vicdanen kendimi rahat 
hissediyorum.” (Şeyma,24)

“Yetkimiz dahilinde teknik açıdan anlatıyoruz ve teknik rapor yazıyoruz. Yıllar geçtikçe 
daha bir boş vermişlik ve durumu kabullenme oluyor.” (Aytaç,31)

Kamuyu zarara uğratacak bir plan kararı geldiğinde genç plancılar farklı mücadele 
taktikleri ve stratejileri uygulamaktadır. Bu mücadele taktik ve stratejileri; teknik rapor 
yazma, zoraki katılım, kamu zararının sorumluluğunu almama, kamu zararını en aza 
indirme ve şehir plancıları odası ile ilişki kurma olarak sınıflandırabilir.

Bu noktada teknik rapor yazmak ile bir mücadele taktik ve stratejisi olarak teknik rapor 
yazmak arasında fark olduğunu belirtmek gerekmektedir. İlk gruptaki plancılar teknik rapor 
yazmayı bir rutin olarak ele alırken, ikinci gruptaki plancılar teknik raporlar üzerine detaylı 
çalışmakta ve teknik raporu plan kararının değişimi için bir araç olarak kullanmaktadır: 
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“Sayfalarca teknik rapor hazırlıyoruz. Küçük ya da büyük, kamu yararına aykırı bir iş 
geldiğinde ve onun kesin olacağını bildiğinizde çok sıkılıyorsunuz ve bu sefer daha çok 
done arıyorsunuz.” (Funda, 32)

Diğer bir mücadele taktik ve stratejisi ise zoraki katılımdır. Bu bağlamda genç plancılar 
kamuyu zarara uğratacağına inandıkları kararlar karşısında kendi tabirleriyle “işi yokuşa 
sürmekte” ve kararın alınmasını geciktirmeye çalışmaktadır:

“Kamu yararına aykırı bir karar geldiğinde ve elimden bir şey gelmediğinde, kötü 
hissediyorum. Ne yapıyoruz? İşi yokuşa sürüyoruz. Yapacağımız işi geciktiriyoruz.” 
(Öznur)

“İşi uzatıyorum, aksatıyorum. Yapmıyorum. Bu şekilde tepkimi koymaya çalışıyorum.” 
(Efe,33)

Genç plancıların çoğu kamu zararının sorumluluğunu almak istememektedir. Bu 
sorumluluğu almamak için yöneticileriyle iletişime geçerek imza atmamakta ve yapılan 
o işle ilgili süreçleri yürütmemeyi tercih etmemektedir. Bir mücadele taktik ve stratejisi 
olarak kamu zararının sorumluluğunu almama durumu genç plancıların sıklıkla 
başvurduğu yöntemlerden biridir:

“Planları meclise sunarken plan inceleme raporları yazıyoruz. Açıkçası onu yazmaktaki 
tek amacız, soruşturma ihtimaline karşı kendimizi kurtarmak. ‘Biz bu planı inceledik ve 
bu plan şu nedenlerle mevzuata, şehircilik ilklerine, kamu yararına aykırı’ deyip imza 
atıyoruz. Ama bunu değiştirebilecek yetkimiz yok.” (Derya,31)

Kamu yararına aykırı bir plan karşısında kararı değiştiremeyeceğini düşünen genç 
plancılar kararın yaratacağı kamu zararını en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Karar 
karşısında yöneticileriyle iletişime geçen plancılar olduğu gibi müdahil olmak zorunda 
kalanlar da bulunmaktadır:

“Kamu aykırı bir karar verilecekse ve müdürüm engel olamayacaksa bunu en aza indirmeye 
çalışıyorum. Müdürüm, ‘Burada bir sorun var ve ben buna engel olamayacağım. Bunu 
en ucundan nasıl döndürebilirim’ diyor. Biz de bir nebze öyle yapıyoruz.” (Sümeyra,32)

“Karara müdahil olamıyorsunuz. Kamu yararına aykırı bir karar geldiğinde müdahil 
olamıyorsam, geri kalan işlerde de müdahil olmak istemiyorum ama olmak zorunda 
kaldığımda kamu zararını en aza indirmeye çalışıyorum.” (Osman, 31)

Son olarak genç plancılar kurum içerisinde karara karşı bir aksiyon alamadıkları durumda 
oda ile iletişime geçtiklerini belirtiyorlar. Bu iletişim tavsiyesi bazen müdürlerinden de 
geldiği ve odanın da teknik imkansızlıklardan dolayı yetersiz kaldığı görülmektedir:

“Bazen de odaya ‘Dava açın’ diye fısıldıyoruz. Müdür bile ‘Odaya fısıldayın. Her şeye dava 
açmayı biliyorlar, buna da açsınlar’ diyor.” (Çiğdem, 31)

“Hem engellemek hem de işimizi korumak için tek dayanağımız konuyu arkadaşlara 
iletmek. Onlar da odaya iletiyor. Oda konuya müdahil oluyor ama odayla aramızdaki 
kopukluk nedeniyle çok fazla görüşülemiyor. Odanın hukuk komisyonuna katıldığımda 
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ellerinde çok fazla konu olduğunu gördüm. Hepsi de teker teker dava açılması gereken 
konular. Yeteri kadar insan yok. İnsanlar mesai sonrası ve hafta sonu bütün zamanını 
odaya adıyorlar. O yüzden onları da suçlamıyorum.” (Hüseyin, 31)

Genç plancılara göre kamuyu zarara uğratacak plan kararlarının işleme konulmasının 
ve kendilerinin bu kararları engelleyememesinin arkasında birçok sebep yatmaktadır. 
Bunlar; belediyelerin büyüklüğüne, merkezi ve yerel siyaset ile sermaye gruplarıyla 
kurduğu ilişkiye göre değişmekte olsa da merkezi siyasetin etkisi, kanun ve kamu yararı 
kavramının muğlaklığı, plancının yaptırıcı gücü olmaması, sermaye grupları, yöneticiler, 
belediyelerin ideolojik tutumu veya değişimi ile yerel siyaset olarak sıralanabilir. 

Büyükşehir belediyelerin merkezi siyasetle ilişkisi ve merkezi siyasetin büyükşehir 
politikalarına etkisi belediyelerde çalışan genç plancıları kamuyu zarara uğratacak plan 
değişikliği karşısında müdahale alanını bırakmamaktadır:

“Adamlar dolgu alanlarına onu yapabilmek için kanun değiştirdi. Sen nasıl bir duruş 
sergileyebilirsin ki?” (Batu,30)

“Kamuyu zarara uğratacağını bildiğimiz halde müdahale edemiyoruz çünkü merkezi 
siyasetin inisiyatifi devreye gidiyor. Biz bazen geri plandaki hikâyeyi bile duymuyoruz. Bu 
arazi kimin? Bu talep nereden geliyor? Bunu sonradan öğreniyoruz.” (Derya,31)

Kamu yararı kavramının tanımlanmasında yaşanan güçlükler ve kavramın muğlaklığı 
üzerine yapılan tartışmalar ilk bölümde bahsedilmiştir. Bu muğlaklığın ve kanunun 
kavramları farklı yorumlaması ve plancının yaptırım gücü olmaması görüşmecilerin en 
çok eleştirdiği konulardandır: 

“Kamu yararı denmiyor, önceliklendirme oluyor. Kime göre ve neye göre kamu yararı? 
Yasalar ve kavram o kadar muğlak ki! Birileri kamu yararını önceliklendirerek bize 
sunuyorlar. Ama benim öncelik listemde o öyle değil. Kamu yararını sevabı ve günahıyla 
kabul edemiyorum.” (Hale,30)

“Kamu yararına aykırı ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Beni destekleyebilecek bir yasa 
yok. Yönetici gücüm ve müdahale edebilecek bir gücüm yok. Çok yapabileceğim bir şey 
yok.” (Ceyda,29)

Diğer bir öne çıkan başlık ise sermaye ve rantın gücüdür. Sermayenin merkezi ve yerel 
iktidarla kurduğu ilişkiden dolayı, sermayenin yararına ama kamuyu zarara uğratacak 
bir plan kararının görüşmeciler çok rahatlıkla işleme konulduğunu söylerken, bazı 
durumlarda bu ilişki açık olarak bazı durumlarda da örtük bir biçimde yürümektedir:

“Ticaret odasıyla toplantı yapıyorsun. Direkt sermaye. Zaten anormal bir şey yaptığını 
düşünmüyor. Onun normali bu. Yeni yerleri imara açmayı, turizm alanı yaratmayı, tarım 
alanın ortasına rant yaratmayı doğru buluyor. Bizim üstlerimizden de böyle algılayan var. 
Plancı olmaktan ziyade hangi sınıftan olduğunun farkına varman lazım.” (Aksel,31)

“Biz sadece sermaye grupları üzerinden planlama yapıyoruz. Gelen talepler de bu 
yönde. Plancı olarak yasal olarak bize sunulan yüzde 45 düzenleme ortaklık kesintisi 
alabiliyorsak, ‘Biz evet, bunu kamu yararı amacıyla yapabiliyoruz’ diyoruz. Onun dışında 
bizim kamu yararına ilişkin müdahalemiz bulunmuyor.” (Derya,31)
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“Hiçbir zaman bize dosyayla ilgili bir bilgi gelmez. Biz o kadar değersiziz ki, bize gelmesine 
bile gerek yoktur. Önerge sistemiyle zaten bir konu benim süzgecimden geçmeden imar 
komisyonuna gelir ve kararlarını alırlar. Bize demeye gerek duymazlar. ‘Siz bu şekilde 
yazın, biz imzalayacağız’ derler.” (Uğur,33)

Genç plancılara uygulanan baskı sadece belediyenin dışından değil bazı durumlarda 
da belediyenin içerisinden gelmektedir. Özellikle yöneticilerin tutumu ve belediyelerin 
partilerine göre ideolojik tutumu ya da döneme göre değişimi plancıların kararları 
değiştirebilme pozisyonlarını da zayıflatmaktır:

“Eski belediye başkanının uzun süredir sürdürdüğü bir tavrı vardı ve o tavır artık 
kanıksanmıştı. O kişi gidip, yerine başka bir kişi gelince; onu aşamayan kişiler bu sefer 
tekrar şanslarını deniyorlar ve olmayacak şeyler tekrar gündeme geliyor ve bu sefer 
‘hiçbir şeyi istemezük’ belediye olamamak için herkesin taleplerini bazen iyi niyetli bazen 
de siyasi çıkarlarla karşılamaya çalışıyorlar. Biz de bunlara göz yumabiliyoruz” (Derya,31)

“Son bir yılda yönetici profili değişti. Belediyenin içinde olan, birkaç şey bilen ve 
mevzuata hâkim olan insanları emekli edildi ve yerlerini tam olarak fedai diyebileceğimiz, 
her denileni yapan ve doğruyu ve yanlışı asla sorgulamayan insanlarla doldurdular. 
Son kozlarını oynayıp parsayı vurup kapatıyorlar. Yöneticilerle iletişime geçiyoruz 
ama yöneticilerin tavrı ‘Böyle isteniyor, böyle yapılacak’ kısmına geldiğinden iletişime 
geçmenin de bir anlamı kalmıyor.” (Hüseyin,31)

Belediyelerin büyüklüğü ya da küçüklüğü yerel siyasetin alınan kararlar üzerindeki 
etkisini belirleyen unsurlardan. Ölçek olarak daha küçük belediyelerde yerel siyasetin 
alınan plan kararlarındaki etkisinin daha fazla hissedildiği ve yerel siyasetin plancılar 
üzerinde bir baskı unsuru olduğu görülmektedir:

“Belediye meclis üyeleriyle çok fazla iletişime geçmemiz isteniyor. ‘Şunlara bilgi verin, 
yardımcı olun’ gibi istekler geliyor. Küçük yerlerde bizim kaderimiz bu. Mümkün 
olduğunca kimseyle görüşmemeye çalışıyoruz. İlla görüşmemiz istenirse, sabit hattan 
telefonla görüşüyoruz.” (Hüseyin,31)

“Yerel siyaset her şeye karıştığı için planlamada da ciddi bir baskı hissediliyor. Kişiye 
değil yaptığımız işlere baskı oluyor. Yerel siyaset yeni sanayi alanı açılmasını istiyor. 
Doluluk oranı çok yüksek olmasına rağmen bunun istenmesinin sebebi arazi rantı. Yerel 
siyasetin gücünü orada hissediyoruz.  Bize de ‘Böyle yazılacak, bu talebe olumlu karşılık 
vereceksiniz’ deniliyor.” (Uğur,33)

4. Sonuç ve Öneriler

Çalışmada büyükşehir belediyelerinde çalışan genç plancılar toplumsal kuşak olgusu 
çerçevesinde ele alınmış ve genç plancıların kamu yararıyla hangi kavramları merkeze 
alarak ilişkilendiği ve kamu yararına aykırı bir plan kararı karşısında geliştirdiği taktik 
ve stratejiler ortaya konmuştur. Her şeyden önce yeni açılan Şehir ve Bölge Planlama 
bölümü ve artan kontenjan sayısından dolayı genç plancılar planlama alanı içerisinde 
önemli bir toplumsal grup haline gelmiştir. Bu bağlamda bir alan olarak planlamada bir 
aktör olan genç plancıların kamu yararıyla nasıl ilişki kurduğunu anlamak planlamanın 
geleceği açısından oldukça önemlidir.  
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Belediyede çalışan genç plancıların çoğuna göre kamu yararını savunmak iyi bir plancı 
olmanın ana koşuludur. Genç plancılar planlama ve kamu yararı ilişkisinin önemine vurgu 
yaparken kamu yararı kavramının tanımlanmasındaki zorluklar, kavramın muğlaklığı ve bu 
durumun iktidar ve sermaye tarafından kullanılması karşısında plancının yönetsel gücü 
olmamasını eleştirmektedirler. Genç plancılar çoğunlukla kamu yararına aykırı bir plan 
kararı durumunda kamu zararını önlemek için mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bu mücadelede karşılarında bulunan aktörler veya kurumlar çalıştıkları belediyelerin 
partisine ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Her koşulda genç plancılar kendilerini 
sorumlu hissetmekte ve kamuyu zarara uğratacak planları engellemek için çeşitli taktikler 
ve stratejiler geliştirmektedirler. Çok az sayıda görüşmeci plancı kamu yararını devlet 
eksenli ele alırken yine az sayıda plancı mücadele etmek yerine teknik olarak rapor 
yazmayı tercih etmektedir. Planlama alanının geleceği açısından mesleklerinin başlarında 
olan genç plancıların mücadele etmeye devam etmek istemesi ve bunun için çeşitli yollar 
arayarak farklı stratejiler geliştirmesi oldukça umut vericidir. 

Diğer yandan genç plancılar farklı stratejiler ve taktikler sergilerseler de saha çalışmasından 
yasaların ve yönetmeliklerin plancılara yetki vermediği, yöneticilerinin genç kuşak 
plancıları desteklemediği, plancıların örgütsüz olduğu ve odanın özellikle daha küçük 
büyükşehirdeki belediyede çalışan plancılarla sağlıklı bir iletişim kuramadığı ve tüm 
sebeplerden dolayı da özellikle görece daha tecrübeli olan genç plancıların mücadele 
güçlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Çalışmada detaylandırılmasa da görüşmelerde 
genç plancıların hem baskılar hem de mücadelelerinin genellikle sonuçsuz kalması 
durumunda mesleki olarak üzüntü, sinir ve bıkkınlık duyguları yaşadıkları, mesleki 
saygılarını kaybettiği ve mesleklerini bırakma aşamasına geldikleri görülmektedir.

Kamu yararı kavramı ve kavramın muğlaklığı her alan gibi planlama alanında da 
tartışılmakta olmasına rağmen kavram planlama alanın hukuksal metinlerinde kendine 
yer bulmaktadır. Bu tartışmalar çoğunlukla sonuçsuz kalacak olmasına rağmen tartışmalar 
kentsel alanı belirleyen önemli aktörler olan plancıların bulundukları kurumlardaki ve 
planlama alanındaki konumlarını ve alan içerisinde yaşadıkları göstermesi açısından 
önem arz etmektedir. Bu açıdan çalışmada geçişken bir sınıflandırılmayla ortaya konulan 
ilişkilenmeler ile taktik ve stratejilerin her biri başka çalışmalarda detaylandırabilir ve 
böylece plancıların karşı karşıya kaldığı sorunlar daha açık bir biçimde ortaya çıkarılabilir. 
Çalışma genç plancıları bir kuşak olarak değerlendirmekte ve kuşağı tarihsel-toplumsal 
birliğin ortak kaderine katılım çerçevesinde ele almaktadır. Bu ortak kader başka 
kuşaklarda farklı nedenler ve sonuçlarla tezahür edecek ve bu bağlamda farklı dönemlerin 
kuşakları farklı sorunlar yaşayacak olsa da genç kuşak plancıların kentsel alanda iktidara 
ve sermayeye karşı kamu yararını savunmaya devam edeceği düşünüldüğünde, genç 
plancıları ortaya koyacakları mücadelede anlaşılmaya ve farklı örgütsel biçimlerde ve 
kuşaklarla dayanışmaya her zaman ihtiyaçları olacakları bir gerçektir.  
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oturum - 2

PLANLAMADA YETKİ VE MEŞRUİYET

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK

İmar Planlarının Yapımı Bir Ekip İşidir: Mevzuat Yönünden            
Değerlendirme ve Öneriler

Halil İbrahim DOĞANAY

Uygulanamayan İmar Planları

Ahmet Avşar ŞİMŞEK

*İstanbul Planlarında Yetki Gaspı Dolayımıyla Birikim

E. Ülgen ŞENDİL

Olmak Ya Da Olmamak: Türkiye’de Mekânsal Planlamanın Toplumsal                         
Meşruiyetine İlişkin Bir Tartışma

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak BÜYÜKCİVELEK

2. Oturum’un kaydına buradan ulaşabilirsiniz. 

*Bu bildiri yazarın isteği üzerine yayınlanmamıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=JYGmRVxnFsM&list=PLjBac43pb9Cl47Nm7PAgaIOS9qu0hyVwN&index=3
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İMAR PLANLARININ YAPIMI BİR EKİP İŞİDİR:

MEVZUAT YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

H.İbrahim DOĞANAY

Çizgi Planlama Harita Inş.Ltd.Şti.

Özet

Son dönemde sosyal yaşantımıza doğrudan etki eden gelişmeler, mekânsal planların 
elde edilmesine yönelik mevzuatımızı sorgulamamıza neden olmaktadır. Sürdürülebilir 
yaşam tarzı fikirleri, afete duyarlı yerleşme anlayışları ve kentsel dönüşüm politikaları, 
planlamayı sadece mekânsal kullanımlarının yer seçimleri ve yapılaşma düzeni olarak 
gören “imarcılık” anlayışını ortadan kaldırmıştır. Güncel planlama yaklaşımları, mekâna 
yönelik estetik düzenlemelerin yanı sıra kentsel alandaki sorunları sosyoekonomik 
boyutuyla ele alan, farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşan ekip çalışmasını zorunlu 
kılmaktadır. İmar planlarının elde edilmesi ve yürürlüğe konulması hususunda en 
önemli yasal düzenlemelerden birisi de yarım asırdan daha uzun bir süredir yürürlükte 
olan yeterlilik yönetmeliğidir. Bu yönetmelik ile mevzuatımıza giren ve imar planlarının 
bireysel olarak yapılmasına imkân veren yetkilendirme anlayışı, halen devam etmektedir. 
Bu konuda akademik çevrelerce çeşitli zamanlarda dile getirilen eleştiri ve önerilere 
rağmen, uygulamanın devamı yönünde ısrar edilmektedir. Değişime yönelik direncin 
sebep/sonuç ilişkisi ortaya konularak planlama pratiğimizle uyumlu yeni bir sistem 
önerisi tartışmaya açılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adalet, Mesleki Deneyim, Sistem, Yeterlilik, Yetki, 
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Preperation of Development Plans is a Teamwork:

Evaluations and Suggestions in the Aspect of Legislation

Developments that affected our social life in the last period have made us question 
our legislation on spatial plan preparation. Sustainable lifestyle ideas, disaster-sensitive 
settlement understandings, and urban renewal policies have removed the concept of 
"parceling," which sees planning only as site selections and construction order of spatial 
uses. Today’s planning mentality, on the other hand, requires the teamwork of experts on 
varied disciplines that deal with the problems of urbanism with minding socio-economic 
concerns rather than just minding the aesthetical values.  One of the most important legal 
regulations on the preparation and execution of development plans is the qualification 
ordinance, which has been in force for more than half a century. The system that allows 
the individualized preparation of development plans brought by this regulation is still in 
use. Instead of the criticisms and suggestions made by academic circles on this subject, 
it is insisted that the practice continues. By revealing the cause/effect relationship of 
this resistance against the change, a new system proposal compatible with our planning 
practice is opened for discussion.

Keywords: Justice, Professional Experience, System, Competence, Authority,

1. Giriş 

Osmanlı Devletinin modernleşmesinde dönüm noktası olan Tanzimat Fermanıyla 
başlayan idari reformlar, kentsel mekânların plan ve hukuk kurallarına bağlı olarak 
geliştirilmesi anlayışını toplumumuza kazandırmıştır. Tanzimat Döneminde çıkarılan 1839 
tarihli İlmühaber ve 1848 yılında yürürlüğe konulan Ebniye (Yapılar) Nizamnamesi, imar 
mevzuatımızın temelini oluşturmaktadır. İstanbul’un belirli semtleri için Moltke’nin yaptığı 
plandaki yapılaşma kararlarını esas alan bu nizamnamenin kapsamı ve içeriği, 1864 
yılında çıkarılan Turuk ve Ebniye (Yollar ve Yapılar)  Nizamnamesiyle genişletilerek tüm 
ülke topraklarında uygulanmaya başlanmıştır. İlk imar kanunu olma özelliğine sahip olan 
1882 tarihli Ebniye (Yapılar) Kanunu Cumhuriyetin ilk on yılında da yürürlükte kalmış, 
ardı sıra 1933 yılında 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, 1957’de 6785 sayılı 
İmar Kanunu ve son olarak 1985 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu ikame edilerek, imar 
faaliyetlerinin kurumsallaşması yönünde süreklilik sağlanmıştır. 

Türk imar sisteminin kuruluş sürecindeki öncül düzenlemeler genelde sokakların 
genişliklerine göre sınıflandırılması, ahşap yerine kagir bina yapılması gibi yaptırımlara 
yönelik olup modern şehircilik uygulamaları ile ilgili hükümler içermemektedir. Geometrik 
bir düzene göre oluşturulan yollar ve binaların yapılacağı parsellerin gösterildiği mevzii 
planlar, başlarda Storari gibi yabancı mühendisler tarafından yapılmaya başlanmasına 
karşın sonradan Türk askeri haritacılarınca hazırlanır hale gelmiştir (Tekeli,1991). Yerli ve 
yabancı harita mühendisleri tarafından özellikle İstanbul’da, yangına maruz kalan alanlara 
yönelik hârîk plânları (yangın yeri plânı) olarak adlandırılan kısmî ya da mevziî ölçekli 
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ifraz plânları hazırlandığı görülmektedir. Bu çalışmalar, erken plânlama deneyimlerine 
salt arsa ve arazi düzenlemeleri üzerine odaklanan bir haritacılık eylemi olarak bakıldığını 
düşündürmektedir (Özcan, 2006). 

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, İstanbul’da şehir planlaması açısından yeni bir 
dönemin başladığı kabul edilebilir. Bu dönemin bir diğer özelliği, şehir için üretilen 
planların daha çok ulaşım sorununu çözme amaçlı olmalarıdır. Buradan da anlaşılabileceği 
gibi, artık şehir, etkili bir ulaşım ağına ihtiyaç duyacak kadar büyümüştür (Uluergin ve 
Turan, 2005). 

Siyasal bunalımların yaşandığı, kentin yaşantısında çok önemli değişikliklerin olduğu 
II.Meşrutiyet döneminde, kent yönetiminin ve planlamasının ilk kez bilimsel olarak 
kavramaya dönük çalışmalara Şehremaneti öncülüğünde başlanmıştır. Bu açıdan da 
Cumhuriyet öncesi ile sonrası arasında bir süreklilik görülmektedir (Tekeli, 2013). 
İstanbul’un modern bir görüntüye kavuşturulması için projeler hazırlamak üzere artık batılı 
şehircilik uzmanı mimarlar (Bouvard, Auric, Lörcher vs.) ülkeye davet edilmektedir. Bu 
gelenek, Cumhuriyetin ilanından sonra ulus-devlet idealinin simgesi olan yeni Başkent’in 
imarı başta olmak üzere belirli bir dönem, ülkenin önemli şehir ve kasabalarının imar 
planlarının elde edilmesinde de sürdürülmüştür. 

Başlangıçta haritacılık uğraşı olarak görülen, II.Meşrutiyet döneminden 70’li yıllara 
kadar mimarlar tarafından üstlenilen imar planı çalışmaları, günümüzde, kentlerinin 
karmaşık sorunlarının çözümünün mimarlıktan daha farklı bir uzmanlık gerektirmesi 
nedeniyle sadece üniversitelerin şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olan şehir 
plancıları tarafından yapılmaktadır. Gerek özel sektörde gerekse kamuda çalışan şehir 
plancıları, yarım asırdan daha uzun süredir uygulanmakta olan bir yönetmelik gereği, 
kendilerine kanunlarla verilen imar planı yapımına ilişkin hak ve yetkilerini aşamalı 
olarak kullanabilmektedir. Yürürlüğe konulduğu tarihten bu zamana kadar birçok kez 
değiştirilmesine rağmen nitelikli plan üretilmesi noktasında yetersiz kalması bir yana, 
meslektaşlar arasında adaletsizliğe sebep olması nedeniyle varlığı sorgulanır hale gelen 
söz konusu yönetmelikle ilgili tartışmalara her geçen gün bir yenisi daha eklenmektedir. 

Bu çalışmada, planlama camiasında sürekli gündemde olan ancak somut olarak ortaya 
konulmayan; 

• Müellif yönetmeliği, kamu ve özel sektör çalışanları arasında ne miktarda adaletsizliğe 
sebep olmaktadır?  

• Mekânsal planların yapımında ekip çalışmasını zorunlu kılacak yasal düzenleme 
nasıl olmalıdır? 

Şeklindeki sorulara tatmin edici cevaplar bulunması amaçlanmaktadır.
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2. Yöntem ve Metodoloji

Plan müelliflerine yeterlilik belgesi düzenlenmesi işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri 
çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. Yeterlilik belgesi almak üzere özel sektörde veya kamuda 
çalışan şehir plancılarının yaptığı başvurular; kamu çalışanlarına; çalıştığı kurumdaki 
görevi ve hizmet süresi, özel sektörde çalışanlara; çalıştığı planlama bürosunca bitirilen 
işlerin niteliği üzerinden Yeterlilik Belgesi Komisyonunca değerlendirme yapılarak 
vasıflarına uygun grupta plan yapım yeterlilik belgesi verilmektedir. 

Bu çalışma kapsamında; Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan komisyon kararlarındaki 
kişi bazında verilen karnelerin tür ve nitelikleri üzerinden elde edilen rakamsal değerlerin 
yorumlanması yöntemiyle, karne sahipliliğinin planlama piyasasına nasıl yansıdığı tespit 
edilmiştir. Özellikle, serbest piyasa koşullarının etkisi altındaki özel sektör müellifliği 
açısından, ekonomik şartların ve iş potansiyelinin daha yüksek olduğu büyükşehirlerde 
iş yapabilmek için gerekli olan A grubu belgeye sahip olmanın önemi göz önüne 
alındığında, kamuda belirli bir süre çalışma sonrasında A grubu belge sahibi olarak özel 
sektöre geçen kamu çalışanlarına ne miktarlarda avantaj sağlandığı konusunda kesin bir 
yargıya varılmasını sağlayacak bulgulara ulaşılmıştır. 

Başlangıcından bugüne değin yapılan değişiklikler neticesinde son şeklini alan 
yönetmeliğin, planlama çalışmalarının niteliği bağlamında güncel planlama pratiğimizi 
yönlendirme etkisi irdelenerek, planların hazırlanmasından uygulanmasına kadar 
geçen süreçte plancıların üstlendiği roller, üniversitelerdeki kontenjanlar, kamunun 
istihdam politikası ve özel sektördeki piyasa dinamikleri ile mesleki yeterlilik hususunda 
yurtdışındaki uygulamalara bakılmak suretiyle planların ekip çalışması ile elde 
edilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin kuramsal çerçevesi hakkında fikir ve öneriler 
geliştirilmiştir. 

3. Bulgular

Yeterlilik Belgesi Komisyonunca alınan kararlar; 

• Kamu çalışanları ve özel sektör plan müellifleri tarafından ilk kez yapılan başvurulara 
ilişkin olanlar,  

• Daha önce düzenlenmiş olan yeterlilik belgelerinden süresi bitenlerin yenilenmesine 
ilişkin olanlar,

• Yeterlilik belgesi sahibi kamu çalışanları açısından görev süresi, özel sektör 
çalışanları bakımından ise komisyona sunulan iş bitirmeler doğrultusunda alt karne 
grubundan bir üst karne grubuna yükselmelere ilişkin olanlar,

şeklinde tasnif edilmiş haliyle yayımlanmaktadır. 

Bu sınıflandırma kamu ve özel sektör çalışanları için yönetmelikte ayrı ayrı düzenlenmiş 
olan grup yükselmeleri hakkındaki kriterlerin meslek alanına yansımasını göstermesi 
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bakımından önemli ipuçları vermektedir. Bakanlık tarafından verilen yeterlilik belgelerinin 
geçerlilik süresinin üç yıl olması nedeniyle 2020’den geriye doğru son altı yıla ait 
komisyon kararları, 3’er yıllık periyodlara göre verilen belgelerin yenilenme durumunu 
da gösterdiğinden, aktif karne durumu hakkında da fikir vermektedir. Bu sayede, son 
altı yıla ilişkin A grubu belge sahipliliği bakımından özel sektör ve kamu çalışanlarının 
miktarları ile B grubundan A grubuna yükselmeler açısından kamu ve özel sektör 
müellifleri arasındaki farkı rakamsal boyutlarıyla ortaya koyan tablolar oluşturulmuştur. 
Komisyon tarafından 2015-2020 yılları arasında alınan 288 karar üzerinden yapılan 
inceleme kapsamında, karne gruplarının yıllar itibariyle yenileme, yükselme ve ilk kez 
verilme durumlarına ilişkin dökümü aşağıda Tablo-1’de, bu dökümün ardışık üçer yıllık 
zaman dilimine göre tasnifi de Tablo-2 de gösterilmiştir.

Tablolarda “İlk Kez” satırında tasnifi yapılan;

• Kamu çalışanları başlığı altındakiler; A grubu için 15 yıl, B grubu için 12 yıl olmak 
üzere sırasıyla diğer gruplar için yönetmelikte belirtilen hizmet süresini dolduran 
kamu çalışanları için ihtiyaca yönelik ilk kez düzenlenen belge adedini,

• Özel sektör müellifleri bakımından A grubu olarak ilk kez düzenlenenler; kamuda en 
az 15 yıllık çalışma süresini doldurduktan sonra emekli olan veya ayrılan kişilerin 
kendi adlarına planlama ofisi açtıklarını veya alt gruptaki bir planlama ofisinin %51 
hissesini devraldıklarını,

• B ve C grubunda ilk kez düzenlenen belge olmaması; 6 yıllık zaman diliminde, bu 
gruplarda belge almaya hak kazanan kamu çalışanlarının kurumlarında çalışmaya 
devam ettiğini, bu aşamada özel sektöre geçiş yapılmadığını,

• E grubu belge adetleri; kamuda veya A,B,C veya D grubu özel planlama bürolarında 
çalışma süresine göre verilen belge miktarını

• F grubu yeterlilik belgeleri ise gerek kamu gerekse özel sektörde çalışmaya 
başlayanları veya kendi planlama ofislerini açan yeni mezun şehir plancılarını,

“Yükselme” olarak tasnif edilenler;

• Kamu çalışanları yönünden; yönetmelikteki hizmet süresinin tamamlanması ile sahip 
olunan yeterlilik grubundan bir üst gruba yükselme durumunu, 

• Özel sektör açısından; planlama ofisi bünyesinde tamamlanan işler neticesinde bir 
üst gruba yükselmeleri,

İfade etmektedir. 

“Yenileme” satırındaki tasnif ise üç yıllık geçerlilik süresi dolan belgelerin yenilenme 
miktarını göstermektedir. Buradaki değerlerin anlaşılır olabilmesi için yenilenen karne 
grubunun üç yıl öncesindeki yenilenme, yükselme ve ilk kez düzenleme miktarları 
birlikte ele alınmalıdır. 

Tablo-2’deki üçer yıllık süreye göre yapılan hesaplama aynı zamanda bu grupta aktif olarak 
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kullanılmakta olan karne adedi hakkında da fikir vermektedir. Bu bilgi kamu çalışanları 
açısından çok fazla anlamlı olmasa da ekonomik rekabete dayalı serbest piyasa koşulları 
çerçevesinde ayakta kalma mücadelesi veren özel sektör müellifleri açısından “geniş 
iş yelpazesi” anlamına gelen A grubu belge sahipliliğinin kamu ve özel sektör orijini 
bakımından önemli görülmektedir.

Tablo-1, Verilen Yeterlilik Belgelerinin Nitelikleri İtibariyle Yıllara Göre Dağılımı (Kaynak: 
ÇŞB)

Tablo-2, Yeterlilik Belgelerinin Ardışık Üçer Yıllık Periyodlara Göre Dağılımı (Kaynak: 
ÇŞB)
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Tablolardaki Değerlerin Yorumlanması;

• Her iki tabloda yer alan rakamsal verilere göre 2015-2020 aralığında, toplamda 
özel sektör müellifleri için 250, kamu çalışanları için 413 adet karnenin ilk defa 
düzenlendiği görülmektedir. 

• Bu zaman diliminde özel sektör müellifleri için ilk defa verilen 28 adet A Grubu 
Yeterlilik Belgesi, yukarıda da belirtildiği üzere kamu görevinden ayrılarak ilk defa 
özel sektörde çalışmaya başlayan kişilerin sayısını ifade etmektedir. 

• Aynı dönemde özel sektörde sahip olunan B grubu veya daha alt gruptan A grubuna 
yükselen kişi sayısı 13 adettir.

 (Bu 13 kişiden bir adedinin mahkeme kararı ile memuriyetteki çalışma süresinin 
sayılması ile A grubuna yükseldiği, iki adedinin ise daha önce kamu hizmeti esnasında 
daha alt grupta yeterlilik belgesine sahip olduğu ve kamudan ayrılıp özele geçtikten sonra 
hizmet süresinin hesap edilmesi sayesinde A grubuna yükseldiği şifahen Bakanlıktan 
öğrenilmiştir)

• Özel sektördeki A grubunun %24,4’ü (10 kişi) iş bitirmelere bağlı olarak B grubundan 
A grubuna yükselebilmiştir. 

(Işin ilginç tarafı; bu 10 kişiden biri B grubu belgeye 1997 yılında ulaşmasından itibaren 
22 yıllık çalışmanın ardından ancak 2019 yılında A grubuna yükselmesi için gerekli 
işleri tamamlayabilmiş, bir diğeri profesyonel meslek hayatına 1992 yılında başladıktan 
sonra 27 yıl çalışarak A grubuna gelebilmiş, iki kişi ise 1988 yılından beri faaliyet 
gösteren bir planlama bürosunun ortakları olarak uzun süreli beraberliklerinde aynı işleri 
yapmışlardır.)

• Özel sektörde, ilk kez ve yükselme şeklinde verilen toplam 41 adet A grubu Yeterlilik 
Belgesinin 31 adedi (%75,6’sı) kamudaki hizmet süresi sayesindedir. 

Tablo-2’deki ardışık üç yıllık periyodlara göre “ilk kez”, “yenileme” ve “yükselme” 
adetlerinin toplamı;  dönemsel olarak planlama piyasasındaki “aktif belge” miktarlarını 
göstermektedir. 2015–2020 yıllarındaki aktif belge miktarları ile Bakanlıktan resmi yazıyla 
bildirilen 2021 yılı aktif karne miktarına ilişin rakamlar Tablo-3’te yer almaktadır. 
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Tablo-3, Aktif Olarak Kullanımdaki Yeterlilik Belgesi Adetleri (Kaynak: ÇŞB)

Buradaki verilere göre;

• Aktif olarak kullanımda olan A grubu yeterlilik belgesi Özel sektörde 131, kamuda 
ise 197 adettir.  

• Son altı yıllık dönemde, kamu sektörü orijinli A grubu özel sektör müellif adedinin 31 
ve iş bitirmeler sayesinde B grubundan yükselenlerin adedi de 10 olarak bilindiğine 
göre, bu dönemde özel sektördeki aktif A grubu belgenin (41/131) %31.3’ü son altı 
yılda düzenlenmiştir. 

• 2015-2017 döneminde (150/94) özel sektör lehine olan A grubu belge sahipliliği, 
2021’e gelindiğinde (197/131) kamu çalışanları lehine dönmüştür. Son altı yılda 
özel sektör A grubundaki artış 41 adet olmasına rağmen belge sayısı 11 adet 
azalmıştır. Özel sektördeki artışın (31/41) %75’i kamudaki hizmet süresinden 
kaynaklanmaktadır. Bu dönemde kamuda çalışıp özel sektöre geçenler, özel sektör 
orijinlilerden 3 kat fazla olmuştur.

• Kamu çalışanları bakımından aktif olduğu bildirilen 66 adet B grubundan 63’ünün 
(%96’sının) önümüzdeki üç yıllık dönemde A grubuna yükselmesiyle birlikte, 
kamudaki A grubu miktarı  260 kişiye ulaşacaktır. Bu kişilerden geçmiş altı yılda 
olduğu gibi %7’sinin emekli olması durumunda, 24 kişinin daha kamudan özel 
sektöre geçmesi olasılık dâhilindedir. 

• Özel sektördeki aktif 34 adet B grubu belge sahibinden kaç adedinin hangi zaman 
diliminde A grubuna yükseleceğinin net olarak söylenmesi mümkün olmamakla 
birlikte son altı yılda B grubundaki 44 kişiden 10 adedinin (%23) bir üst gruba 
yükseldiği göz önüne alındığında; aktif 34 adet B grubundan önümüzdeki üç yıl 
içerisinde 4 adedinin  (%12’sinin) daha A grubuna geçmesi beklenmektedir.

Bu durumda, kamuda çalışan plancıların özel sektördekilere göre; B grubundan A grubuna 
“yükselme miktarı” bakımından 63’e karşı 4 oranında 15 kat, “yükselme beklentisi” 
bakımından ise %96’ya karşın %12 oranında 8 kat avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak, 
burada dikkat çekilmek istenen asıl konu, A grubu belge sahibi kamu çalışanlarına, özel 
sektöre geçmeleri durumunda ne ölçüde avantaj sağlandığıdır.

Yukarıdaki rakamlara göre, 3 yıl sonra (karne grubu yükselen 63 kişiyle birlikte) toplam 
260 kamu çalışanı A grubu belge sahibi olacaktır. Bu 260 kişiden, geçmiş dönemde 
olduğu gibi %7’sinin emeklilik, istifa vs. nedenlerle özel sektöre geçmesi olasılık 
dahilindedir. 
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Bu veriler uyarınca yapılan hesaplamada, özel sektör A grubundaki 22 adet artışın sadece 
4 adedinin (%18) özel sektör kökenli olacağı ortaya çıkmaktadır. Artışın büyük bir kısmı 
(18 adet) ise kamudan özel sektöre geçen plancılardan oluşacaktır. Dolayısıyla, son altı 
yılda kamu çalışanları lehine 31’e karşı 10 oranında 3 katı olarak hesap edilen avantaj 
miktarı; önümüzdeki üç yılda daha da artarak 18’e karşı 4 oranında 4,5 katına ulaşacaktır.  

Bu çalışmada her ne kadar planlama kademesinin en üst basamağında yer alan A ve 
B grubu yeterlilik belgesi sahipliliğine yoğunlaşılsa da bugüne kadar dillendirilmeyen 
ancak buradaki tablolarda dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkan özel sektörde F grubu 
yenilemelerin bir hayli fazla miktarda olması hakkında da ayrıca düşünülmesi gerekir. Bu 
grupta yer alan meslek mensuplarının, bu manada yaşadıkları sorunları dile getirebilecek 
şekilde seslerini gür olarak çıkaramadıkları da bir gerçektir.  

Buradaki sorunu somut olarak izah etmek gerekirse; 

• Tablo-2’de 2015-2017 yıllarında 100 yenileme ve 74 ilk kez olmak üzere toplam 
174 adet verilen F grubu karnenin, 2018-2020 döneminde ancak 17 adedinin E 
grubuna yükseldiği, 92 adedinin yenilendiği, 34 adedinin ise bir sonraki dönemde 
kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 

• Yıllar itibariyle detaylı bakıldığında ise; 2015’teki 58 (18+40) F grubunun, 2018 yılında 
8 yükselme, 33 yenileme; 2016’daki 57 (29+28) adedin, 2019 yılında 5 yükselme, 
27 yenileme;  2017’deki 59 (27+32) adedin de 2020 yılında, 5 yükselme ve (geri 
kalan 54 adede geçmiş yılarda yenilemesi yapılmayan 8 adedin de eklenmesiyle) 62 
adet yenileme yapıldığı görülmektedir.

Yönetmelik maddelerine yüzeysel olarak bakıldığında, F grubu için hem kamu hem de 
özel sektör çalışanları açısından, çalışma süresine göre bir üst gruba yükselme imkânı 
tanınmış olması nedeniyle eşitlikten bahsetmek mümkündür. Ancak, pratiğin öyle 
olmadığı, adaletsizliğin bu kademelere de sirayet ettiği bu çalışmada ortaya çıkmıştır.  
Buradaki veriler, kamu çalışanları ile özel sektör müellifleri açısından sürekli olarak üst 
kademe planlama gruplarında var olduğu dile getirilen adaletsizliğin, esas itibariyle her 
planlama grubu için geçerli olduğunu açıkça göstermektedir.

3.1. Bulgulara Sebep Olan Unsurların İrdelenmesi

Bilindiği üzere, 2006 yılında yönetmelikte radikal bir değişikliğe gidilerek önceden 
beri plan yapma hakkına sahip olan mimarların yetkileri kaldırılmış, imar planlarının 
hazırlanması hususunda yalnızca şehir plancıları yetkili kılınmıştır. Planlama camiası 
tarafından olumlu bir gelişme olarak görülen bu yapısal değişiklik, planlama eğitimi almış 
kişilerin mesleğin faaliyet alanlarındaki etkinliğinin artmasına imkân sağlamasının yanı 
sıra, plan yapma yetkisine sahip olmasına rağmen önceki yönetmelikte zikredilmeyen 
kamu kurumlarında çalışan şehir plancılarına da belge alma hakkı getirerek kamu 
çalışanları arasındaki adaletsizliği kısmen gidermiştir.
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Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında geçmişten beri var olan eşitsizliğin 
giderilmesine yönelik beklentilerin aksine, grup yükselmeleri hususunda kamu 
çalışanları için çalışma sürelerinin artırılmasının karşılığı olarak, özel sektör müelliflerinin 
iş bitirmeleri için yapacakları alan ve nüfus büyüklükleri daha da artırılmıştır. Özellikle, 
B grubundan A grubuna yükselme şartlarının zorlaştırılması sayesinde özel sektörde 
mevcut A grubu belge sahiplerinin tekelleşmesine yol açan sürecin de önü açılmıştır. 
Bu tıkanıklığı aşmak isteyen özel planlama büroları, çare olarak firmalarının çoğunluk 
hisselerini kamudan ayrılan A grubu belge sahibi plancılara devretmek zorunda 
kalmışlardır. Bu sürecin sonunda, kamu çalışanları için bir anlamda “emekli ikramiyesi” 
niteliğinde gelir fırsatı yaratan piyasa mekanizması oluşmuştur. 

Yönetmelik Değişikliğinin getirdiği olumlu ve olumsuz hususlar, Şehir Plancıları Odası 
Haber Bülteni’nin Ocak 2006 tarihli 168. sayısında yayımlanan resmi görüşünde:

“… Kamu kurumlarında çalışanlar arasında adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olan bu 
uygulama yürürlüğe giren yönetmelikle böylece giderilmiş olacak. … Ancak bu olumlu 
hükümlere rağmen, yeni yönetmelik kamu kurumlarında çalışan şehir plancılar ile serbest 
çalışan şehir plancılar arasındaki eşitsizliği tamamen gidermiş görünmüyor. 

Yönetmeliğin bu hükümlerinin sadece şehir plancılarına uygulanması da önemli bir 
kazanım.  … Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan müelliflerin gruplarının yükselme 
süresi daha önce 4 yıl iken bu 3 yıla indiriliyor. Ancak meslekte geçen sürenin 
yeterlilikte tek ölçüt olarak alınmaması gerekmekte. Bu durum serbest çalışan plancılarla 
karşılaştırıldığında eşitsizliklere neden olmakta. … Ancak planlama alanı gruplarının 
sadece fiziksel planlama alanı, alan büyüklüğü ve nüfus projeksiyonu olarak düşünülmesi, 
bu kadar çok grubun tanımlanması beraberinde sorunları da getirmekte. Oysa bugün 
planlama kavramının sadece fiziksel değil sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal unsurlar ile 
birlikte düşünülmesi kaçınılmaz.” şeklinde belirtilmiştir.

Şehir Plancıları Odası tarafından, yönetmelik değişikliğinde çözüm üretilemeyen 
adaletsizliklerin giderilebilmesi için, planlama işlerinin gruplandırılması hususunda 
klasik kurgudan vaz geçilerek, planlama olgusunu geniş çerçevesiyle ele alan yeni 
kriterler geliştirilmesi vurgulanmaktadır. Meslek mensuplarının yeteneklerini hiçbir 
bilimsel kabule dayanmayan kriterlere göre sınırlandıran, meslektaşlar arasında çalışılan 
sektöre göre ayrımcılığa yönelik yaklaşımı hem akademik çevreler hem de meslek 
odası tarafından eleştirilen yönetmeliğin, günümüz koşullarına nasıl adapte edileceği 
konusunun tartışmaya açılması zaruri hale gelmiştir. 

Burada açıklığa kavuşturulması gereken sorular şunlardır;

• Bireysel yeteneğin önemli olduğu mimar ve mühendisler için mesleki yetkilerini 
kullanırken birikime bağlı herhangi bir yeterlilik koşulu aranmadığı halde, ekip 
çalışmasını gerektiren kent planlarının yapımını üstlenecek şehir plancılarına neden 
bireysel yeterlilik şart koşulmaktadır?

• Metropol niteliğine sahip kentlerin planının bireysel olarak yapılabilmesi teknik ve 
teorik olarak mümkün olmamasına rağmen mevzuatımızda neden ekip çalışmasına 
vurgu yapılan akademik söylemin aksine bireysel yeterliliğe dayalı yetkilendirme 
esas alınmaktadır? 



82

Bu ve benzeri soruları cevaplayabilmek için;

• Karne uygulamasına yönelik ilk yasal düzenlemenin yapıldığı dönemin koşulları, 

• Kent planlarının elde edilmesi hususunda mevzuata yönelik geçmişte yapılan 
eleştirilerin ne derece giderildiği, 

• Karne uygulamasını ortaya çıkaran etmenlerin günümüzde de geçerli olup olmadığı, 

• Mesleki yeterlilik ve yetkilendirme konusunda yurtdışındaki uygulamaların nasıl 
olduğu,  hususlarında bilgi sahibi olunması gerekir. 

İlerleyen bölümlerde, karne olgusunun tarihsel gelişim sürecine kısaca değinilerek, 
dönemsel olayların mevzuatı ne şekilde etkilediği, planların elde edilmesinden yürürlüğe 
konulmasına değin aşamalı olarak yürütülen planlama pratiğinde şehir plancılarının 
üstlendikleri roller ve mesleki yeterlilik konusuna batılı ülkelerde nasıl yaklaşıldığı 
incelenmektedir. 

3.2. Tarihsel Gelişim Süreci

3.2.1. Yönetmelik Öncesi Dönem (1928-1969)

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, ülkenin yeni Başkenti ile önemli kentlerinin imar 
planları, dönemin ünlü şehircilik uzmanlarının davet edildiği planlama yarışmalarıyla 
elde edilmeye başlanmıştır. 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu 
uyarınca nüfusu iki binden fazla olan yerlerde belediye teşkilatı kurulması ve 1933 yılında 
çıkarılan 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile belediyelere beş yıl içerisinde 
beldenin imar planının yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir.

Planlama piyasasının oluşmasıyla birlikte, gerek yabancı şehircilik uzmanlarının yanında 
yetişen gerekse akademilerde şehircilik eğitimi alan yerli mimarlar da imar planı işlerini 
üstlenmeye başlamışlardır. Yasal zorunluluk olmasına rağmen 1944-1955 yılları arasında 
860 belediyeden ancak 284’ü imar planlarını yaptırabilmiştir (Geray,1956). 

Bu dönemde bir nevi “mimarlık eseri” olarak görülen imar planları, tasarımcılarının 
(eser sahibinin / müellifin) isimleriyle özdeşleşmiştir. Lörcher Planı(Ankara), Jansen 
Planı(Ankara), Prost Planı(İstanbul), Oelsner-Aru Planı(Kayseri), Aru-Özdeş-Canpolat 
Planı(İzmir), Yücel-Uybadin Planı(Ankara) gibi müellif isimleriyle anılan imar planları bu 
dönemde üretilmiştir. 

1956 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu’nun kabul edilerek 1957 yılında yürürlüğe girmesi, 
1958 yılında İmar ve İskân Bakanlığının kurulması, ODTÜ’de kent planlaması eğitimine 
1961 yılında Yüksek Lisans ve 1962 yılında da Lisans düzeyinde başlanmasıyla, kent 
planlaması hususunda kurumsallaşma yönünde önemli mesafeler katedilmiştir. Özel 
planlama bürolarının da bu dönemin sonlarına doğru faaliyete başladığı bilinmektedir. 
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3.2.2. İlk Yönetmelik Dönemi (1969-1985)   

6785 sayılı İmar Kanunu yürürlükte olduğu dönemde, imar planlarının ve bunların 
tatbikat planlarının, halihazır haritalarının, mimari, statik ve tesisat plan, proje, resim ve 
hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanmasındaki fenni mesuliyet yüksek mimar, 
yüksek mühendis, mimar ve mühendisler tarafından yerine getirilmektedir. Bu Kanunda 
tanımlanan planların hazırlanması ve yürürlüğe konulmasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemek üzere 1969 yılında çıkarılan Yönetmelik (RG:15.05.1969/13199) ile İmar ve 
Yol İstikamet Planlarını yapacak uzmanlara ehliyet verilmesi uygulaması da başlatılmıştır. 

Bu yönetmelik ile yerleşme yerleri gelecekte sahip olacağı nüfus büyüklüğüne göre;

300.000’den fazla olanlar (metropoller hariç)  A Grubu,

100.000 – 300.000 arasında olanlar  B Grubu,

50.000 – 100.000 arasında olanlar  C Grubu,

30.000 – 50. 000 arasında olanlar  D Grubu,

10.000 – 30.000 arasında olanlar  E Grubu,

10.000’den küçük olanlar    F Grubu,

olmak üzere altı gruba ayrılmış, bu gruplardaki planları yapacak olanlar için kriterler 
belirlenmiştir. Metropoliten karaktere sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen yerler için 
hazırlanacak planların ise Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacağı 
belirtilmiştir. 

En üst basamak olan A’dan C’ye kadar gruplardaki planları yapacaklar için o gruptaki 
planlama yarışmalarında birincilik almak veya alt gruplarda iş bitirmiş olma koşulu 
getirilmiş, D, E ve F grubu planlama işlerini yapacakların yeterliliklerinde ise bu 
gruplardaki yarışmaları kazanma ve alt gruplarda iş bitirmenin yanı sıra resmi kurumlarda 
veya özel bir şehircilik bürosunda şehircilik konularında belirli süre çalışmış olma veya 
Üniversite, Akademi ve Yüksekokullarda Şehircilik eğitimi yapmış olma şartı getirilmiştir. 

Resmî kurumlarda çalışanlar ile özel şehircilik bürolarında çalışanlar arasında ayrımın 
yapılmadığı ve tecrübe bakımından eş değerde görüldüğü bu ilk düzenlemede, D grubu 
planlama işini yapabilmek için en az 6 yıl, E grubu için 4 yıl ve F grubu için 2 yıl 
resmi kurumda veya özel şehircilik bürosunda (A veya B grubu) çalışmış olma şartı 
getirilmiştir. Bu ilk düzenlemede, Şehircilik öğrenimi görenler D, E ve F grubu kent 
planlarını herhangi bir iş bitirme veya resmi kurumda/özel büroda belirli süre çalışma 
şartı olmaksızın doğrudan yapabilme imkânına sahiptir.

Gerek imar planlarının yapımı gerekse akademilerde verilen şehircilik eğitiminin 
tamamen mimarların denetiminde olduğu bu dönemdeki şehircilik anlayışı, kentlerde 
var olan sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm bulma arayışlarından ziyade, 
önceden olduğu gibi şehirleri estetik görünüme kavuşturmayı hedefleyen tasarım yönü 
ağırlıklı bir mimarlık faaliyeti olarak görülmektedir.
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60’lı yıllarda İskandinavya’dan doğup Amerika’ya kadar yayılan katılımcı tasarım 
(participatory design) anlayışı, genel çerçevesiyle tüm ilgili kesimin tasarımın süreç ve 
prosedürlerine aktif olarak dâhil edildiği bir tasarım yaklaşımı olarak açıklanmaktadır 
(Akdemir, 2017).  Ülkemizde mimarlık eğiminden farklı olarak şehir planlaması lisans 
eğitimine başlandığı bir dönemde yürürlüğe giren yeterlilik yönetmeliğinde; batılı 
ülkelerde benimsenen katılımcı tasarım anlayışı görmezden gelinerek, Cumhuriyetin ilk 
yıllarından beri imar planı yapım yöntemi olarak uygulanan bireysel bilgi ve beceriye 
dayalı tasarım yaklaşımı devam ettirilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1969 yılında kurulan Şehir Plancıları Odası tarafından, 
Türkiye’deki Plancıların meslek durumları hakkında 1976 yılında yapılan araştırmada, 
odaya kayıtlı 185 üyenin 107’sinin o dönemde lisans eğitimi veren tek üniversite olan 
ODTÜ mezunu olduğu bilgisi verilmektedir. Bu dönemde, Şehir Plancıları Odası üyesi 
olup lisans eğitimini mimarlık, hukuk gibi başka dalda yapmış olanların sayısı 36’dır. 
42 üyenin diplomalarının bulunmadığı veya diplomalarının tartışmalı olduğu, Mimarlar 
Odasına kayıtlı 40 mimarın aynı zamanda Şehir Plancıları Odasına da kayıt olma 
statüsüne sahip olduğu aynı çalışmadan anlaşılmaktadır. 1965 yılından itibaren Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmaya başlayan Plancıların sayısı 1976 yılına 
gelindiğinde 175 kişiye ulaşmakla birlikte bu sayının %76’sı (133 kişi) 1969-1975 yılları 
arasında son altı yılda gerçekleşmiştir (Keleş,1987). 

Başka bir ifade ile yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte üniversiteden lisans eğitimini 
tamamlayarak mezun olmuş şehir plancısı sayısı sadece 42 kişidir. Tamamen mimarların 
kontrolü ve tekelindeki imar planı piyasasında; büyük şehirlerin planlarının yapımı için 
gereken koşullar mimarlara göre belirlenmiş, küçük kasabaların imar planlarının yapımı 
şehir plancılarına bırakılmıştır. Bugünün katı oligopol sistemi, 1969 yılında ABD’den 
uyarlanan sınıflandırma yöntemi ile ortaya çıkmıştır (Yaşar, 2019). 

İmar planı yapımı hususunda Şehir Plancıları aleyhindeki Yönetmelik maddeleri hakkında 
Prof.İlhan Tekeli’nin, Prof.Ruşen Keleş’in “Türkiye’de Kentbilim Eğitimi” kitabına verdiği 
makalesindeki değerlendirmeleri, 70’li yılların koşullarını gözler önüne sermektedir: 

“Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarının karşılaştığı önemli sorunlar vardır. Imar 
planı yapma piyasası, imar planı yapımını düzenleyen bir yönetmelikte, şehir planlama 
mezunlarına önemli ölçüde kapanmıştır. Bu yönetmelikle plancılar A, B, C, D, E, F 
gruplarına ayrılmaktadır. Kentler de bu ayrıma koşut büyüklük gruplarına ayrılmıştır. Yeni 
plan yapmaya başlıyan bir plancı en küçük kent grubu olan F grubundan başlıyarak 
plan yapabilmektedir. Daha üst basamaklara çıkabilmenin yolu, belli sayıda daha alt 
kademedeki kent planını yapıp başarıyla bitirmektir. Basamakları atlayabilmenin bir 
diğer yolu, kent planlama yarışmalarını kazanmaktır. Uzun süredir böyle bir yarışma 
açılmamıştır. Bu yönetmelikle geçmişte planlama uğraşına girmiş olan mimarlar büyük 
kentlerin planlamasını almakta önemli ölçüde korunmuştur.” 



85

3.2.3. Kamu - Özel Sektör Ayrışması (1985-2006)

Ülkemizde, şehir ve bölge planlama lisans eğitimini veren üniversitelere sırasıyla, Dokuz 
Eylül Üniversitesi (1979), Mimar Sinan Üniversitesi (1981), Yıldız Teknik Üniversitesi 
(1982), İstanbul Teknik Üniversitesi (1983) ve Gazi Üniversitesinin (1984) katılması ile 
sayıları hızla artmaya başlayan Şehir Plancıları, imar planı yapma konusunda mimarlarla aynı 
yetkilere ancak 1985 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile kavuşabilmiştir. 
Aynı yıl yürürlüğe konulan yeni Yeterlilik Yönetmeliğinde (RG:02.11.1985/18916) bir 
önceki yönetmelikteki gruplandırmalar ve yeterliliğe ilişkin kriterler benzer şekilde devam 
ettirilmiş, projeksiyon nüfusundan ayrı olarak, planlama alanının büyüklüğü de en alt 
kademeden üste doğru sırasıyla; 200 ha, 500ha, 1000ha, 2000ha, 5000ha ve +5000ha 
olmak üzere kriterler arasına ilave edilmiştir. 

Yeni yönetmelik ile eskisi arasındaki en dikkat çekici fark, kamu çalışanları ile özel sektör 
çalışanları arasında ayrım yapılmış olmasıdır.  Yani bu yazının ana konusu olan adaletsiz 
durumun oluşması ile sonuçlanan sürecin miladı niteliğindeki yasal düzenleme bu 
yönetmelikte yapılmıştır. 

1980 ihtilali sonrasında ülkede yeni anayasal düzen ile birlikte yapısal reformların, kabuk 
değişiminin yaşandığı bir dönemde çıkarılan yeni İmar Kanunu ile daha önce Bakanlığa 
ait olan imar planlarının onay yetkisi Belediye Meclislerine ve İl Özel İdarelerine 
devredilmiştir. Bu dönemde yeni çıkarılan Büyükşehir Yasası uyarınca İstanbul, Ankara 
ve İzmir başta olmak üzere 1988 yılına kadar 8 İlde Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen 70’li yıllardaki ekonomik kriz sonrasında 
ortaya çıkan neo-liberal politikalar çerçevesinde, 30’lu yıllardan itibaren uygulanagelen 
klasik kamu yönetimi örgütlenme modeli olan Weberyen bürokrasi anlayışından 80’li 
yıllarda vaz geçilerek devletin değişen rolü ve kamu yönetiminde yeniden yapılanmaya 
gidilmiştir. 1970’lerdeki refah devleti ve Keynesyen politikaların terk edildiği bu dönemde; 
Devlete, doğrudan üretmek yerine başka aktörler için üretim fırsatları yaratan, toplumun 
çıkarı için rekabeti gözeten ve koruyan, piyasaları düzenleyen ve denetleyen bir görev 
biçilmiştir (Aydilek ve Kazkondu, 2016). 

Küreselleşme söylemleri ile birlikte demokrasi, insan hakları, özgürlük, çevrenin 
korunması gibi temel değerler evrensel nitelik kazanırken, her düzeydeki yönetim 
aygıtı gibi ulus-devlet de demokratikleşme, yerelleşme, saydamlık, katılım, esneklik, 
hesap verilebilirlik gibi güçlü eğilimlerin yoğun baskısı altında yeniden şekillenmeye 
zorlanmıştır (Kalağan, 2009).

Kamu yönetiminde yeniden yapılandırma ve yerelleşme atılımları, kuruldukları 60’lı 
yıllarda itibaren ülkemiz metropoliten planlama deneyimine önemli katkılar sunan Nazım 
Plan Bürolarını olumsuz etkilenmiş ve 80’li yılların ortalarında Bakanlık bünyesinden 
koparılıp Büyükşehir Belediyelerine bağlanmaları ile kurumsal yapıları sonlandırılmıştır 
(Altaban, 2002).  Bu düzenleme sonrasında Nazım Plan Bürolarındaki deneyimli 
kadroların katılmasıyla birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, imar 
planlarını kendi bünyelerinde üretebilme kabiliyetine kavuşmuştur. Yeni yönetim modeli 
sayesinde bir anda imar planlarının yapımı ve onayı hususunda geniş yetkilere kavuşan 
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belediyeler, vasıflı teknik elemandan yoksun olma ve ekonomik koşulların yetersizliği 
gibi nedenlerle imar planlarını ağırlıklı olarak İller Bankası aracılığıyla özel planlama 
bürolarına yaptırmaya başlamışlardır. 

Bu dönemde artan iş yoğunluğu sayesinde karne grubunda yükselmeler konusunda 
özel sektör çalışanları kamu çalışanlarına göre daha avantajlı bir duruma gelmiştir. 
Önceki yönetmelikte iş bitirmeler açısından fırsat eşitliğine sahip olan kamu ve özel 
sektör çalışanları için çalışma süreleri bakımından aynı süre (6 yıl) için aynı derecede 
(D grubu) yükselme hakkı verilmişken, yeni yönetmelikte kamuda 12 yıl çalışanlar A 
grubuna yükselme hakkına kavuşturulmuş, özel sektörde çalışma süresinin karşılığı E 
grubuna düşürülmüştür. 

Bu yönetmelikte, iş bitirmeler için makul kriterler getirilmesi bakımından bir anlamda 
kamu ve özel sektör arasındaki dengenin sağlandığından bahsedilebilir. Özel sektördeki 
A grubuna yükselmeler en fazla bu yönetmeliğin yürürlükte olduğu zaman aralığında 
gerçekleşmiştir. Çalışma süresine bağlı olarak kamu çalışanlarına A grubuna kadar 
yükselme imkânı verilmesiyle her iki sektör çalışanları arasında adalet bir şekilde 
sağlanmıştır. 

İlerleyen yıllarda, birçok kamu kurumuna plan yapma yetkisi verilmesiyle birlikte bu 
kurumlarda çalışan uzmanlar yönetmelikteki haklardan faydalanamadığı için, kamu 
çalışanları arasında adaletsiz bir durum ortaya çıkacaktır. Açılan bir davada, Danıştay 
6.Dairesinin 1991/1225 kararıyla plan yapma yetkisine sahip Turizm Bankası’nın 
yönetmelikte belirtilmemesi nedeniyle noksan düzenlemenin iptaline karar verilmiş, 
yönetmelikte kısmi değişikliler yapılmak suretiyle bu tür hukuki sorunlar aşılmaya 
çalışılmıştır. 

3.2.4. Radikal Değişiklik Dönemi (2006 Sonrası)

Yeterlilik hususundaki son yapısal değişiklik, halen yürürlükte olan 2006 yönetmeliğinde  
(07.01.2006/26046 RG) yapılmıştır. Bu yönetmelikteki radikal değişikliklerden en 
önemli olanı hiç kuşkusuz, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 1970’li yıllara değin 
imar planlarının yapımı hususunda tek yetkili olan mimarların yetkilerinin sonlandırılmış 
olmasıdır. Yönetmelik değişikliği her ne kadar İmar Kanunun 38. Maddesine aykırı gibi 
görünse de Mimarlar Odasının açtığı davada, Danıştay 6.Dairesinin 2008/9664 kararıyla, 
uzmanlık ve çalışma konuları bakımından mimarların imar planı yapımını yükümlenecek 
müellifler arasında gösterilmemesinin hukuka aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Yönetmelikteki ikinci radikal değişiklik ise, 1969 yılından beri uygulanan gruplandırmaya 
ilişkin nüfus ve alansal kriterlerin artırılmasıdır. Bu değişiklik sonucunda ;

A grubu; 300 binden 1milyon nüfusa ve +10.000 hektara

B grubu; 100 -300 binden 500 bin-1milyon nüfusa ve 5000-10.000 hektara,

C grubu; 50-100 binden 200-500 bin nüfusa ve 2000-5.000 hektara,

D grubu; 20-50 binden 50-200 bin nüfusa ve 800-2000 hektara

E grubu; 10-30 binden 10-50 bin nüfusa ve 300-800 hektara yükseltilmiş,
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0-10 bin nüfuslu yerleşimleri kapsayan F grubunda ise herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır.

Özel sektör çalışanları açısından grup ilerleme şartlarının, nüfus bakımından üç dört katı, 
alan bakımından da iki katı ağırlaştırılmasına koşut olarak, kamudaki çalışma süreleri; 
C grubu için 1 yıl artırılarak 10 yıla, B grubu için 2 yıl artırılarak 12 yıla, A grubu için 
3 yıl artırılarak 15 yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklikler neticesinde, kamu ve özel sektör 
çalışanları arasında grup ilerlemeleri bakımından önceden beri var olan uçurum daha 
da derinleşmiştir.  

Bu dönemde; Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte “Küreselleşme” olarak adlandırılan 
neo-liberal dünya düzeninin şekillenmeye başladığı 90’lı yıllarda egemen olan toplumsal 
durağanlık, 2000’li yıllardan itibaren yerini hareketliliğe ve dinamizme bırakarak, devletin 
toplum üzerindeki denetim ve hâkimiyet rolünün yeniden belirlemesini zorunlu hale 
getirmiştir (Ertuna, 2006). Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi sayesinde, yerinden 
yönetim ilkesi sosyal yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiştir. 

Bu gelişmelerin yanı sıra, 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminin yıkıcı etkisi, toplumda 
afete karşı duyarlılığı artırmış, özellikle büyükşehirlerde yoğunlaşan gecekondulaşma ve 
sağlıksız kentsel yaşam koşullarından kaynaklanan risklerin giderilmesi yönünde kentsel 
dönüşüm hareketini ivmelendirmiştir. Bu gelişmeler, mevcut planlardaki kentsel kullanım 
kararlarının gözden geçirilerek, yeni yerleşim alanlarının yer seçiminde risk analizlerini 
ve afete karşı alınması gereken tedbirleri ön plana çıkarmıştır. Kentsel arsa üretimi ve 
yapı denetimi konularındaki mevzuatta yapılan köklü değişiklikler, kentlerin planlanması 
ve yönetimi hususundaki kanunları da doğrudan etkilemiş, yerel yönetimlerin görev 
dağılımları ve sorumlulukları yeniden belirlenmiştir. Özellikle Büyükşehir Belediyelerinin 
yetki alanları (sonradan tüm il sınırını kapsayacak şekilde) anakenti oluşturan merkez 
ilçelerden çeperdeki yerleşimlere doğru genişletilmiş, kentsel dönüşüm faaliyetlerini 
sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için yeni uygulama araç ve imkânları sağlanmıştır.

Bu koşulların hâkim olduğu bir dönemde yürürlüğe konulan Yönetmelik 
değişikliğinde, yerleşimlerin gruplandırılmasına ilişkin gerek nüfus gerekse alansal 
kriterlerin artırılmasına neden ihtiyaç duyulduğu hususunda herhangi bir açıklanma 
bulunmamaktadır. Burada değinilen konulara ilişkin zaman içerisinde bir tartışma ortamı 
oluşması durumunda, yönetmelik değişikliği yapılırken hazırlanan gerekçe raporundaki 
değerlendirmelere de erişme imkânımız olacaktır. Ancak eldeki veriler, yönetmelik 
değişikliğinde yukarıda belirtilen niceliksel farklılıkların haricinde özellikle kuramsal 
yaklaşımın dönemin koşullarına uyarlanmadığını, 1985 yılındaki yönetmeliğin yürürlükte 
olduğu 20 yıllık zaman diliminde ortaya çıkan hukuki sorunların çözüme kavuşturulması 
bağlamında sebep sonuç ilişkisi detaylı olarak irdelenmeksizin düzenlemeler yapıldığını 
göstermektedir. 

Yeni yönetmelikte, kamu kurumlarında çalışan şehir plancıları arasında adaleti sağlamak 
üzere düzenleme yapılırken, bu hususta verilen mahkeme kararlarının da etkisiyle, plan 
yapma yetkisine sahip olan kurumların hepsinin aynı işi yaptıkları varsayılmıştır. Oysa 
ki, Bakanlıklar ile Belediyelerin yaptıkları planlama işlerinin aynı olduğunu kabul etmek 
bir yana belediyelerin dahi aynı planlama işlerini yaptıklarından bahsetmek mümkün 
değildir. 
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Mevzuatımızda büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında planlama konularında görev ve 
yetki ayrımı vardır. Büyükşehirler kent bütününe ilişkin üst ölçekli planlama çalışmaları 
yapmakta iken ilçe belediyelerinde çalışan şehir plancıları kent bütünü ölçeğinde 
planlama deneyimi kazanamamaktadır. Benzer şekilde, Sanayi Bakanlığında, Kültür 
ve Turizm Bakanlığında, Toplu Konut idaresinde veya Özelleştirme İdaresinde çalışan 
plancı da yetki ve sorumluluk alanı olarak kendi ilgi alanlarına ilişkin planlamalarda 
uzmanlaşmakta, kent bütününe yönelik planlama sürecinde yer alamamaktadır. Prof.
Melih Ersoy 2011 yılındaki Yerel Yönetimler Kurultay’ına sunduğu bildirisinde, plan 
yapmaya yetkili kurumlar hakkında şu bilgiyi vermektedir:

“1980’li yılların sonlarından başlayıp 1990’lı yıllar boyunca süren dönemde plan yapma 
yetkisi verilen kamu kurum ve kuruluşlarının sayısı hızla artmıştır. Bugün 14’ü merkezi 
olmak üzere toplam 19 kamu kurum ve kuruluşu kendi ilgi konularına ilişkin alanlarda 
plan yapma yetkisine sahiptir ve bu şekilde yapılan mekânsal plan sayısı da 61’dir.”

Kamuda çalışan şehir plancıları, istihdam edildikleri kurumların görev ve yetkileri 
çerçevesinde sınırlı olan planlama işlerini yapmaktadır. Her bir kurumda belirli bir süre 
çalışmakla elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi, sadece o kurumda yapılan planlama 
işlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi hususunda bireysel avantaj sağlamaktadır. 
Kişi, alışageldiği planlama işlerinden farklı planların üretildiği bir kuruma geçtiğinde 
ise ne kadar tecrübe sahibi olursa olsun yeni kurumdaki sistemin acemisi olmaktan 
kurtulamamaktadır. Yönetmelik, yaptıkları işler farklı olsa dahi bu kurumlarda belirli 
bir süre çalışan şehir plancıları arasında ayrım yapmaksızın, milyonluk şehirlerin imarı 
hususunda aynı tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olacaklarını kabul etmektedir. 
Halbuki, özel sektör müellifleri, farklı uzmanlıklara sahip bu kurumların birçoğunun 
planlama işlerini üstlendiklerinden, farklı mesleklerle iş birliği yapabilme yeteneğinin 
yanında, planlamanın diğer konularında da çalışmış olmanın getirdiği avantaj sayesinde 
planlamaya geniş perspektiften bakabilmektedir.

Ayrıca, yerleşimlerin nüfus projeksiyonu ile planlama alanının büyüklüğüne göre 
yapılan sınıflandırma, sübjektif değerlendirmelere yol açabilmektedir. Sırf karne atlamak 
amacıyla yapılan planlar, herhangi bir bilimsel hesaplama (projeksiyon) yöntemine ve 
fiziksel eşiklere göre değil, karne atlamak için gerekli olan iş bitirme büyüklüğü kriterine 
uyan/uydurulan planlama alanlarına ve plan nüfuslarına erişilebilmektedir.  Örneğin, 
bugünkü nüfusu 15-20.000 civarında olan yerleşim için, üst ölçekli planlarda ön görülen 
nüfusunun çok üzerinde nüfuslara sahip planlar üretilmiştir. En fazla D veya C grubu 
yeterliliği gerektiren yerleşimlerin imar planları A grubuna yükselmelerde değerlendirmek 
amacıyla B grubu iş bitirme olarak kullanılmıştır.

3.3. Planlama Piyasası 

Şehir Plancıları Odası tarafından, Üniversitelerdeki şehir planlama bölümlerinin, istihdam, 
akademik kadro, öğrenci kapasiteleri, fiziki altyapı ve donanım olanakları hakkında 2019 
yılında yapılan bir araştırmada; 
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• Ülkemizde ŞBP Bölümü olan Üniversitelerin sayısının 2004 yılında 13 üniversite 
iken 2019 yılında 33 üniversiteye, öğrenci kontenjanlarının ise 440 kişiden 2105 
kişiye yükseldiği, 

• 2015 ile 2019 yılları arasında KPSS merkezi atamaları sonucunda toplamda 49 şehir 
plancısının Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildiği, bununla birlikte, son 5 yılda 
bölüm kontenjanları iki kattan fazla artmasına rağmen Serbest Şehircilik Büro sayısı 
ve iş hacimlerini gösterir Mesleki Denetim Uygulama sayılarında (kontenjan artış 
oranlarının aksine) artış olmadığı, büro sayısına oranlandığında düşüş olduğu,

• 2019 yılında etkileri ağırlaşan krizle birlikte çalışma olanaklarının serbest plancılar 
için iyice daraldığı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin kontenjanlarının ülkedeki 
Şehir Plancısı gereksinimiyle orantılı belirlenmediği, böyle devam etmesi halinde 
meslek alanındaki işsizlik oranlarının ileriki dönemlerde daha ciddi boyutlara 
varacağı tespit edilmiştir (https://www.spo.org.tr).

2021 yılı itibariyle, Üniversitelerdeki Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin açıldığı 
yıllara göre tasnifi ve akademik personel durumları ile öğrenci kontenjanları hakkında 
YÖK Atlas’tan elde edilen veriler Tablo-4’te, Şehir Plancıları Odasına kayıtlı üye sayıları 
ile planlama piyasasında faaliyet gösteren serbest şehircilik bürolarına ilişkin ŞPO’nun 
internet sitesinden temin edilen veriler, Tablo-5 ve Tablo-6’da derlenmiş vaziyette 
gösterilmektedir. 

Tablo-4, ŞBP Bölümü Bulunan Üniversitelerin Kontenjanları (Kaynak: YÖK Lisans Atlası)

Tablo-5, Şehir Plancıları Odası’na Kayıtlı Üye Sayıları (Kaynak: ŞPO)
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Tablo-6, Şehir Plancıları Odası’na Tescilli Serbest Şehircilik Büroları (Kaynak: ŞPO)

Planlama piyasasında faaliyet gösteren serbest şehircilik büroları tarafından son 5 yılda 
yapılan planlama işleri hakkında Şehir Plancıları Odasından alınan Mesleki Denetim 
Uygulama (MDU) ve Proje adetleri aşağıda Tablo-7’de gösterilmektedir.

Tablo-7, Şehir Plancıları Odası Tarafından Yapılan MDU Miktarları (Kaynak: ŞPO)

Tablo-5’te yer alan 6309 aktif ŞPO üyesinden ne kadarının kamuda ne kadarının da 
özel sektörde çalıştığına ilişkin sağlıklı veri olmadığından özel sektörde faaliyet gösteren 
büroların istihdam kapasiteleri hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Aynı şekilde, 
Tablo-6’daki Serbest Şehircilik Bürolarının kuruluş yılları itibariyle dağılımına ilişkin 
istatistiksel veri bulunmaması nedeniyle planlama piyasasında en alt kademeden işe 
başlayan şehircilik bürolarının ne kadarının piyasada tutunabildiği hakkında da net 
rakamsal değerler elde edilememektedir. Ancak,  Tablolardaki aktif karne miktarları, özel 
sektördeki büro adetleri, oda üye sayısı ve üniversitelerin akademik personel sayıları, bu 
konuda genel hatlarıyla fikir sahibi olmamıza imkân vermektedir. Buna göre; 

• Odaya üye 6309 plancıdan sadece %20’sinin (1216 kişi) plan yapma yetkisine 
sahip olduğu, bunun yaklaşık yarısının (625 kişi) özel sektörde planlama bürosunun 
sahibi, diğer yarısının da (591 kişi) kamu çalışanı olarak planlama sürecinde aktif 
rol aldığı,  
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• Özel sektörde faal 625 yeterlilik belgesi ve 669 şehircilik bürosu göz önüne 
alındığında, en az 44 belge sahibinin hem şahıs hem de şirket olarak planlama 
piyasasında iş yaptığı, 2-3 ofis çalışanı ortalamasına göre oda üyelerinden yaklaşık 
%25’inin özel planlama bürolarında çalıştığı,

• Oda üyelerinden yaklaşık %8’inin (499 kişi) Üniversitelerdeki planlama bölümlerinin 
akademik kadrolarında yer aldığı,

• Şehir plancılarını da kapsayan Mimarlık ve İnşaat sektörü için TÜİK 2020 işsizlik 
oranının %17,7 olduğu, geriye kalan %29,3 oda üyesi plancının, gerek kamu 
gerekse özel sektörde imar planı yapımı ve onayı hususunda yetkisi olmayan kurum 
ve kuruluşlarda istihdam edildiği söylenebilir. 

Burada yer alan tablolardaki verilerden de açıkça görüldüğü üzere;

2021 yılında ülke genelinde faaliyet gösteren özel planlama bürolarının yarısına yakını 
(%44) ülkenin ilk beş büyükşehrinde, %76’sı ise Büyükşehir statüsüne sahip 30 ilde yer 
almaktadır. Dolayısıyla, planlama ofislerinin Büyükşehirlere yığılmış durumda olduğunu 
gösteren bu değerler, planlama piyasasında A grubu belgeye sahip olmanın önemini 
açıkça göstermesi bakımından önemlidir. Kamudaki istihdam beklentilerinin şehir 
plancıları açısından çok düşük seviyelerde gerçekleşmesi nedeniyle, yeni mezun şehir 
plancılarının kamuda iş bulamayarak özel sektörde şanslarını(!) denemeleri neticesinde, 
2015-2019 yılları arasında planlama bürosu sayısında %22’lik artış meydana gelmiştir. 
Özellikle 2019 ve 2020 yıllarında pandemi koşullarının da etkisiyle planlama piyasasında 
görülen daralma, 2019 yılında faaliyette olan 742 Şehircilik Bürosundan 73 adedinin son 
üç yılda kapanmasına yol açmıştır. 

Planlama piyasasındaki bu olumsuz koşulların yanı sıra üniversitelerdeki Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümlerinin öğrenci kontenjanlarının 2021 yılı itibariyle 2393 kişiye 
ulaşmış olması, mesleğin geleceği hakkında endişeleri artırmakta, istihdama ve planlama 
piyasasında iş potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar hususunda 
zaman kayıplarına karşı tahammül sınırlarını zorlamaktadır.  

3.4. Yurtdışındaki Sertifika Uygulamaları 

Yurtdışında belirli ülkelerde uygulanmakta olan sertifika sistemleri, üniversitelerdeki 
akademik planlama eğitimlerini de akredite eden bağımsız Planlama Enstitülerince 
organize edilmektedir. Bu ülkelerde genel olarak, planlama konusunda alınan lisans 
eğitiminin, kariyer boyunca sürekli güncel tutularak sürdürülebilir olması esas 
alınmaktadır. 

Enstitüler tarafından düzenlenen eğitim kurslarında başarılı olanlara verilen sertifikalar, 
bizdeki gibi, nicelik bakımından mekânsal planlarla doğrudan ilişkilendirilen “yetki 
belgesi” anlamı taşımamaktadır. Sertifikaya sahip olan plancılar, işverenlere karşı 
profesyonel mesleki etik kurallarına bağlılıklarını, mesleki becerilerini güncel tutma ve 
bilgilerini genişletme konusundaki ciddiyetlerini göstermek suretiyle istihdam veya terfi 
beklentilerini artırmaktadır.
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3.4.1. Avrupa Birliği; 

Eurostat tarafından yayımlanan LFS (Labour Force Survey / İşgücü Anketi) 2019 verilerine 
göre; AB ve İngiltere’de kentsel yapılı çevreyle ilgili mesleklerde çalışan toplam; 691.300 
kişiden 87.200’ü şehir plancısı (%13), 460.600’ü mimar (%67) ve 143.500’ü (%20) 
surveyor/haritacıdır. Her mesleğin yetki alanı, ülkelerin nüfus yoğunlukları, arazi piyasası 
ve politik ortamına göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bir ülkedeki mimarlar, diğer 
ülkelerde planlamacıların oynadığı rolleri üstlenebilmektedir.  

Merkezi Belçika’da yer alan ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners / Avrupa 
Mekânsal Planlamacılar Konseyi ) 1985 yılından itibaren, üye ülkelerin planlama birlik ve 
enstitülerini bir çatı altında toplayarak, yerel ve ulusal hükümetler ile diyalogları geliştirmek 
suretiyle, planlama mesleği için davranış ve eğitim standartlarını belirlemektedir. Üye 
ülkelerin planlama enstitüleri ve mesleki birlikleri, ECTP’nin yayımladığı şartlara saygı 
duyacağını ve uygulayacağını taahhüt etmektedir. ECTP Avrupa Birliği ülkelerinde 
hangi alanda olursa olsun şehir plancılığı mesleğini icra edenler için ortak bir platform 
sağlamaktadır (https://ectp-ceu.eu). 

Konseyin tam üyelik statüsündeki 21 Avrupa ülkesinden;

• Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Malta, Portekiz, Sırbistan, 
Slovakya ve Slovenya’da mekânsal planlama işleri mimarlık ve mühendislik faaliyeti 
olarak görülmekte, Estonya, Norveç ve Romanya’da mimarlık veya mühendislik 
eğitiminin üzerine planlama konularında yüksek lisans şartı aranmaktadır.

• Belçika, İtalya, İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’da üniversitelerin şehir 
planlama lisans diploması yeterli olmaktadır.

• Almanya’da mesleki unvanı kullanma yetkisi, şehir planlama lisans eğitiminin 
ardından ek eğitimle birlikte iki yıllık pratik deneyim gerektirmektedir. Ayrıca, BAK 
(Bundesarchitektenkammer / Federal Mimarlar Odası)’na kayıtlı tüm üyeler, mesleki 
faaliyetleri boyunca mesleki eğitim almakla yükümlüdürler.  Bu sayede planlama 
kalitesi, planlama kültürü ve tüketicinin korunmasını sağlamak için eğitimlerde 
edinilen mesleki beceriler tamamlanmaktadır (https://www.bak.de).

• İngiltere, İrlanda ve Fransa’da ise yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte mesleki 
yeterlilik hususunda sertifika uygulaması yapılmaktadır. 

3.4.2. İngiltere ve Birleşik Krallık;

Yüzyıldan daha uzun süredir planlama geleneğine sahip olan İngiltere ve Büyük 
Britanya ile Avustralya ve Yeni Zelanda’da, RTPI (Royal Town Planning Institute / Kraliyet 
Planlama Enstitüsü) profesyonel standartları korumaktan ve uluslararası düzeyde 
dünya standartlarında planlama kurslarını akredite etmekten sorumlu değerlendirme ve 
derecelendirme kuruluşudur. RTPI tarafından akredite edilmiş üniversitelerin şehircilik 
bölümünden mezun olan şehir plancılarının kariyer ilerlemesi, “Kıdemli Plancı”,” Baş 
Plancı” veya benzeri şeklinde olabilmektedir. Bu unvanlar, daha büyük, daha karmaşık 
projelerle uğraşmayı ve artan yönetim sorumluluklarını üstlenmeyi sağlamaktadır. 
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Şehir Plancılarının, kamu veya özel sektörde daha üst basamaklara yükselebilmelerinin 
yolu (yasal bir zorunluluk olmaksızın) RTPI üyeliğinden geçmektedir. RTPI üyeliği, 
başarılı bir kariyer oluşturmaya yardımcı olabilecek bilgi ve ağlara erişim sağlamakla 
birlikte kuruluşu 1914’e kadar uzanan uluslararası saygınlığa sahip bir organizasyonun 
parçası olmanın getirdiği profesyonel itibarı da kazandırmaktadır. 18.300’ü İngiltere’de 
olmak üzere Birleşik Krallıkta çalışan yaklaşık 22.000 plancının ¾’ü RTPI üyesidir. Dünya 
genelinde ise 88 ülkede 25.000’den fazla RTPI üyesi bulunmaktadır. Üyelik aynı zamanda 
bir eğitim programını içermektedir. CPD (Continuing Professional Development  ), 
becerileri, yetkinliği ve deneyimi sürdürmek ve geliştirmek için devam eden bir öğrenme 
süreci olarak RTPI üyeleri için zorunlu tutulmaktadır.

Yeminli Üyelik (Chartered Membership), RTPI üyeliğinin zirvesidir ve eğitim ile deneyimin 
kombinasyonu sayesinde kazanılmaktadır. “Yeminli Şehir Plancıları” (MRTPI), kariyerleri 
boyunca sürekli mesleki gelişimi sürdürerek yeni gelişmelerin, yasal değişikliklerin ve 
en son planlama bilgilerinin ön saflarında yer aldıklarından emin olurlar. RTPI tarafından 
en üst seviyeden sertifikalandırılan yaklaşık 13.000 MRTPI, mesleki etik standartlarını 
belirleyen “Davranış Kurallarına” uymak zorundadır. Mesleki kurallar, müşterilere ve 
işverenlere alacakları hizmetin kalitesini garanti eden yüksek profesyonellik standartları 
ile düzenlenmiştir (https://www.rtpi.org.uk).

3.4.3. Fransa;

Fransa’da yeterliliğe ilişkin kriterler ve prosedürler, OPQU (L’Office Professionnel de 
Qualification des Urbanistes / Mesleki Yeterlilik Ofisi) tarafından 2006'da yayınlanan 
şehir planlama mesleğine ilişkin Referans'ta listelenen faaliyet alanlarına, işlevlerine ve 
becerilerine dayanmaktadır. Yeterlilik iki kriter üzerinden değerlendirmektedir; Eğitim 
ve mesleki uygulama. Mesleki beceri ve deneyim çeşitliliğinin yanı sıra şehir planlama 
konularını algılama ve buna göre hareket etme yeteneği analiz edilmektedir. Temel 
yaklaşım; sadece üniversite eğitimine dayalı bir yeterliliğin sürdürülebilir olmadığı, 
mesleki becerilerin düzenli olarak yenilenmeye ihtiyaç duymasıdır. 

Planlama için gerekli eğitim düzeyi Bac+5 seviyesidir. Gerekli olan mesleki deneyim 
süresi lisans diplomasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.   Üç yıllık lisans 
eğitimine entegre şehir planlamasında yüksek lisans derecesi veya en az iki yıllık 
mesleki eğitimin ardından, üç ila yedi yıllık uygulama sonrasında Bac+5 diploma seviyesi 
olan yeterlilik sahibi olunması mümkündür. Şehir planlama diploması olmadan, şehir 
planlamasında en az on yıllık mesleki deneyim gerektiren bir yeterliliğe istisnai olarak 
erişmek de mümkündür (https://www.urbaniste.com).

3.4.4. Amerika Birleşik Devletleri;

Amerika Birleşik Devletleri’nde de yasal zorunluluk olmamakla birlikte,  İngiltere’dekine 
benzer bir sertifika sistemi uygulanmaktadır. Kuruluşu 1917 yılına kadar uzanan ve 90 
ülkedeki 40.000’den fazla üyesi ile kendisini dünyanın en büyük planlama organizasyonu 
olarak tanımlayan APA (American Planning Association / Amerikan Planlama Birliği)) 
bünyesindeki AICP(American Institute of Certified Planners / Amerikan Sertifikalı Plancılar 
Enstitüsü)) tarafından verilen eğitim programına katılan şehir plancıları, profesyonelliğin 
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gerektirdiği akademik niteliklere, mesleki deneyime ve temel becerilerde ustalığa sahip 
olduklarını gösteren sertifikaya sahip olmaktadır. AICP tarafından sertifikalandırılan 
17.000’den fazla plancı, yüksek uygulama, etik ve profesyonel davranış standartlarını 
sürdürmeyi ve sürekli olarak mesleki eğitim izleyerek, bilgi ve becerilerini güncel tutmayı 
taahhüt etmektedir. AICP Sertifikası, açık pozisyonlar için yüksek nitelikli adayları çekmek 
isteyen işverenler için bir kalite güvencesi olarak görülmektedir. 

AICP’nin yaptığı ankete göre; planlama işverenlerinin %87'si, personelin bir etik kurallara 
bağlılık göstermesinin önemli olduğunu bildirmektedir. AICP Etik ve Mesleki Davranış 
Kuralları, planlamacıların bazen işte karşılaştıkları zorlu etik ve ahlaki ikilemleri müzakere 
etmelerine yardımcı olmaktadır. AICP üyelerinin %97'si, AICP Sertifikasyonunun etik 
uygulama standartlarına bağlılıklarını gösterme beklentilerini karşıladığını veya aştığını 
söylemektedir (https://www.planning.org/aicp).

3.4.5. Kanada;

Kanada’da Quebec Eyaleti hariç diğer tüm eyaletler, Yasa ile kurulan bağımsız bir kuruluş 
niteliğindeki PSB (Professional Standards Board / Mesleki Standartlar Kurulu) tarafından 
yürütülen Sertifika programını takip etmektedir. PSB, hem Üniversitelerdeki akademik 
planlama eğitimi programlarının akreditasyonu hem de plancılara sertifika verilmesi 
süreçlerini CIP (Canadian İnstitute of Planners / Kanada Plancılar Enstitüsü-1919) ile 
anlaşmalı olarak yürütmektedir.

Üniversitelerdeki akademik eğitimin ardından RPP (Registered Professional Planner  / 
Kayıtlı Profesyonel Plancı) Sertifikasına sahip olabilmek için izlenen süreçte, tüm adaylar 
hem etik ve profesyonellik sınavında hem de mesleki bilgi ve beceri sınavlarında 
başarılı olmak zorundadır. Bu eğitim süreci en az 3 en fazla 7 yıl sürmektedir. Planlama 
konusunda lisans eğitimi almayan ancak en az 5 yıldır planlama alanında çalışanlar da 
çıraklık programına katılarak sertifika sahibi olabilmektedir (https://www.cip-icu.ca). 

4. Sonuç ve Öneriler

Yürürlükteki mevzuatımız kent planlamayı dar anlamlı bir imarcılık anlayışına 
indirgemektedir Diğer bir deyişle, “imar mevzuatı”, adından başlayarak, “planlama” ile 
“imar” kavramlarının -büyük ölçüde- özdeş kavramlar gibi algılanmasına yol açmaktadır. 
Hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin egemen olduğu dönemlerden kalan ve “yeni alanları 
kontrollü biçimde iskâna açmayı kent planlaması ile özdeş tutan” mevcut imar anlayışı, 
nüfus artış hızının belirgin bir düşüş eğilimine girildiği günümüzde yeniden gözden 
geçirilmek zorundadır (Ersoy,2005).

Neo-liberal dönem öncesinde, ABD’den uyarlanarak ilk müellif yönetmeliği ile planlama 
pratiğimize giren yerleşimlerin sınıflandırılmasına dayalı mesleki yeterlilik yaklaşımı 
da “imarcılık” anlayışı gibi güncelliğini yitirmiştir. Günümüzde ABD ve gelişmiş batılı 
ülkelerde planlama konusunda mesleki bilgi ve becerilerin sürdürülebilirliği bağlamında 
eğitim sürekliliğine dayalı sistemler uygulanmaktadır. 
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Neo-liberal politikalarının geçerli olduğu günümüzde, tüm dünyayı etkisi altına alan 
“Küreselleşme” kavramı, coğrafi anlamda sınırların ortadan kalktığı bir dünyada ekonomik, 
sosyal, kültürel, politik ve benzeri ilişkilerin yeniden yapılanma sürecine girdiği bir yapı 
olarak değerlendirmektedir (Zafer, 2021). 

Batılı ülkelerde uygulandığı şekilde, plancıların mesleki kariyerleri boyunca eğitim 
sürekliliğine dayalı bir sertifika sisteminin ülkemizde de uygulanabilmesi için; yetki ve 
yeterliliğe yönelik sınırlı müdahalelerden daha kapsamlı bir şekilde, eğitim sistemi de 
dahil olmak üzere, planların hazırlanmasından onaylanarak uygulamaya geçilmesi ve 
denetlenmesine kadar bütün süreçlerin yasal ve yönetsel açıdan yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. 

Başta da değinildiği üzere; Mekânsal planların hazırlanması bir ekip işidir. Şehir 
plancısının kontrol, denetim ve sorumluluğunda, planlama çalışmasının niteliğine göre 
farklı disiplinlerden uzmanların bir program dâhilinde koordineli çalışmasını zorunlu 
kılmaktadır. İmar planlarının elde edilmesi ve hukuki belge olarak yürürlüğe konulması 
hususunda en önemli dayanaklardan biri olan müellif yönetmeliğindeki 60’lı yıllardan 
kalma bireysel yetkilendirme anlayışının, akademik çevrelerce de çeşitli vesilelerle dile 
getirilen eleştiri ve önerilere rağmen, halen devam ettirilmesine yönelik ısrarcı tavır 
anlaşılabilir olmaktan uzaktır. 

Son tahlilde, batılı ülkelerde uygulanmakta olan sertifika yönteminin kısa vadede 
planlama pratiğimize entegre edilmesi olanaklı görünmemektedir. Böylesi bir sertifika 
sistemine işlerlik kazandırabilmesi için öncelikle sistemsel dağınıklığın toparlanabilmesi 
bakımından geçiş dönemi benzeri bir sürece ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
mantık çerçevesinde, kamuda istihdam olanaklarının artırılması ve ekip çalışması esasına 
dayalı, plancıların planlama pratiğinde üstlendikleri rollerle uyumlu yeni bir sistem 
önerisinde bulunulmaktadır.

4.1. Kuramsal Çerçeve

Kentsel alanların planlanmasında amaçlanan toplumsal fayda ya da kamu yararı, kamu 
hizmeti ile somutlaşan bir kavramdır. Kamu hizmetinin ise sadece kamu sektöründe 
çalışanlar tarafından yerine getirilebileceği yönünde yaygın bir inanış vardır. Oysa ki, imar 
planlarını hazırlayan şehir plancısı, özel sektörde çalışıyor olsa da aynı zamanda bir kamu 
hizmetini yerine getirmektedir. Bu nedenle,  Yönetmelikte özel sektör plan müelliflerinin 
planlama konularında kamu çalışanları ile aynı sorumluluklara ve kanuni kısıtlamalara 
tabi olduklarının altı çizilmiştir. 

Toplumsal çıkarlar doğrultusunda yapılan imar planların hazırlanması, onaylanması ve 
uygulanmasına ilişkin yapılan iş ve işlemlerden her biri, kamusal hizmetin sürekliliği 
niteliğinde ancak birbirinden bağımsız süreçler olarak ele alınmalıdır. Planların 
hazırlanması aşamasında bilimsellik temelinde farklı disiplinlerle işbirliğine dayalı ekip 
çalışması ağırlık kazanırken, onay ve yürürlüğe konulma sürecinde imar planının hukuki 
belge niteliği ve bu süreci yöneten bireyin tecrübesi ön plana çıkmaktadır. Uygulama 
sürecinde ise planın hem tasarımsal hem de hukuksal özellikleri eşdeğerde olmaktadır. 
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Planların elde edilmesi ve yürürlüğe konulması hususunda plancının üstlendiği 
rol hakkında mevzuata yeni bir bakış açısı kazandırılması için; öncelikle Planların 
hazırlanmasına ilişkin süreçleri “iş”, planların onaylanarak yürürlüğe konulması için 
yapılanları da “işlem” olarak, ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. “İş” olarak adlandırdığımız 
süreç; planlamaya konu olan yerleşime ilişkin verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, 
değerlendirilmesi vs. kısaca analizlerden senteze ulaşılarak bir tasarım geliştirilmesine 
değin bireysel olarak -tek başına- yerine getirilmesi mümkün olmayan, ekip çalışmasını 
gerektiren yoğun bir iş programını içermektedir. Yani, planlama işini yükümlenecek 
olan ekibin kalitesinin yanı sıra, planlama ekibinin yapacağı işleri bir program dahilinde 
koordine edecek olan “ekip başı”nın liyakati bu aşamada önem kazanmaktadır. 

Planların onaylanması ve yürürlüğe konulmasına yönelik bürokratik “işlemler” ise; 
kurumsal işleyişe ve mevzuata hâkim olma gibi bireysel bilgi birikimi ve deneyim 
gerektirmektedir. İdarenin planlama birimlerinde uzun yıllar çalışanlar arasında, yapılan 
işlerin evveliyatına vakıf olan ve ortaya çıkan sorunlara çözüm üretme noktasında 
neden/sonuç ilişkisini okuyabilme yeteneklerini geliştiren “kıdemli plancılar”, kurum 
içerisinde üst düzey bir görev üstlenmeseler bile meslektaşları arasında, tecrübesine 
ve bilgi birikimine güvenilen (bir anlamda) ”baş plancı” gibi kabul görmektedir. Mesleki 
duyarlılığa sahip bu kişiler sayesinde, hazırlanan planların teknik ve hukuki sorunlara 
yol açmayacağına yönelik kontrolleri sağlıklı bir şekilde yapılmakta ve onay prosedürleri 
başlatılmaktadır.

Yetkili merciler tarafından onaylanmasından sonra anonimleşerek, yapılaşmalar hususunda 
yerel kanun niteliğinde hukuki belgeye dönüşen imar planlarının uygulanması esnasında, 
bireysel hataya dayalı yanlışlıklardan kaynaklanan hukuki tazminat ve cezai yaptırımların 
muhatabı çoğunlukla idari işlemi yapan kurum olmaktadır. Plancının bu noktadaki 
kusuru için kasıt unsurunun mevcudiyetine bakılmaktadır. Bu manada, yürürlüğe giren 
imar planlarının teknik sorumluluğunun planı hazırlayan planlama ekibine, hukuki 
sorumluluğunun da planın onay işlemlerini yürüten bürokrat plancıya ait olduğundan 
bahsetmek mümkün ise de birbirlerinin bütünleyicisi olmalarından kaynaklanan girift 
ilişki, hangi sorumluluğun daha ağır olduğu konusunda kafa karışıklığı yaratmaktadır. 

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması hususunda böylesi bir işleyişin 
mevcudiyetine karşın, bu ilişkileri düzenlemek üzere çıkarılmış olan yönetmelikte, 
planların hazırlanmasında (bilimsel tercihin aksine) planlama ekibinin zorunlu kılınmaması 
bir yana, alınan kararlara attıkları imzaları nedeniyle doğrudan sorumlu olan ve esasen 
bireysel yeterlilik şartı aranması gereken koruma kurullarına/komisyonlarına üye olarak 
atanan, mahkemelere bilirkişilik yapan plancılar hakkında herhangi bir yeterlilik şartı 
getirilmemesi de bir başka tartışma konusudur.

Ayrıca; Teknolojik gelişmeleri, güncel planlama yaklaşımlarını yakından takip ederek 
mesleki donanımlarını geliştirmeleri sayesinde planlama yarışmalarında derece alan 
plancılar, ürettikleri fikir eserleri (şehircilik projelerinde) hakkında gerçek anlamıyla telif 
hakkına sahip eser sahibi (müellif) olmaktadır. Yarışmalarda birincilik alan bu projelerin 
ve fikirlerin hayata geçirilmesi için imar planlarında bir değişiklik veya revizyon yapılması 
gündeme geldiğinde, eserin gerçek müellifi, kendi projesine ait imar planlarına imza 
atma noktasında yönetmeliğe göre plan müellifi olamamakta, yeterli karne grubuna sahip 
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başka birinin imzasına ihtiyaç duymaktadır. Böylesi bir durumda, yarışma jürilerinde yer 
alan akademisyenler tarafından takdir görmüş değerli bir eserin meydana gelmesinde 
fikri manada hiçbir katkısı ve ilgisi olmayan kişinin, yönetmelik zoruyla imar planına attığı 
imza sayesinde plan müellifi olarak Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hukuki bir 
hak kazanmasının hakkaniyeti üzerinde de ayrıca düşünülmesi gerekir.

4.2. Öneriler

Planlama işlerinin gruplandırılması ve planlama işlerini yükümlenecek planlama 
ekiplerinin nitelikleri bağlamında geliştirilen önerilere ilişkin; Planlama Grupları ve 
Planlama Ekiplerinin Nitelikleri Tablo-8’de, Planlama Ekiplerinin Nicelikleri Tablo-9’da, 
Planlama Gruplarına ilişkin Usul ve Esaslar Tablo-10’da, Planlama İşleri ve Yeterlilik 
Grupları Tablo-11’de yer almaktadır.
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Tablo-8,  Planlama Grupları ve Planlama Ekiplerinin Nitelikleri 
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Tablo-9, Planlama Ekiplerinin Nicelikleri
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Tablo-10, Yeterlilik Gruplarına İlişkin Usul ve Esaslar
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Tablo-11, Planlama İşleri ve Yeterlilik Grupları
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UYGULANAMAYAN İMAR PLANLARI

Ahmet Avşar ŞİMŞEK

Iller Bankası A.Ş.  

Özet

Kentsel Planlama faaliyeti ve onun günümüzdeki çıktısı olan imar planı çalışmaları, bir 
kenti güzelleştirecek ve kentsel yaşam kalitesini artırarak onu yaşanabilir hale getirecek, 
bir tasarım projesi olmaktan öte, mevcut ve gelecekteki uygulamaları, hukuki bir zemine 
oturtacak bir görsel mevzuat düzenlemesi şeklinde ilerlemektedir. Dolayısıyla mevzuat 
ile uyumlu olan fakat uygulanamayan imar planları üretilmiş olunmaktadır. Bu planlar 
ise daha sonra tekrar değişikliğe veya iptale konu olabilmektedirler. Bu çalışma ile; 
mevcut planlama pratiğinin bir eleştirisinin yapılması ve afet, pandemi ve iklim değişikliği 
gibi güncel gelişmeleri de kapsayacak yeni bir planlama pratiğinin tartışmaya açılması 
amaçlanmaktadır. Yöntem olarak; öncelikle mevcut imar mevzuatı, belediye meclis 
kararları ve mahkeme kararları üzerinden, imar planlarının, hangi nedenlerden dolayı 
uygulanamadığının, iptal edildiğinin veya değişikliğe uğradığının tespiti yapılacaktır. 
Daha sonra ise mevcut plan yapım tekniği ile birlikte bu tespitler değerlendirilecek ve 
kentsel yaşam kalitesini artırmaya dönük güncel çalışmalar doğrultusunda yeni bir plan 
yapım tekniği önerisi sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İmar Planları, Plan Yapım Tekniği, Yaşanabilir Kentler
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Non-applicable Development Plans

Abstract

Urban planning process and its interim product, development plans have become a 
visual representation of planning legislation instead of being design projects that make 
cities livable by improving quality of urban life. Although this makes development plans 
compatible with legislation, they can be annulled or subject to numerous revisions or 
changes, which we name as invalidation process. This study aims to criticise existing plan 
making technique and, by building on that, proposes a new technique that incorporates 
current developments on climate change, disasters and pandemics. At the beginning, 
municipal council and court decisions have been investigated to understand possible 
causes or lines of invalidation process of development plans. Finally, the study offers a 
new plan making technique by focusing on quality of urban life. 

Keywords: Development Plans, Plan Making Technique, Livable Cities

Giriş

Bu çalışmanın hazırlanma nedeni, büyük emekler ve araştırmalar sonucu ortaya 
konan ve mesleğimizin nihai ürünü olarak görülen imar planlarının çeşitli nedenlerle 
uygulanamıyor olmasıdır. Çalışma için yapılan araştırma, bunların en önemlilerinin, 
mevcut imar mevzuatı ve ona bağlı imar planı yapım tekniği olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu nedenle, kentsel planlama faaliyeti, bir kenti güzelleştirecek ve kentsel yaşam kalitesini 
artırarak onu yaşanabilir hale getirecek, bir tasarım projesi olmaktan öte, mevcut ve 
gelecekteki uygulamaları hukuki bir zemine oturtacak bir görsel mevzuat düzenlemesi 
şeklinde yapılmaya çalışılmakta ve böylece mevzuata uyan fakat uygulanamayan imar 
planları üretilmiş olunmaktadır. Bu planlar da daha sonra, yine mevzuatın açık kapıları 
zorlanarak, plan açıklama raporları veya plan notları ile tekrar değişikliğe veya iptale konu 
olabilmektedirler.  

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara için düzenlenen, uluslararası imar 
planı yarışmasının jüri üyesi ve aynı zamanda İmar İdare Heyetinin Başkanı olan, Falih 
Rıfkı Atay’ın “Çankaya” isimli eserinde, planın uygulanması ile ilgili, plan müellifi Hermann 
Jansen tarafından, Atatürk’e yöneltilen soru her zaman akıllarda yer almıştır. Jansen, 
belki de o an için çok anlaşılamayan bir biçimde: “Bir şehir plânını tatbik edebilecek 
kadar kuvvetli bir idareniz var mıdır?” demiştir. Kurtuluş Savaşını kazanarak bir milletin 
kaderini değiştirmiş olan Atatürk’e sorulan bu sorunun yanıtını, Falih Rıfkı Atay yine 
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aynı eserinde,; “Sabit olmuştur ki, Mustafa Kemal, şapka ve Lâtin harfleri devrimlerini 
başarabilecek kadar kuvvetli bir idare kurmuş, fakat bir şehir plânını tatbik edebilecek 
kuvvette bir idare kuramamıştır” şeklinde vermiştir. 

Bu durum Ankara’nın örnek olay olarak seçilmesindeki en önemli etken olmuştur. Çalışma 
kapsamında, Ankara örneği üzerinden, 90 yıl önceki anlayış ile günümüzdeki anlayışın 
çok da farklı olmadığı görülmüştür. Sorunun tespiti için Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclis’inin son bir yıla ait kararları ve Danıştay 6. Dairesinin 2021 yılına güncel kararları 
incelenmiştir. Bu yöntem ile mevcut imar mevzuatı, belediye meclis kararları ve mahkeme 
kararları üzerinden, imar planlarının, hangi nedenlerden dolayı uygulanamadığının, iptal 
edildiğinin veya değişikliğe uğradığının tespiti yapılmıştır. 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz 2020 ve Haziran 2021 arası dönemi, 
herhangi bir ölçüt olmadan sadece, bildiri özeti hazırlanırken, son bir yıla ait olması 
nedeniyle incelenmiştir. Her ay toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, bu sürede toplam 
2546 adet konu görüşüp karara bağlamış ve bu kararların 1000 adeti imar planı değişikliği 
başta olmak üzere imar ile ilgili konular olmuştur. Bu rakam yaklaşık olarak % 40’a denk 
gelmektedir. Konuların büyük çoğunluğunun içeriği kullanım kararı değişikliği ile yapı 
yoğunluğu artışına ilişkindir. Çalışma içerisinde bunların özet tabloları verilecektir.  

İmar planlarını yasal hale getiren, meclis kararları veya plan onamaya yetkili idarelerin 
kararlarına karşı açılan davaların sonuçları da bu çalışma için önemlidir. İmar Kanunu 
ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve 
yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat 
ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden 
kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyen Danıştay 6. Dairesi’nin, güncel 
200 adet kararı incelenmiştir. Kararlar ağırlıklı olarak imar uygulaması, imar planı 
değişiklikleri ve imar planı çalışmalarının tamamının iptali için şahıslar tarafından veya 
kamu kurumları tarafından da plan onama yetkisine haiz kurumlara açılmış davalardır. 
Çalışmanın bu bölümünde, yerel yönetimler tarafından merkezi yönetime bağlı kurum ve 
kuruluşlara açılan davaların ön plana çıkması dikkat çekicidir.

Çalışma kapsamında, güncel planlama pratiği de ele alınacaktır. Planlama pratiği; 
hâlihazır haritalar üzerine mülkiyet dokusunun ve çalışma alanına ilişkin farklı kurum 
ve kuruluşlardan alınan verilerin işlenmesi ile planlamaya konu olabilecek alan üzerinde 
varsa mevcut uygulamalar dikkate alınarak, hedef nüfus verisine hizmet verecek 
sosyal ve teknik alt yapı alanlarının ayrılması ile yapılmaktadır. Plancı, tasarıma dönük 
yaratıcılığından ziyade daha çok hesap işleri ve mevzuata uyabilme becerisi ile meşgul 
olmaktadır. Çalışmanın bu kısmında “mevcut uygulamalar” ın (plana aykırı yapılaşmalar 
veya arsa düzenlemeleri) en önemli kısıtlayıcılar olduğu görülmüştür. Ayrıca, tarihsel 
süreç göstermiştir ki, mevcut plan yapım tekniği ile, her türlü plan değişikliğine ya da 
iptaline engel olunamamaktadır.  
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Bu yüzden çalışmanın sonuç bölümünde imar planı yapım tekniğine ilişkin öneriler 
tartışmaya açılacaktır. Nüfus projeksiyonu ve ona bağlı arazi kullanım hesaplamaları 
şeklinde ele alınan planlama tekniğine, her türlü plan değişikliğini zorlaştıracak hususlar 
eklenmelidir. Günümüzde akademik yazında sıklıkla ele alınan dirençli kentler, akıllı 
kentler, sağlıklı kentler, sakınım planlaması gibi kavramların, ayrıca son zamanlarda sıkça 
rastlanan iklim değişikliği, afet ve salgın gibi konulara ait verilerin kentsel yaşam kalitesi 
anlamında planlama çalışmalarına eklemlenmesinin elzem olduğu düşünülmektedir. Plan 
değişikliği için getirilen teknik altyapı değerlendirme raporu gibi iyi niyetli düzenlemelerin 
çevresel etki değerlendirmesini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Askı 
süreci gibi pratik uygulamaların halkın bilgilendirilmesi toplantılarına dönüştürülmesi 
gerekmekte ve imar uygulama sürecine ise hemen başlanması gerekmektedir. Özetle, 
daha geniş kesimlerin katılımı ile daha bilimsel ve güncel gelişmelere ait verilerin 
kullanıldığı bir planlama pratiği hedeflenmelidir. Bu yöntem ile elde edilecek planların 
hem uygulanabileceği hem de kentsel yaşam kalitesini artıracağı düşünülmektedir.

İmar Planlama Pratiği

Mevcut mevzuat kapsamında imar planlarının yapılma/hazırlanma süreci birbirini izleyen 
şu aşamalardan oluşur; 

1- Ön bilgi, etüt, görüş ve dokümanların toplanması: Hâlihazır harita; jeolojik-jeoteknik 
etüt raporu; dere, taşkın, sulama vb. alanlara ilişkin etüt, rapor ve projeler; tarım 
alanları; orman alanları; enerji iletim ve dağıtım hatları; doğalgaz boru hatları; 
karayolu geçişi; kıyı kenar çizgisi; demiryolu; liman; havaalanı; askeri alanlar; idari 
sınırlar (ülke, il, ilçe,  belediye,  mücavir alan vb.); özel kanunlarla belirlenen ve 
korunan-kısıtlanan alanlar (sit alanları, milli parklar, özel çevre koruma bölgeleri, 
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri vb.); tescilli yapılar; 
mülkiyet bilgileri gibi verilerin ilgili kurumlardan elde edilmesi, 

2- Amacın belirlenmesi, hedeflerin saptanması,
3- Araştırmaların yapılması, sorun ve fırsatların ortaya konması, veri ve bilgi-belge 

toplama (analiz aşaması), 
4- Bilgilerin bir araya getirilerek birleştirilmesi, sonuçların değerlendirilmesi (eşik 

analizi/sentez aşaması), 
5- Plan kararlarının oluşturulma aşaması,
6- Plan, plan notları, plan açıklama raporu ve eklerinin hazırlanması,
7- Onay, askı-itiraz/kesinleşme süreci,
8- Planın uygulanmasıdır.

Plan kararlarının oluşturulmasındaki en önemli hususlardan bir tanesi; planın hedef yılı 
için bir nüfus kestirimi yapılması ve o nüfus için mevzuatın ön gördüğü sosyal donatı 
standartlarının plana yerleştirilmesidir. İmar planları üzerinde yapılan en büyük tartışma 
ise buradan kaynaklanmaktadır. Plan için hedeflenen nüfusa hitap edecek yeşil, eğitim, 
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sağlık ve resmi kurum gibi sosyal donatı alanları, plandan beklenen gelir beklentisinin 
önündeki en büyük engel olarak durmakta, bu durum ise plana yapılan itirazlara, planla 
ilgili açılan davalara ve plan değişiklikleri gibi konulara neden olmaktadır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararları Üzerinden Bir İnceleme

Bildiri özeti hazırlanırken, hiçbir kısıtlama veya ölçüt olmadan, sadece süre anlamında 
bir anlam ifade edebilecek şekilde geçmişe dönük 1 yıllık meclis kararları incelenmiştir. 
2020 yılı Temmuz ayı ile 2021 yılı Haziran ayı arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Meclisinde, gerek ilçe belediyelerinde gerekse de Başkanlık makamından gelen toplam 
2546 adet gündemin karara bağlandığı ve bunların 1000 adetinin ise imarla ilgili konular 
olduğu tespit edilmiştir. Tablo 1’de, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarının 
aylara göre bir dökümü, alınan karar sayısı ve imarla ilgili karar sayıları verilmiştir. Yapılan 
araştırma sonucu, Meclis’te görüşülen kararların %39.28’inin imar konuları olduğu 
anlaşılmıştır. Birçok görevi olan bir yerel yönetimin, gündeminin, bu kadar yoğun imar 
konuları ile geçiyor olması oldukça düşündürücüdür.

Tablo 1: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları

Dönem Toplam Karar Sayısı İmar İle İlgili Karar Sayısı Yüzde

2020 / 7 193 54 27.98

2020 / 8 278 122 43.88

2020 / 9 180 56 31.11

2020 / 10 215 101 46.98

2020 / 11 240 83 34.58

2020 / 12 185 96 51.89

2021 / 1 180 52 28.89

2021 / 2 212 88 41.51

2021 / 3 214 75 35.05

2021 / 4 276 109 39.49

2021 / 5 241 105 43.57

2021 / 6 132 59 44.70

Toplam 2546 1000 39.28

Tablo 2’de ise; Büyükşehir Meclisinde görüşülen imar ile ilgili kararların, belediyelere 
göre dağılımı gösterilmiştir. 25 adet alt kademe belediyesi bulunan Ankara için, tabloya 
Büyükşehir Belediyesi de eklenmiştir, çünkü mevzuat gereği Büyükşehir Belediyesi de 
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gündeme görüşülmesi için konu gönderebilmektedir. Hem Tablo 2 hem de Grafik 1 de 
görüleceği üzere, Büyükşehir Meclisinde görüşülmesi için en çok konu talebi, sırasıyla, 
Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören İlçelerinden gelmiştir.

Tablo 2: Belediyelere Göre Meclis Kararları
2020 TEMMUZ - 2021 HAZİRAN MECLİS KARARLARI

Belediyeler
Tem
20

Ağu
20

Eyl
20

Eki
20

Kas
20

Ara
20

Oca
21

Şub
21

Mar
21

Nis
21

May
21

Haz
21

TOPLAM

Akyurt 1 2 1 1 1 2 8

Altındağ 2 15 1 6 5 7 4 8 6 4 5 4 67

Ayaş 3 1 2 1 1 8

Bala 2 1 1 2 6

Beypazarı 2 1 1 1 5 3 1 3 6 1 24

Çamlıdere 1 1 2

Çankaya 6 9 2 16 8 13 12 21 21 10 15 7 140

Çubuk 3 3 1 1 2 2 2 2 2 18

Elmadağ 1 1 3 2 1 1 2 1 9 1 22

Etimesgut 4 7 5 6 14 9 3 3 5 8 9 3 76

Evren 2 1 1 1 5

Gölbaşı 6 2 1 4 2 5 2 2 2 14 9 5 54

Güdül 1 2 1 4

Haymana 1 1 1 1 4

Kalecik 1 1 2

Kahramankazan 2 1 1 2 1 1 4 5 1 1 2 2 23

Keçiören 5 16 20 8 6 13 2 12 2 4 5 2 95

Kızılcahamam 2 3 2 2 1 2 1 13

Mamak 2 3 2 8 4 4 2 5 6 8 12 11 67

Nallıhan 2 2 1 3 8

Polatlı 2 4 2 2 5 2 4 3 6 4 2 36

Pursaklar 2 17 9 2 2 1 2 1 7 6 3 52

Sincan 5 10 3 5 11 10 4 8 6 5 10 5 82

Şereflikoçhisar 1 2 2 1 6

Yenimahalle 3 14 7 20 14 15 10 12 10 20 12 11 148

Büyükşehir 1 8 3 4 3 3 2 3 2 1 30

TOPLAM 54 122 56 101 83 96 52 88 75 109 105 59 1000
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Grafik 1: Belediyelere Göre Meclis Karar Sayıları

Tablo 3 de, imar ile ilgili görüşülen konularının içeriklerinin ne olduğu tespit edilmiştir. 
Ağırlıklı olarak kullanım kararı ve yoğunluk artışı olarak yansıyan meclis kararlarında, 
mevzuatın gerektirdiği düzenlemeler de yer almıştır. (Ör; hmax yerine yençok yazılması 
ve bir kat sayısı veya yükseklik verilmesi gibi) Yoğun olarak, trafo gibi teknik altyapı 
içeren değişiklikler ile karşılaşılmış ve bunların büyük çoğunluğunun park gibi yeşil 
alanlarda yer seçimi yaptığı tespit edilmiştir. Kamu yararına yapılan bu tür değişiklikler 
için yine kamu yararına bırakılmış alanlarda yer seçimi yapılarak, aslında yeşil alanların 
azalmasına neden olunmaktadır. Dikkat çeken diğer önemli bir konu ise; kamusal hizmet 
için tüm toplum yararına ayrılmış, sağlık, eğitim, spor ve sosyal tesis alanı gibi donatı 
alanlarının başına “Ö” ibaresi getirilerek, özel sağlık, özel eğitim, özel spor veya özel 
sosyal tesis alanına dönüşmüş olmasıdır. Özel kelime anlamı itibariyle de genel değildir 
ve herkesin serbestçe yararlanacağı veya kullanabileceği anlamına gelmemektedir. Bu 
konunun ayrı bir çalışma konusu olabileceği düşünülmektedir.
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 Tablo 3: Meclis Kararları İçerikleri
2020 TEMMUZ - 2021 HAZİRAN MECLİS KARARLARI İÇERİĞİ

 
Tem
20

Ağu
20

Eyl
20

Eki
20

Kas
20

Ara
20

Oca
21

Şub
21

Mar
21

Nis
21

May
21

Haz
21

TOPLAM

1/100000 
ve 1/25000

1 1 2

1/25000 1 1

1/25000 
ve 1/5000

1 1

1/25000, 
1/5000 ve 

1/1000
1 1

1/5000 ve 
1/1000 

imar planı 
değişikliği

8 16 3 16 11 7 11 11 8 11 13 9 124

1/5000 
nazım 

imar planı 
değişikliği

12 16 8 13 7 19 7 8 13 17 8 4 132

1/2500 
nazım 

imar planı 
değişikliği

1 1 1 3

1/2000 
nazım 

imar planı 
değişikliği

1 1

1/1000 
uygulama 
imar planı 
değişikliği

32 77 43 72 64 68 34 68 50 69 76 44 697

Genel Yetki 3 2 1 2 11 6 25

Mevzuat 1 10 1 12

Plan Notu 1 1

TOPLAM 54 122 56 101 83 96 52 88 75 109 105 59 1000



114

Grafik 2: Meclis Kararları İçerikleri

Tablo 3 ve Grafik 2 de görüleceği üzere, Büyükşehir Belediye Meclisinde en çok 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ele alınmıştır. Daha sonra sırasıyla 1/5000 
ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve hem 1/5000 hem de 1/1000 ölçekli imar planı 
tekliflerinin aynı zamanlı görüşüldüğü değişiklikler olmuştur.

Plan değişiklik tekliflerine ilişkin alınan meclis kararlarında aşağıdaki gibi ifadelere 
rastlanılmıştır. Yapılan plan değişiklikleri bunlara benzer ifadeler ile belirli bir zemine 
oturtulmaya çalışılmıştır. Burada en dikkat çekici husus, plan üzerinde ayrılan bir 
sosyal donatı alanı için ilgili kurum veya kuruluştan alınan, “yatırım programımızda yer 
almamaktadır” veya “kamulaştırılması düşünülmektedir” gibi ifadeler içeren yazılardır.  

- Teklif dosyası içeriğinde talep sahibi müellif tarafından hazırlanmış olan kentsel 
teknik altyapı etki değerlendirme raporu bulunduğu ve bu raporda parselin Özel 
Eğitim Alanına dönüştürülebileceğinin ifade edildiği,

- Ayrıca Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.06.2018 tarih E.11959834 
sayılı yazısı ile özetle; “..parselin Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesinde sakınca 
bulunmadığı..” şeklinde uygun görüş verildiği ve imar planı değişikliklerinin 
Belediyemiz Meclisince onaylanması halinde kendilerine bildirilmesinin talep 
edildiği,
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- 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7221 sayılı Kanun ile değişik 3194 sayılı İmar Kanunu ve 15.09.2020 
tarihli imar planı değişikliğine dair değer artış payı hakkında Yönetmelik 
uyarınca değer artışına ilişkin uygulamaların 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planının onaylanmasına müteakiben İlçe belediyesince yürütülmesi kaydıyla 
1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin onayına,

- “...imar planlarında sağlık tesis alanı olarak ayrılan ancak Bakanlığımız hizmetleri 
için ihtiyaç duyulmayan ve mülkiyet şahıslara ait olan taşınmazların imar plan 
tadilatı yapılarak sağlık alanı kullanımından çıkarılıp sahiplerinin tasarrufuna 
bırakılması uygun görülmektedir...”,

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 124 sayılı kararı ile 
“1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin cami yapım taahhüdünün plan 
hükümlerine işlenmesi suretiyle “tadilen onaylandığı,

- “bahse konu taşınmazın kamulaştırmasının Genel Müdürlüklerince 
düşünülmemesinden dolayı taşınmazın imar planında “özel eğitim amaçlı” 
olarak kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı” belirtildiği,

- Kamu Ortaklık Payı’ndan oluşan ancak ilgili idarece kamulaştırılamayan sosyal 
donatı alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ayrı ayrı “özel” 
ibaresi işlenmek suretiyle meclis kararına bağlanıp Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına sunulması gerektiğinin

Danıştay Kararları Üzerinden Bir Değerlendirme

Meclis kararları üzerindeki en büyük denetim işleyişi, mahkemelerde açılan davalardır. 
İdari bir işlem hükmündeki kararın iptali için idare mahkemelerinde veya Danıştay 
nezdinde davalar açılabilmektedir. Davaların büyük çoğunluğu, mülk sahipleri tarafından, 
mülkleri ile ilgili idare tarafından bulunulmuş tasarrufun kabul görmemesinden dolayı 
açılan davalardır. Bu kapsamda bu çalışma hazırlanırken, imarla ilgili konuların en üst 
mahkeme organı olan, Danıştay 6. Dairesi’nin almış olduğu 200 adet güncel karar 
incelenmiştir. Tablo 4’te de görüleceği üzere, bu araştırmadan çıkan en önemli sonuç, 
200 kararın 106 adetinin, planın uygulanmasına dönük kullanılan mekanizmaların iptaline 
dönük olmasıdır. Diğer bir değişle, imar planlarının yapımından ziyade uygulanmasına 
dönük açılan davaların fazlalılığı, imar planlarının uygulanmasına ilişkin de yeni bir şeyler 
söylenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 4: Danıştay Kararları İçerikleri

Danıştay 6. Dairesi 2021 Yılı Ocak - Mart Dönemi Karar Örnekleri

Dava Konusu Sayı

Parselasyon, İmar Uygulaması, Kamulaştırma 106

İmar Planı İptali 56

Yıkım, Mühürleme, Para Cezası 28

Mevzuat İptali 5

Sınır İptali 5

Toplam 200

Sonuç ve Değerlendirme

İncelenen meclis ve mahkeme kararları, mevcut planlama pratiğinin, ülkemizde arzu 
edilen şehirciliği yansıtamadığını açıkça göstermiştir. Plan yapım tekniği ve planlama 
mevzuatı uzun yılların birikimi sonucu ortaya çıkmış olsa da, planların uygulama 
aşamasında, metin içerisinde bahsedilen sıkıntılar sıklıkla görülmektedir. Bu durum 
ise planlama ile ilgili yeni şeylerin söylenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bir 
mevzuat düzenlemesi de olabilir veya plan yapım ve uygulama tekniğine dair de olabilir. 
Bu çalışma ile amaçlanan, en azından bu durumu tartışmaya açmak olmuştur. 

Günümüzde yaşanan küresel ve ulusal sorunlar ve gelişmeler, imar planlarının, artık 
sadece mülkiyet ve yapılaşma haklarını düzenleyen birer belge niteliği olmasından ziyade, 
sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, dirençlilik ve sağlıklılık gibi nitelikleri de bünyesinde 
bulunduran birer tasarım projesi olma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Afetler ile ilgili 
yapılan çalışmaların, küresel ısınma ve pandemi gibi konuların kent planlaması ile birlikte 
ele alınması gereklidir. Daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir sağlıklı kentler için, 
yenilenebilir enerji kullanımının ön plana çıkarıldığı, toplu taşıma, yürüme ve bisiklet 
yolları ve açık yeşil alanlar içeren tasarımlar dikkate alınmalıdır.

İmar planlarının yarattığı ekonomik değer, imar planlarının uygulanması için kullanılmalıdır. 
İmar uygulaması (18.madde), iki boyut yerine 3 boyutlu olarak ele alınmalı ve mekânsal 
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büyüklük ile ekonomik eş değerlik de içermelidir. İmar planları hazırlanırken toplanan 
kurum görüşleri imar planı değişiklikleri için de toplanmalıdır. Afet, iklim değişikliği, 
kuraklık ve pandemi gibi konular imar planlarına adapte edilmelidir. Plan onamasına 
ilişkin alınan meclis kararının çeşitlendirilmesi (bir parsele ilişkin açılan davanın tüm planı 
etkilememesi), Halk sağlığı uzmanları gibi farklı meslek gruplarından da faydalanılması, 
Teknik altyapı değerlendirme raporunun bir formata kavuşturulması ve bunun gibi 
uygulama araçlarının çeşitlendirilmesi ve akıllı kent, sürdürülebilir kent, dirençli kent, 
yaşanabilir kent, 15 dakikalık kent (Paris) gibi güncel gelişmelerin tartışılarak, imar 
planlarında kullanılabilirliğinin araştırılaması gerekmektedir. İklim Değişikliği Eylem 
Planı ve Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı gibi ulusal düzeyde hazırlanmış eylem 
planları imar planları ile birlikte yürütülmelidir. Enerji verimliliği için yapı malzeme türleri 
imar planı notları ve raporlarında yer alabilmelidir.

Yerleşmeyi ilgilendiren ekonomik, sosyal ve bilimsel tüm verilerin yorumlanarak 
işlendiği ve farklı meslek grupları ile birlikte ortak çalışma yapılarak oluşturulan, sıklıkla 
değiştirilmeyen ve daha sonra uygulanan imar planları, daha dirençli, daha sürdürülebilir, 
daha sağlıklı ve daha yaşanabilir şehirlerde yaşamamızı sağlayacaktır. 

Kaynaklar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları

https://www.ankara.bel.tr/meclis/kararlar

Danıştay 6. Dairesi Kararları

https://karararama.danistay.gov.tr/

Planlama Dergisi Cilt 31 Sayı 1,2,3

https://planlamadergisi.org/jvi.aspx
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OLMAK YA DA OLMAMAK: TÜRKİYE’DE MEKÂNSAL 
PLANLAMANIN TOPLUMSAL MEŞRUİYETİNE İLİŞKİN BİR 
TARTIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi A. Burak BÜYÜKCİVELEK

ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Giriş

Türk Dil Kurumu meşruluk sözcüğünü geçerli olma durumu şeklinde tanımlamakta bunu 
üzerinden meşruiyet ile ilişki kurmaktadır (TDK, 2022). Bunun yanında yasalara, törelere 
uygunluk, yasallık ve geçerlilik de meşruiyet kavramını tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Daha derin tartışmalar ise siyaset bilimi alanında yapılmakta, meşruiyeti iktidar ve otorite 
ile ilişkisi içinde ele almaktadır (Gönenç, 2001). Örneğin siyasal iktidarların yönetme 
görevlerini nasıl ve kimden aldıkları ve bu görevi nasıl sürdükleri bu alanda yanıt aranan 
sorular olmuştur. 

Oldukça genel bir çıkarım olarak, siyaset bilimi alanında yapılan tartışmaların siyasal 
meşruiyetin elde edilmesinde iki yoldan söz ettiğini söylemek olanaklıdır; güç ve 
rıza. Bir otorite güç ile kurulmuş bile olsa otoritenin meşruiyetini güç ile sürdürmesi 
beklenmemekte bunu rızaya dönüştürmesi gerekmekte, meşruiyetin toplumsal temellerini 
oluşturması (Johnson vd., 2006), buna uygun kurumları geliştirmesi (Deegan, 2006) 



119

beklenmektedir. Meşruiyetin toplumsal temellerinden hareketle, bu çalışma kapsamında 
mekânsal planlama kurumunun toplumsal meşruiyetinin tartışılması amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de mekânsal planlama kurumu, mekânsal planları ve bu planlarla ilişkili mekânsal 
kararları üreten bir kurum olarak ele alınmıştır. Kurumun varlığı yasalarla sağlanmış ve 
işlerliği de yasalarla tanımlanmıştır. Dolayısıyla planlama kurumunun toplumsal varlığını 
sürdürmesi büyük oranda elde ettiği “yasal güvence” ile sağlanmaktadır. Planların 
üretim süreci ve plan kararlarının uygulanması da bu yasal arka plan aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Planların üretimini ve plan kararlarının uygulanmasını kapsayan 
süreç ise siyasilerin baskın olduğu bir süreç olup planlar siyasi iradenin gölgesi altında, 
plancıların emeğiyle gerçekleşmektedir. Süreç içinde kapsamlı ve kapsayıcı katılım, 
tartışma ve uzlaşı alanı bulunmadığından toplum planlama süreçlerinde yer alamamakta, 
plan uygulamalarında da toplum rızasının oluştuğunu görmek oldukça güç olmaktadır. 
Bu durum yasal meşruiyeti (henüz) sorgulanmayan planlama kurumunun toplumsal 
meşruiyetinin sorgulanmasına neden olmakta, bir anlamda planlama kurumunun 
gelecekteki varlığını da tartışmaya açık hale getirmektedir. 

Sunulan bu çalışma kapsamında planlama kurumunun toplumsal meşruiyetini 
yitirmesine ilişkin sav iki boyut üzerinden tartışılmaktadır. Bunlardan ilki olan “içsel 
boyut” meşruiyetin kaynaklarına yönelik gerçekleşen tartışmalarla planlama meslek 
alanı arasında ilişki kurmayı amaçlamaktadır. Bölümde siyasal iktidarın, politikaların ve 
planlamanın meşruiyetinin kaynağını sorgulayan üç çalışma, sırasıyla Weber (2013), 
Scharpf (1999, 2003) ve Rein ’in (1969) yaklaşımları bu kapsam içinde ele alınmaktadır. 
Planlamanın toplumsal meşruiyetine ilişkin tartışmaların ikinci boyutu olan “dışsal boyut” 
ise siyasal-iktisadi bağlam ile meşruiyet ilişkisine odaklanmaktadır. Bu bölümde neoliberal 
politikalar, 2002 yılından bu yana iktidarda olan AKP yönetiminin neoliberal politikaları 
uygulama biçimi ve mekân yaklaşımı irdelenmekte, konu daha sonra planlama kurumu 
ile ilişki içinde tartışılmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde AKP’nin neoliberal politikalarla 
uyumu ve planlama kurumunu bu uyum içinde araçsallaştırması örneklerle tartışılırken 
planlama kurumunun toplumsal meşruiyeti üzerinde çıkarımlarda bulunulmaktadır. 

1. İçsel boyut: Meşruiyetin kaynağına ilişkin tartışmalar

1.1. Weber, Scharpf ve Rein’in yaklaşımları

Neoliberalizmin gelişim süreci ve Türkiye özelinde AKP yönetiminin bu süreçlere 
gösterdiği uyum yalnızca yöneten sınıfların mekâna bakış açısını ve mekânla 
ilişkilerini değiştirmemiş aynı zamanda toplumsal algının da dönüşmesine neden 
olmuştur. Yaşanan bu algısal dönüşümün çalışma kapsamında değerlendirilmesi ise 
planlamanın toplumsal meşruiyetinin yitirilmesi savını doğurmuştur. Savın kuramsal 
çerçevesini belirlemek amacıyla üç yazarın çalışmalarından yararlanılmıştır. Siyasal 
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meşruiyeti oluşturan temel çerçeveyi belirlemek amacıyla Weber (2013) tarafından 
kavramsallaştırılan siyasal-yönetsel meşruiyetin temelleri çalışması incelenmiştir. Daha 
güncel bir çalışma kapsamında Scharpf’ın (1999, 2003) Avrupa Birliği Politikalarının üye 
ülkelerce benimsenme süreçlerini irdeleyen çalışması incelenmiştir. Çerçeve belirleme 
çalışmasının son aşamasında ise Rein’in (1969) Kuzey Amerika bağlamında doğrudan 
mekânsal planlamanın meşruiyetini tartıştığı çalışması yer alıyor. 

Devlet ve kurumlarının meşruiyetini sorgulayan Weber (2013), meşruiyetin kaynağı olarak 
üç temel kaynaktan söz etmektedir. Bunlar geleneksel, karizmatik ve yasal meşruiyettir. 
Geleneksel meşruiyet tarihsel bir süreklilik içinde oluşan, geleneklerin meşruluğu 
üzerinden oluşan bir meşruiyet türüdür. Tarihsel olarak tanımlanmış kurallar ve kazanılmış 
haklar meşruiyet talebini karşılar. Böyle bir yaklaşım içinde beceriler ve özellikler ön 
plana çıkamaz, meşruiyet talebinde olan kişi ya da kuruluşun tarihsel süreklilik içinde 
oluşmuş olması yeterli koşul olarak kabul edilir. Karizmatik meşruiyet genel anlamda 
bireysel otoritenin tanınmasına yönelik kullanılmaktadır. Weber, karizmatik meşruiyetin 
kaynağı olarak bireylerin istisnai kutsallığını ve/veya kahramanlığını göstermektedir. Bu 
tarz bir otoritenin zayıflığı olarak özel ve özgün kabul edilen olağan üstü niteliklerin 
sürekliliğinin sağlanmasındaki zorluktur (Ok:2017:47). Karizmatik bireyin uzun süre başarı 
gösteremediği, toplumuna yarar sağlayamadığı bir süreç sonunda karizmatik güç ortadan 
kalkacaktır (Weber, 2013: 91-92). Benzer şekilde bireyin yaşamının sonlanması da bu 
tür bir meşruiyet kaynağının sona ermesi olacaktır. Weber’in meşruiyet kaynaklarından 
üçüncüsü olan yasal meşruiyet ise adından da anlaşılacağı üzere kaynağını yasalardan 
almaktadır. Kişiler üstü, kurumsal bir nitelik taşıyan bu otorite türünde otoritenin yasalara 
uygun biçimde elde edilmiş olması ve kullanılması önemlidir. Bu yaklaşımda meşruiyeti 
kabul edilen kişiler değil makamlar bulunmaktadır (Ok: 2017:48). Konuyu iktidarlar 
üzerinden tartışan Vergin (2010:75) iktidarı elinde bulunduran kişinin otoritesinin ve 
meşruluğunun onun kişiliğinden ve kişisel özelliklerinden gelmediğinin altını çizmektedir. 
Herkes için aynı şekilde ve ölçüde geçerli olan, herkesi bağlayan ve bu anlamda genellik 
arz eden, ussal olduğu kabul edilen soyut bir normun uygulanması meşruiyetin kaynağını 
oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliği politikalarının üye ülkeler üzerindeki meşruiyeti üzerine çalışmalar 
yapmakta olan Scharpf (1999, 2003) girdi meşruiyeti (input legitimacy) ve çıktı 
meşruiyeti (output legitimacy) olmak üzere iki çeşit meşruiyet kaynağına vurgu 
yapmaktadır. Girdi meşruiyeti bir otorite tarafından oluşturulan kararların ne oranda 
topluluk katılımıyla gerçekleştiği konusuna odaklanmaktadır. Seçimler ve seçim 
sürecinin önemli olduğu girdi meşruiyetinde katılımı özendiren her yaklaşım olumlu 
karşılanmaktadır. Çıktı meşruiyetine yapılan vurgu ise politika üreticilerinin meşruiyetini 
uygulama başarıları üzerinden oluşturmaktadır. Sorun çözümüne en fazla katkı koyan, 
gündelik yaşama en olumlu şekilde müdahale eden politikalar ve bunları gerçekleştiren 
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kurumlar meşruiyetlerini kazanmaktadırlar. Girdi ile çıktı arasındaki sürece odaklanan 
Taylor (2018) ise süreç meşruiyeti (throughput legitimacy) kavramını ortaya atmıştır. Bu 
yaklaşımda tasarım ve uygulama arasındaki süreç ve izlek önem kazanmaktadır. Hedefler 
gerçekleşirken benimsenen şeffaflık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve açıklık ilkeleri 
verimlilik meşruiyetine katkı sağlamaktadır. Kurumlar arası etkileşim, halkla ilişkiler 
ve toplumsal eğitim gibi konular ise verimlilik meşruiyetinin sağlanması sürecinde 
karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözümler sunmaktadır (Taylor, 2018:218).

Çalışma kapsamında kullanılacak son meşruiyet yaklaşımı Rein (1969) tarafından 
geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki planlama kurumunun işleyişi gözetilerek 
geliştirilen meşruiyet tartışmasına ilişkindir. Rein kent planlamanın dört faklı meşruiyet 
kaynağı olduğuna değinmektedir. Bunlar uzmanlık, bürokrasi, tüketiciler ve mesleki 
değerdir. Uzmanlıktan gelen meşruiyet plancıların ussal ve teknik bir çerçeve içinde, 
siyasi kaygı ve beklentilerden bağımsız şekilde karar üretebilmesiyle ilişkilidir. Zayıf bir 
temel oluşturduğu düşünülen uzmanlık temelinin uygulamadan çok öneri geliştirme 
alanlarında meşruiyet sağladığına vurgu yapılmaktadır. Weber’in yasal meşruiyet 
kavramı çerçevesine yakın bir yaklaşım sunan bürokratik meşruiyet, politikadan ayrı bir 
alanda var olma çabası içinde olan planlama etkinliklerini devlet bürokrasinin içinde 
konumlandırmaktadır. Ne var ki yasalarca tanımlanan meşruiyet çerçevesinin plancılara 
siyasilerin önünde bir eylem alanı sağlamadığı, plancıların politikacıları ikna edebildikleri 
oranda mekâna müdahale edebildikleri belirtilmektedir. 

Rein’in (1969) sunduğu üçüncü meşruiyet alanı olan tüketiciler ise tüketim odaklı Kuzey 
Amerika kültürünün bir yansımasını sunmaktadır. Bu yaklaşımda planlama bir hizmet 
olarak tanımlanırken bundan yararlanan kullanıcılara tüketici denilmektedir. Planlamanın 
tüketicilerin tercih, gereksinim ve isteklerine yanıt vermesinin kurumun meşruiyetini 
artıracağına inanılmaktadır. Talepler bir pazar mekanizması içinde karşılanıyorsa 
planlama da bu pazar mekanizmasına uyumlanmalı ve tüketici taleplerini yarışmacı bir 
ortamda karşılamaya çalışmalıdır. Rein’in çalışmasında son olarak değinilen meşruiyet 
kaynağı mesleki değerlerdir. Planlamanın değer yüklü bir kurum olduğunu savunan yazar 
plancıların bu değerleri taşıyor olmalarının meşruiyet kaynağı olacağını belirtmektedir. Ne 
var ki böyle bir durum kimi zaman bireysel ve kurumsal değerlerin çatışması olasılığını da 
beraberinde getirmektedir. Böyle çelişkili bir durumun çözümü ise meşruiyet arayışındaki 
plancının yaratıcılığı ve sorumluluğu altında gerçekleşecektir. 
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1.2. Değerlendirme: 

Yukarıda çalışmaları sunulan yazarların görüşlerini Türkiye’deki planlama meslek alanıyla 
ilişkili olarak beş başlık üzerinden değerlendirmek olanaklıdır. 

Tarihsel bağlam: 

Türkiye’de mekânsal planlama çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki 
batılılaşma hareketleriyle başlamış olsa da modern planlama yaklaşımlarının kentlerimizi 
şekillendirme süreci büyük oranda Cumhuriyet’in ilanı ile gerçekleşmeye başlamıştır 
(Tekeli, 2009). 1930 yılında çıkan Belediye, Umumi Hıfzıssıhha ve Yapı ve Yollar Kanunu 
ile Türkiye’de kent planlamasının yapılması tüm kentler için zorunlu hale gelmiştir (Tekeli: 
2001:25). Cumhuriyetin erken yıllarında merkezi hükümetin cesaretlendirmesiyle 
gerçekleşen planlar yerel yönetimlerin deneyim ve kaynak eksiklikleriyle tam anlamıyla 
uygulanamamıştır. Dahası, Tekeli’nin deyimiyle bir modernite projesi olan kent planlama, 
ülkenin kırsal yapısı, piyasa mekanizması ile toplum çıkarları arasında uzlaşının 
bulunamaması ve kaynak eksiklikleri nedeniyle tam anlamıyla gerçekleşememiş 
bir projedir (Tekeli, 2001:26-7). 1950’den sonra çok partili siyasal yaşama geçiş 
gerçekleşmiştir. Hızlı yaşanan kentleşme ve buna paralel gelişen gecekondulaşma bu 
dönemdeki planlama deneyimlerini derinden etkilemiştir. İmar afları ve kentsel büyümenin 
rasyonel, bilimsel bir yaklaşımla kontrol edilebileceğine olan inanç dönemin planlama 
yaklaşımının temelini oluşturmuştur. 1980 sonrası dönemde planlama kentleri ve dolaylı 
şekilde de toplumu modernizmin koşullarına göre şekillendirme çabasının tükendiği 
yıllardır (Tekeli, 2001:32). Üst ölçekli planlama çalışmaları gündemden kaldırılmış, 
planlar keyfi müdahalelere açık hale gelmiş, plan bütünlüğü kaybolmuş, planlama 
“mevzi planlar kolajı” haline gelmiştir (Tekeli, 2001:33). Dünyada neoliberal dönüşüm 
sürecinin başladığı yıllara denk gelen 1980’li yıllar, önceki bölümlerde de tartışıldığı 
üzere neoliberal politikaların Türkiye’ye özgü koşullarla şekillendiği AKP döneminde de 
özünü koruyarak devam etmiştir. 

Türkiye’de planlamanın kurumsal ve kılgısal gelişimi yüz yıllık bir dönemi kapsayacak 
şekilde ele alınabilir. Bu süre bir kurumun toplumsal temellere oturması ve meşruiyet 
kazanması için yeterli bir süre gibi görünse de toplumla kurulan ilişkiler, topluma sağlanan 
yararlar ve bunların toplum düzeyinde hissedilişiyle ilgili sorunlar yaşanan tarihsel 
sürecin planlama kurumu lehine gelişmediğini göstermektedir. Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerinde devletin cesaretlendirmesiyle gerçekleşen planlama çalışmaları büyük 
oranda halktan kopuk gerçekleşmiştir. Bunu izleyen 1950 sonrası dönemde gerçekleşen 
popülist politikalar yasadışı konut üretimini cesaretlendirip,  yeni kentlilerin (özellikle de 
gecekondu sahipleri ve yapsatçıların) desteğinin alınmasına olanak sağlarken sağlanan 
avantajların planlama kurumundan ve plancılardan çok politikacıların meşruiyetini 
ve otoritesini güçlendirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. O dönemde plan yapım 
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süreçlerini belirleyen “aşırı pozitivist” yaklaşımın da toplumdan kopuşu desteklediği ve 
bu yönde gerçekleşecek bir meşruiyet zeminini ortadan kaldırdığı söylenebilir. 1980’lerle 
birlikte içine girilen neoliberal süreç ise sermaye yanlısı grupların çıkarlarına hizmet eden 
bir planlama yaklaşımının yayılmasını hızlandırmış, küçük gurup çıkarlarını toplumsal 
faydanın önüne koymuş, planlamanın meşruiyet talebini toplumsal zemininden bir adım 
daha uzaklaşılmıştır. 

Yasal konum: 

Türkiye’de planlar (dolayısıyla da planlama kurumu ve plancılar) daha önce de söz edildiği 
gibi 1930 yılında yürürlüğe giren Belediye, Umumi Hıfzıssıhha ve Yapı ve Yollar Kanunu 
ile mekân üretme ile ilgili mevzuata işlenmiştir. Bu tarihten günümüze kadar gelen süreç 
mekânsal plan çeşitleri ve bunları yapmakla sorumlu olan kurum sayısı artmıştır. Mekânsal 
planlarla ilişkili mevzuat plan türlerini beş grup altında incelemektedir. Üst düzeyde yer 
alan fiziki planlar, sosyal ve ekonomik konulara değinen planlar, yerel fiziki planlar, özel 
amaçlı fiziki planlar ve tamamlayıcı planlar olarak ölçeklerine göre ayrılabilen mekânsal 
planlar konularına göre ise yaklaşık 20 kadar farklı plan türünün üretilmesine olanak 
sağlamaktadırlar (Üstündağ ve Şengün, 2011). Konu alanlarına göre geliştirilen gelecek 
öngörülerinde ve yapılacak müdahalelerin eşgüdümünde ya da değişiminde planlara 
atıfta bulunmak ve tanımlanan yasal süreci işletmek bir zorunluluktur. Üniversitelerin 
şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olan şehir plancılarının müellif olarak 
kabul edildiği planlarda farklı meslek gruplarıyla çalışma olanakları sürekli geliştirilmeye 
çalışılmış ancak imza yetkisinin ve içeriğin bütününe ilişkin sorumluluğun plancılarda 
bulunması genel olarak kabul edilmiştir. 

Sunulan bu süreç Weber ve Rein’in tarif ettiği yasal ya da bürokratik meşruiyet zeminini 
oluşturmaktadır. Ancak bu tür bir meşruiyet zeminini diğer meşruiyet kaynaklarından 
bağımsız olarak değerlendirmek yanıltıcı olacaktır. Yasal belgelerin toplumsal değişimle 
birlikte şekillendiği gerçeğini göz önünde bulundurunca meşruiyetin toplumsal 
zemininin yitirilmesi durumunda yasal ya da bürokratik meşruiyetin de yitirilmesi an 
meselesidir. Neoliberal bağlam içinde her ne kadar AKP planlamayı bürokratik araçsal 
bir belge şeklinde kullanıp kendi meşruiyetini sağlıyor olsa da yakın gelecekte bu 
“yasal gereklilikten” de vaz geçilebilir. Bu nedenle plancıların ve üretilen planların yasal 
belgelerdense toplumsal gerekliliklere, taleplere ve sorunlara çözüm bulması, toplumsal 
yaşama olumlu katkı sağlaması, planlama kurumunun meşruiyetinin sağlanması 
açısından öncelikli görülmelidir. 
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Planlama meslek alanı: 

Şehir ve bölge planlama bir meslek alanının uzmanlaşmayı mı yoksa daha genel düzeyde 
bir gelişimi mi gerektirdiği uzun süredir yapılmakta olan bir tartışma konusudur. Çağdaş 
planlamanın kapsamı hem uzmanlaşmayı hem de daha evrensel bir bakış açısının 
birlikteliğini gerektirmektedir. Yasal olarak uygulamayı yönlendirmekte olan 20’ye yakın 
plan tipini ve içerdikleri konuları gözettiğimizde plancıların temel mekânsal, toplumsal, 
iktisadi ve siyasal tartışmalara hâkim olmanın yanında, iletişim ve yöneticilik becerileri 
gibi genel, ulaşım modellemesi ve koruma gibi özel ve teknik konularda da bilgi sahibi 
olması beklenmektedir.  Toplumsal gereksinimler çerçevesinde plancılardan talep edilen 
beklentiler ve plancıların (ya da planlama kurumunun) bu beklentilere yanıt verecek 
şekilde yapılanması ve belki de böyle bir iş sorumluluğunun plancılardan başka bir 
meslek grubunun yapamayacak olması Rein’in tanımladığı uzmanlık temelli meşruiyet 
kaynağını planlama için değerlendirme olanağı sunmaktadır. 

Toplumsal iş bölümü içinde tüm meslek gruplarının ayrı ve iyi tanımlanmış uzmanlık 
alanları oluşturması toplumsal sürekliliğin bir zorunluluğudur. Bu bağlamda plancıların 
uzmanlığını gerektiren konular bir yandan yasal belgelerle diğer yandan toplumsal 
taleple şekillenmektedir. Ancak Türkiye’deki plancıların yasal ve toplumsal taleplere ne 
oranda yanıt verebildiği ya da bu talebin gerektirdiği koşulları ne oranda karşılayabildiği 
tartışılmalıdır. Planlama eğitimi ve uygulama alanı çok dinamik bir yapıda olan toplumsal 
değişimlere ve giderek daha da farklılaşan, farklılaştıkça önem kazanan toplumsal 
taleplere yanıt vermekten uzak bir yapıdadır. Dahası, planlama kurumunun çok daha 
statik bir yapıda olan yasal sorumluluklara bile yanıt vermekte zorlandığı görülmektedir. 
Planlamanın içyapısına ilişkin sorunlar dış güçler tarafından da kullanılmaktadır. Planlama 
uzmanlık alanı planlama dışında farklı uzmanlıklara bölüştürülmekte ve yok edilmektedir. 
Ulaşımla ilgili planlarda inşaat mühendislerinin, koruma ile ilgili planlarda mimarların, 
çevre düzeni planlarında çevre mühendislerinin ve stratejik planlarda iktisatçıların 
giderek artan oranlarda söz sahibi olmaları, bunların da yasal olarak desteklenmesi 
üzerinde düşünmek, uygulama ve eğitimden sorumlu plancıların üzerinde önemle 
durması gereken bir konudur. 

Karizma ve mesleki değerler:

Weber’in (2013) olağan üstü başarılar göstermiş ve toplum tarafından bu başarıları 
yüceltilen bir liderin yönetsel meşruiyeti sağlayacağı düşüncesi tarih içinde zaman zaman 
gerçekleşmiş bir durumun tanımlanmasıdır. Genel anlamda bireyler için kullanılan bu 
yaklaşımın kurumsal bir düzen için kullanım olanağı bulunmamaktadır. Buna karşın, bir 
plancının kamu yararına gerçekleştirdiği çalışmalarla, uygulamalarla karizma temelli bir 
meşruiyet kaynağı oluşturması olanaklıdır. Kuramsal bir olasılığa işaret eden bu durumun 
karşılığını planlama uygulama alanında görmek pek olanaklı değildir. Pek çok plancının 



125

ürettiği planlar aracılığıyla toplumsal ve çevresel yaşama yaptığı katkının işe ya da kişiye 
ilişkin geniş kapsamlı bir karizmatik etki oluşturması olanaklı olmamıştır. Ancak daha 
yerel bir ölçekte plancının tutarlı, sürekli ve olumlu çabası toplumda daha derin bir etki 
bırakabilir ve yerel ölçekte karizmatik bir meşruiyet alanı oluşmasına olanak sağlayabilir. 

Rein’in (1969) planlama kurumunu değer yüklü bir meslek alanı olarak tanımlamaktadır. 
Yazar bir yandan planlama kurumlarının farklı bağlamlara göre farklılaşan değer kümelerini 
uygulamakla yükümlü olduğunun altını çizerken diğer yandan planlama kurumlarının 
işleyişini ve uygulamalarını yönlendiren değerler kümesinin kurumlara bir meşruiyet 
olanağı yarattığını da savunmaktadır. Ancak bu tür bir meşruiyetin kaynağının tek taraflı 
olarak yalnızca kurumların benimseyip uyguladıkları profesyonel değerler olduğunu 
düşünmek yanıltıcıdır. Duvarcı’nın (2004) da belirttiği üzere planlama kurumunun ya da 
farkı planlama kurumlarının değer sistemlerini oluşturup topluma sunması bir meşruiyet 
alanı oluşturmayacaktır. Kurumsal değerler ancak kurumların toplumla kurduğu ilişkiler 
ve bu çerçevede toplumsal gereksinimlere yanıt vermesi üzerinden anlamlandırılabilir ve 
meşruiyetin kaynağını oluşturabilirler. 

Şehir Plancıları Odası 2014 yılında planlama uygulama alanını yönlendirmek amacıyla 
Mesleki Etik Kurallar ve İlkeler1 belirlemiştir. İlkeler, yukarıdaki paragraflarda da altı 
çizilen toplumsal katkı çerçevesine paralel bir yaklaşımla doğrudan ve yalnızca planlama 
meslek alanını hedef almamış ve pek çok başlıkta planlamanın toplumsal yaşama katkısı 
üzerinde durulmuştur. 9 maddeden oluşan ilkeler metninde hemen hemen tüm başlıkları 
kapsayacak şekilde “halka hizmet”, “toplumun esenliği ve kuşaklar ötesi yararların 
gözetilmesi “, “kamusal yararlara bağlılık” ve “kamu yararı”, ”topluma saygı” ve “planlama 
süreçlerinde halk katılımının sağlanması” konularına atıfta bulunulmuştur. Şehir Plancıları 
Odası’nın Etik Kurallar ve İlkeleri’nin bir söylem olarak toplumsal boyuta yaptığı vurgu 
önemlidir ancak meşruiyet sağlanmasına yönelik belirleyici olanın eylemler, uygulamalar 
olduğunu unutmamak gerekir. Planlama uygulamaları ile tanımlanmış etik kural ve ilkeler 
arasında güçlü bir ilişki bulunmamaktadır. Bu eksikliğin bir nedeni iç denetim ve hesap 
vermeye yönelik mekanizmaların çalışmıyor olmasıdır. Ancak daha önemli bir neden 
yasaların Şehir Plancıları Odası’na tanıdığı etkinlik alanının sınırlılığıdır. Tanımlanan bu 
sınırlı alan doğru saptamalarla geliştirilmiş bir ilkeler ve kurallar bütününün uygulama 
üzerinde etkinliğinin olmamasına, tanımlanmış ve kabul edilmiş mesleki değerlerin 
toplum tarafından benimsenip meşruiyetinin bir kaynağı olarak kullanılmasına engel 
olmaktadır. 

1 https://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4143&tipi=2&sube=0
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Toplumsal ilişkiler: 

Teknik mesleklerin kapitalist sistemin sürekliliğini sağlamak için kullanılması ve toplumsal 
bağlarından kopartılması giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak toplum ve planlama ilişkisi 
karşılıklı varoluş sağlayan bir ilişki ağı tanımlamaktadır. Modern mekânsal planlamanın 
ortaya çıkışında toplumsal sorunlara mekânsal çözümler üretme çabası olduğundan daha 
önce söz edilmişti. Geçen zaman içinde planlama farklı süreçler içinde gerçekleşmeye, 
farklı uzmanlık alanlarını içermeye ve farklı bağlamlara göre kendini yeniden 
yapılandırmaya konu olsa da planlama kurumunun ve plancının varlık nedeni 

toplum geneline sağlayacağı yararla ilişkilidir. Özellikle yasal belgelerde sıklıkla atıfta 
bulunulan şehircilik ve planlama ilkelerinin kamu yararından ayrı düşünülememesini 
böyle bir nedensellikle açıklamak olanaklıdır. 

Rein, 1969 tarihli makalesinde Amerikan toplumuna atıfla “tüketici” kavramına 
odaklanmaktadır. Planlamayı ve ürettiği mekânsal düzenlemeleri bir hizmet olarak gören 
yazar bundan yararlanan toplum kesimlerini de tüketici olarak kavramsallaştırmaktadır. 
Planlama hizmetinin piyasa mekanizması çerçevesinde sunulması ve maddi karşılığının 
olup olmadığı konuları ve bunun üzerinden oluşacak tüketici – kullanıcı ayrımı bu 
yazının amacının dışında kalmaktadır. Ancak Rein’in piyasa mekanizması ve tüketici 
piyasaları üzerinden vurguladığı noktayı planlama ve toplumsal gereksinimler üzerinden 
yorumlamak olanaklıdır. Yazara göre planlama meşruiyetini planlama kararlarından 
etkilenmekte olan kullanıcıların, tüketicilerin, müşterilerin tercihlerinden, seçeneklerinden 
ve gereksinimlerinden sağlamaktadır (1969:235). 

Scharpf’ın (1999, 2003) kavramsallaştırdığı ve daha sonra Taylor (2018) tarafından 
geliştirilen girdi, çıktı ve süreç meşruiyeti kavramsallaştırması da toplumu merkezine koyan 
bir yapı öne sürmektedir. Girdi meşruiyetinde politika üretim ve karar verme süreçlerinin 
başında toplumsal katılımın gerçekleşmesi vurgulanırken süreç meşruiyetinde toplumsal 
katılımın uygulama, izleme ve kontrol süreçlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi 
önerilmektedir. Çıktı meşruiyeti ise planlamanın sonuç ürününün kapsamıyla paralellik 
göstererek üretilen politika süreçlerinden ve uygulamalardan yararlanacak toplumsal 
kesimin kapsamının altını çizmektedir.  

Günümüzde planlama kurumunun işleyişi, ürettiği mekânlar ve toplumsal talepler 
arasında oluşan ayrım giderek daha da büyümektedir. Sermaye ve siyaset gibi toplumsal 
talepleri doğrudan yansıtmaktan uzak olan, güç odaklarının yanında yer alan bir 
planlama kurumunun toplumun genelinin gereksinimlerine yanıt verdiğini söylemek 
olanaksızlaşmaktadır. Planlama alanında toplum geneline ilişkin tartışmalar kuramsal 
düzeyde kalmakta, uygulama alanında planlama topluma yabancılaşırken, toplum için 
plancılar da yabancı konumuna düşmektedirler. Sermaye ve siyaset gruplarının planlamaya 
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duyduğu gereksinim planlamanın toplumun geneli tarafından benimsenmesine olanak 
sağlamamakta, dahası bu grupların çıkarlarını yansıtan planların çoğunlukla toplumun 
genelinin çıkarına aykırı olması planlamayı ve plancıyı toplum karşısında olumsuz bir 
konuma da koymaktadır. Özellikle Kuzey Amerika’da görülen ve toplumun en dezavantajlı 
kesimlerini savunan “savunmacı planlama” (advocacy planning) yaklaşımının da toplumun 
küçük bir kesimini gözettiğinden söz edilebilir. Ancak buna “sesi duyulamayanlara 
ses vermeyi amaçlayan” bu bilinçli ayrımcılığın, belirli sermaye ve siyaset odaklarının 
katılmadığı geniş bir toplumsal destekle günümüze kadar ulaştığını eklemek gerekecektir. 

2. Dışsal Boyut: Bağlamın meşruiyetle ilişkisine yönelik tartışmalar

2.1. Neoliberal düzen, mekân ve devlet

1970’li yılların sonlarında, refah devletinin son kalıntıları hala gündelik yaşamın bir 
parçasıyken meydana gelen ekonomik krizler ve bu krizlerin toplumsal etkileri batılı 
toplumları müdahaleci devlet ve serbest piyasalar arasında bir tercih yapmaya zorlamıştır. 
Bunun sonunda da daha çok güçlü çıkar gruplarının tercihin yansıtan, serbest piyasa 
mekanizmalarını öncülleyen siyasal-iktisadi yaklaşım, neoliberalizm olarak dünyamıza 
girmiştir. Özelleştirme, kuralsızlaşma ve merkezsizleşme (Harvey, 2007) bu yaklaşımın 
en belirleyici özellikleridir. Buna paralel olarak devlet merkezli ekonomik kalkınma 
politikaları girişimci ve piyasa temelli yaklaşımlara dönüşmüş (Kayasü ve Yetişkul, 2014) 
her türlü düzenlemeden muaf, açık ve rekabetçi piyasa yaklaşımları iktisadi gelişim için 
en uygun mekanizma olarak görülmüştür (Brenner ve Theodore, 2002). Gelişmiş Batılı 
ülkelerde başlayan ancak hızla küresel ölçekte etkili hale gelen neoliberal yaklaşımın 
“disipline edici” özelliği gerek ulusal gerekse ulus ötesi yapılar aracılığıyla küresel 
ölçekte yayılmıştır (Gill, 1995). Neoliberal politikalar, birkaç istisna dışında, farklı ölçek 
ve coğrafyaları içerdikleri tüm özgünlüklerine rağmen aynı ortak paydada birleştirebilmiş 
ve küresel kapitalizmin parçası haline getirmeyi başarmıştır. 

Lefebvre (1976, 1991, 1996, 2003) ve Harvey (1982) tarafından sıklıkla dile getirilen bir 
sav bulunmaktadır. Bu sav kapitalizmin mekân üretimi ya da daha özelinde kentleşme 
ve şehircilik aracılığıyla yaşamını sürdürdüğü savıdır. Siyasal düzen ile mekân ilişkisini 
sorgulayan Lefebvre (1976:262) mekânı aynı zamanda siyasal iktisadın “özellikli bir 
aracı” olarak betimlemektedir. Neoliberal dönem ile mekân arasındaki ilişki de bu 
değerlendirmeden ayrı düşünülemez. 

Neoliberal düzenin mekânsal etkilerini farklı bağlamlar ve ölçekler üzerinden okumak 
olanaklıdır. Bir yanda kırsalın dönüşümü toplumsal, ekonomik ve biyolojik boyutlarıyla 
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oldukça önemli bir çalışma alanı olurken (Tarım…) dünya ekonomisinin görece daha 
büyük bir bölümünün gerçekleştiği kentler ve kentsel bölgeler ise neoliberal dönüşümün 
sonuçlarının izlenebildiği diğer mekânsal alanlar olarak ortaya çıkmaktadır (Peck ve 
Tickell, 2002; Brenner ve Theodore, 2002; Jessop, 2002; Brener vd. ,2009). Kentler 
yeni siyasal iktisat düzenine ait olumsuzlukların en belirgin şekilde yaşandığı mekânlar 
olarak ön plana çıkmaktadır (Peck and Tickell, 2002, Swyngedouw et al., 2002). Artan 
toplumsal eşitsizlikler ve sosyo-mekânsal kutuplaşma (Moulaert vd., 2007), kent ve 
çeperinde yoğunlaşan yoksulluk ve çevresel sorunlar (Girdner ve Siddiqui, 2008) ve 
tüm toplumsal, siyasal, çevresel, mekânsal ve zamansal boyutları kapsayacak yeni sürüm 
bir kentsel kriz” (Bayırbağ vd., 2017) kent olarak tanımlanan ayrıcalıklı mekânsal birimin 
neden neoliberalizmin de odağında olduğuna ilişkin ipuçları vermektedir. 

Planlama kurumunun mekânla ilişkisi konusunda yapılan tartışmalar ise neoliberal 
süreçlerin karar vericilerin bakış açısını şekillendirmesi üzerinden gelişmiştir. Logan ve 
Molotch (1987) tarafından öne sürülen “gelişim koalisyonları” yeni ekonomik düzenin 
kar elde etme arzusunda olan farklı aktörlerin bir araya gelerek kentsel gelişimi nasıl 
yönlendirdiklerini ve bu gelişim sürecinde yeterince güçlü olmayan toplumsal grupların 
nasıl kentleşme sürecinin dışında kaldığına vurgu yapmaktadır. Neoliberalleşme ile 
kent yöneticilerinin mekân yaklaşımındaki farklılaşmaya vurgu yapan Harvey (1989) 
ise yeni oluşan durum ile kent yönetimi işinin nasıl kentsel girişimciliğe dönüştüğüne 
örnekler sunmaktadır. Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme gibi daha ayrıntılı kentsel 
müdahalelere odaklanan Weber (2002), kentin geri kalmış bölgelerinin yeniden 
yapılanması sürecinde neoliberal yöneticilerin nasıl “seçici” bir tavır takınarak bazı kentsel 
alanların gelişmesine olanak sağlarken bazı alanların kaderine terk edildiğine dikkat 
çekmektedir. Neoliberal süreçleri küreselleşme ve kentsel gelişim stratejilerini bir araya 
getirerek inceleyen Swyngedouw ve arkadaşları (2002) ise ayrıcalıklı planlama süreçleri 
sonucunda gerçekleşen geniş ölçekli kentsel gelişim projelerinin kentsel bütünlüğü 
gözetmeme, katılım süreçlerini yok sayma, soyo-ekonomik kutuplaşmayı artırma gibi 
nedenlerle eleştirmektedir. 

Neoliberal süreçler içinde planlama kurumunun izlediği yol kuşkusuz neoliberal 
politikaları üreten ve uygulayan devletin aynı süreç içinde değişen konumuyla ilişkilidir. 
Devlet, planlama kurumu aracılığıyla mekâna müdahale etmekte, farklı çıkar gruplarının 
amaçlarının mekân üzerinden gerçekleşmesine (ya da gerçekleşmemesine) neden 
olmaktadır.  

Brenner ve Theodore (2002) neoliberal ideoloji çevresinde şekillenen devletin varlığını 
ve devletin piyasalara müdahalesini eleştirirken, neoliberal politikaların ve uygulamaların 
piyasa kurallarını geçerli kılmak adına baskıcı ve disipline edici devlet müdahalelerini 
yoğunlukla kullanıyor olmasına dikkat çekmektedir. Jessop (1990) da benzer şekilde 



129

devletin toplum içindeki güç dağılımını yansıtan ve toplumsal artı değeri de buna göre 
dağıtan kurumlar bütünü olarak görmektedir. Peck ve Tickell (2002) ise neoliberal 
süreci bir bütün halinde ele almak yerine dönemlerin koşullarına göre değişim geçiren 
politikalardan ve bu politikaları üretme ve uygulama görevini üstelenen farklı devlet rolleri 
tanımlamaktadırlar. Yazarların “dönüş neoliberalizmi” (roll-back neoliberalism) olarak 
adlandırdıkları süreç 1980’lerin başında başlamaktadır. Bu süreç içinde devlet serbest 
piyasa düşüncesinin yerleşmesi için gösterdiği eylemsizlik durumunu geride bırakarak 
özellikle hizmetlerin piyasalaşması ve geçerli kalan kuralların kaldırılması amacıyla 
ekonomiye müdahale etme yönünde bir karar almaktadır. 1990’larla birlikte başlayan  
“çekilme neoliberalizmi” (roll-out neoliberalism) kapsamında ise devlet, katı müdahaleler 
sonucunda toplumsal tabanını yitirmeye başlayan neoliberal iktisadi politikaları yeni bir 
kurumsallaşma süreci içinde yeniden var etme çabasına girmiş, bu sefer neoliberalizmin 
toplumsal yönünü kullanarak kendine yeni bir varlık alanı tanımlamıştır.   

“Çekilme neoliberalizminin” de tarihsel olarak sona erdiğini düşünen Keil (2009) 
“kabullenme neoliberalizmi” (roll-with-it neoliberalism) kavramını ortaya atmıştır. 
Zaman içinde birbirinden farklılaşan iki aşamada gelişen “kabullenme neoliberalizmi” 
ilk aşamada neoliberal durumla devletin tam bir uyum içinde hareket ettiği özgün bir 
sürece işaret eder. Neoliberal politikaları oluşturur ve uygularken arka planda kalan 
devlet artık bu politikaların etkin bir parçası, bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
dönemde devletin piyasalardaki varlığı liberal ideoloji tarafından idealleştirilen eşitlik 
düşüncesinden sapmalara yol açarken neoliberal süreçlerin oluşturduğu toplumsal, 
ekonomik ve çevresel adaletsizliklerde de artış eğilimi görülmesine neden olmaktadır. 
Keil ideallerinden sapan ve türlü olumsuzluklar nedeniyle sürdürmenin olanaksız hale 
geldiği neoliberal sistemin kaçınılmaz olarak daha demokratik, toplumcu, reformcu ve 
ekolojik seçenekler sunan bir sisteme dönüşeceğini varsaymaktadır (Keil, 2009:239). Bu 
da yazara göre “kabullenme neoliberalizminin” ikinci aşamasını oluşturmaktadır.

2.2. Değerlendirme: 

Neoliberal politikalarının oluşturduğu bağlam ve bu bağlamın mekânla kurduğu ilişki 
Türkiye’deki neoliberal düzenin 2002 yılından günümüze kadar temsilciliğini yapan Adalet 
ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ve uygulamaları üzerinden tartışılacaktır. 

Neoliberal düzen ve AKP

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) yerel yönetimlerde söz sahibi olmaya başlayıp, 
sonrasında merkezi yönetimi de kontrol altına almasına olanak sağlayan süreç, yukarıda 
sunulan ve neoliberal düzen olarak tanımlanan siyasal, ekonomik ve mekânsal çerçevenin 
Türkiye’de de yaşanmasıyla paralellik göstermektedir (Şengül, 2001; Gürek, 2008; 
Keskinok, 2019). AKP’nin sermaye odaklarıyla kurduğu ilişkiler ve bu ilişkilerin mekânsal 
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yansımaları küresel ölçekteki örneklerle benzeşen ve farklılaşan özellikler taşımaktadır. 
Bu nedenle yarı özgün denilebilecek bir neoliberal deneyimin Türkiye’de yaşandığına 
tanık olmaktayız. 2000’li yılların başından bu yana sürmekte olan AKP hegemonyasının 
başarısının arkasında, partinin neoliberal süreçlerle kurduğu uyum (Altıok, 2007) olduğu 
açıktır. Ancak parti yöneticilerinin ve karar vericiler bu uyumun kurumsal ve mekânsal 
gereklerini (Kayasü ve Yetişkul, 2014; Şahin, 2019) yerine getirmede gösterdikleri tutarlı 
duruş da parti hegemonyasının başarısında önemli bir etken olarak dikkat çekmektedir.  

AKP’nin liberal düşüncelerle uyumlu, azınlık haklarını gözeten ve Türkiye’yi daha 
fazla finansal ve siyasal liberalleşmeyle daha ileri bir düzeye getireceğine ilişkin 
söylemleri toplumumda karşılık görmüş ve 2001 yılında kurulan partiyi 2002 yılında 
iktidara taşımıştır. AKP’nin siyasal düzene ortak olduğu dönem dünyada “çekilme 
neoliberalizminin” yok olmaya başladığı bir dönemdir. Bu dönemde piyasaların işleyişi 
ve siyasal düzenin inşasında pasif bir tutum sergileyen devlet modeli yerini yavaş yavaş 
daha aktif, müdahaleci bir devlet modeline bırakmaya başlamıştır. AKP de 2000’li yılları 
daha çok “dönüş neoliberalizminin” aktif müdahaleci devlet yapısı karakterine uygun 
özellikler sergilemiş, bir yandan özelleştirme politikaları ve yap-işlet devret modeliyle 
devletin hizmet sunum alanını daraltmış, diğer yandan neoliberalizmin kuralsızlaşma 
ilkesini seçici bir biçimde işleterek piyasalaşma yolundaki engelleri ortadan kaldırmaya 
devam etmiştir. AKP’nin son dönemini belirleyen temel özelliğin ise devletleri çok daha 
otoriter bir yapıda temsil eden “kabullenme neoliberalizminin” ilk evresi olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu süreç içinde AKP iktisadi ve siyasi süreçleri diyalektik 
bir ilişki içinde sürekli üreten, dönüştüren ve uygulayan bir aktör konumuna evrilmiştir. 
Bu dönemde iktidarın toplumsal ve ekonomik alanda genişleyen otoritesi tartışılamaz 
hale gelmiştir. 

AKP, neoliberal düzenle uyum içinde gelişen otoritesini proje odaklı bir siyaset anlayışıyla 
pekiştirmiş, artan merkezileşme eğilimini de kesintisiz bir biçimde ürettiği uygulamalar 
ve projeler üzerinden meşrulaştırmıştır. 2000’li yıllardan günümüze AKP, yönetiminden 
sorumlu olduğu pek çok kurumu bu projeci yaklaşım çerçevesinde yeniden örgütlemiş, 
kurumların yetki alanlarını da gene projeler üzerinden yeniden tanımlamıştır. Parti, 
kurumsal kapasitenin yetersiz olduğu ya da değişimin olanaksız görüldüğü durumlarda 
ise yeni kurumlar oluşturmaktan geri kalmamıştır. Girişimcilik ve uygulamalar ile 
meşruiyet kazanan parti politikaları diğer yandan uluslararası, ulusal ve yerel kaynakların 
parti amaçları çerçevesinde (kimi zaman sermaye hizmetinde, kimi zaman siyasal 
yandaşları destekler şekilde, çoğu zaman da bu ikisini birleştirerek) kullanımını olanaklı 
hale getirmiştir. 
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AKP’nin proje odaklı yaklaşımı ve bu yaklaşımı gerçekleştirmek için gerekli olan kurumsal 
yeniden örgütlenme modeli, mekânla ilgili kurumların da yeniden yapılanmasını gerekli 
kılmıştır. Örneğin, ilk adımları 2006 da atılan ve 2009’da kurulmaya başlanan kalkınma 
ajanslarının oluşturulması ve işleyişi,  her ne kadar Avrupa Birliği uyum süreçleriyle ilişkili 
olarak başlamış olsa da, AKP tarafından başarıyla değerlendirilmiştir. Ajanslar sayesinde 
parti, bölgesel ölçekteki mekânı denetlemenin bir aracını üretmiş, ulusal ve uluslararası 
kaynakların dağıtımında kendine bağlı bir sistem oluşturmuştur. Buna koşut olarak 
1960’da kurulan, Türkiye’nin planlı gelişiminin örnek kurumlarından biri olan, ulusal ve 
bölgesel kalkınmaya yön veren Devlet Planlama Teşkilatı tasfiye edilmiştir. Mekân odaklı 
kurumsal yeniden yapılanmaya verilebilecek diğer bir örnek ise çeşitli bakanlıkların 
yeniden yapılanmasıdır. 2011 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın görev alanları yeni kurulan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na aktarılmıştır. 2021 yılında ise bakanlık Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden tanımlanmış, iklim değişikliğiyle ilgili konular da 
bakanlık kapsamına alınmıştır. Söz konusu kurumsal dönüşümler ile çevre, şehircilik 
ve iklimle ilgili konularla ilgilenen kadrolar yeniden tanımlanmış, yeni bir örgütlenme 
dolayısıyla kontrol ve müdahale şeması oluşturulmuştur. Son olarak, 2018 yılında 
uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet kademelenmesi 
daha da merkezileşmiş, ülke yönetimi cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile gerçekleşir 
olmuştur. Bu kararnamelerle oluşan yeni yönetim düzeni içinde plan yapma ve onama 
yetkileri yerel yönetimlerin gücünü azaltacak şekilde dağıtılmış, merkezi yönetime bağlı 
pek çok bakanlık, genel müdürlük ve kurum mekânsal planları üretebilir, onayabilir hale 
gelmiştir. Bu yeniden yapılanma süreci, Bayırbağ’ın (2013) deyimiyle yeniden ölçeklenme 
süreci, bir yandan AKP hükümetlerinin devamlılığını sağlamış diğer yandan partinin 
neoliberal süreçlerden en fazla getiriyi elde etmesini olanaklı hale getirmiştir. 

Projeci yaklaşım ve gerçekleştirilen yeniden yapılanma AKP’nin farklı mekânsal ölçek 
ve bağlamları, kentsel ve kırsal alanları turizmden madenciliğe, toplu konut üretiminden 
kentsel dönüşüme, parsel ölçeğindeki yatırımlardan büyük projelere kadar uzanan 
geniş bir yelpazede kullanmasına olanak sağlamıştır (Penpecioğlu, 2013). Neoliberal 
süreç içinde büyük kentler, özellikle de kentsel rantların en yüksek olduğu ve küresel 
piyasaların da dikkatle izlediği İstanbul ön plana çıkmıştır. İstanbul’da gerçekleşen Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları projesi (2016), İstanbul Havalimanı (2018) ve 
tartışmaları on yıllardır devam etmekte olan Kanal İstanbul Projesi AKP’nin İstanbul’daki 
mekânsal ekonomiyi yeniden düzenlemeye ne kadar meraklı olduğunun göstergeleridir.    

Tüm bunların yanında AKP’nin mekânla kurduğu güçlü ilişkiler partinin varlığının ve 
geleceğinin de büyük oranda mekânsal gelişmelerle ilişkilenmesine neden olmuştur. 
Yerel ölçekte, 2019 yerel seçimleriyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye’nin 
pek çok büyük kentinin yönetimini kaybeden AKP, kent ekonomilerinden elde edilen 
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gelirler açısından büyük kayıplar yaşamış, bu kayıpları artan merkezileşme politikalarıyla 
dengeleme yoluna gitmiştir. Ulusal ölçekte ise üretimden hizmetlere pek çok alanda 
dengeli bir gelişim göstermesi gereken iktisadi politikalar terk edilmiş, ülke ekonomisi 
giderek artan oranlarda inşaat sektörüne bağımlı hale gelmiştir (Balaban, 2017). Konut, 
ticaret ve ofis üretiminin gereksinimlerden bağımsız şekilde desteklenmesi ve sermaye 
yararını önceleyen altyapı yatırımlarının cesaretlendirilmesi, sürdürülmesi giderek 
olanaksızlaşan bir iktisadi düzenin oluşmasına neden olmuştur. Deneyimlenen süreç, 
mekân üretimiyle paralel gelişim gösteren Türkiye ekonomisinin, mekân üretiminde 
yaşanılan daralmayla birlikte pek çok açmaza girmesine neden olmuş, ülke ekonomisi 
materyal temellerinden arındırılmış bir faiz-enflasyon tartışması içine sokulmuştur.  

AKP, mekân ve mekânsal planlama

AKP dönemi neoliberal politikaların ustalıkla Türkiye’ye özgü gerçekle harmanlandığı ve 
kararlılıkla uygulandığı bir dönemdir. Dönem içinde tarım ve hayvancılık gibi iktisadi 
sektörler büyük bir çöküş içine girerken üretim, hizmetler ve finans gibi sektörler AKP 
hükümetleri tarafından seçici bir korumacılık yaklaşımıyla desteklenmiştir. Ancak, inşaat 
sektörü etkinliklerini de içeren mekânla ilişkili süreçlerin AKP siyasal iktisadıyla kurduğu 
ilişkiler bu özel dönemin karakterini belirlemiştir. AKP döneminde mekân, diyalektik bir 
ilişki içinde bir yandan bu dönüşümün sonucu olarak değişmiş, diğer yandan toplumsal 
ve iktisadi dönüşümü olanaklı kılmıştır. Kimi zaman kendisi de üretilen bir değer 
olan mekân, diğer alanlarda üretilen değerlerin paylaşılmasının ve buna bağlı oluşan 
zenginliğin, adaletsizliğin ve mücadelenin de alanı olmuştur. 

Mekânla kurulan kuvvetli ilişkiler AKP’nin planlama kurumu ve planlama araçlarıyla 
ilişkilerini yeniden tanımlamasını zorunlu kılmıştır (Kayasü ve Yetişkul, 2014; Şahin, 
2019). AKP yöneticileri, farklı ölçeklerdeki mekânsal planlama etkinliklerini amaçları 
doğrultusunda kullanabilecekleri bir araçsallığa indirgemiştir. AKP döneminin bu 
amaçlarını yaşama geçirmek için uyguladığı projeci yaklaşım Swyngedouw ve 
arkadaşlarının (2002) batı Avrupa kentlerinde gözlemlediği kentsel gelişim projelerinin 
uygulama süreciyle bir paralellik göstermektedir. Bu süreçler, giderek artan oranlarda, 
uzun erimli kapsayıcı planlardan ayrılmış, proje temelli yaklaşımların gerçekleşmesini 
garanti altına alacak politikalara evrilmiştir. Böylelikle kentsel gelişim yatırımcılar, iş 
ortaklıkları ve taşınmaz geliştiricilerin gücünü pekiştiren ve bu grupların kentsel karar 
alma süreçlerinde baskınlaşmasını sağlayan bir sürece dönüşmüştür (Penpecioğlu, 
2013). Kentsel gelişmenin yönetimi ise çıkar amacıyla bir araya gelmiş olan güçlü devlet 
ve devlet dışı aktörlerin tanımlı bir kentsel politika ajandası çerçevesinde birleşmesiyle 
oluşan koalisyon gruplarıyla tanımlanmaya başlanmıştır (Stoker ve Mossberger, 2001). 
Bu sayede politika üreticiler ve uygulayıcılar, meşruiyetini sağlamakta zorlanacakları pek 
çok mekânsal müdahaleyi planlar aracılığıyla hukuksal düzeleme oturtmuş ve bunları 
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meşrulaştırmanın bir yolu olarak mekânsal planları kullanmışlardır. Unutulmamalıdır 
ki AKP döneminde üretilen mekânlar planlı mekânlardır. Gerek Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, gerekse İstanbul Havaalanı “planlı” gelişimleridir. Kanal İstanbul Projesi de 
planlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Burada söz konusu olan planlama 
anlayışı kuşkusuz farklı bir kamusallık ve yarar tanımı üzerinden işlemektedir ama AKP 
mekân üretimine ilişkin yasal gereklilikleri planlar aracılığıyla yerine getirilmeye büyük 
özen göstermektedir. 

Mekânsal planlar, AKP tarafından yalnızca mekânsal projeleri meşrulaştırmak için değil 
aynı zamanda değer üretmenin bir aracı olarak da kullanılmıştır. Günümüzde, en üst 
ölçek olarak adlandırılabilecek ulusal ölçekte tüm Türkiye’yi kapsayan bir mekânsal 
strateji ya da plan bulunmamaktadır. Bölge planları ise bu planları yapmaktan sorumlu 
olan kurumlarla birlikte yok edilmiştir. Bölge planlarının yerine geçen çevre düzenleri 
planları ise bölgesel sorunlardan öte yurtdışı ve yurtiçi kredi-yatırım olanaklarının en 
iyi şekilde değerlendirilebilmesine olanak sağlayacak şekilde üretilmeye başlanmıştır. 
Böyle bir bağlam içinde arazi getirilerinin en yüksek olduğu kentsel alanları kapsayan 
(nazım ve uygulama) imar planları, AKP tarafından en yoğun şekilde kullanılan plan 
türleri olmuştur. Kentsel yaşam kalitesinde iyileşme, ulaşım, altyapı ya da benzeri 
sorunları çözme gibi amaçlardan soyutlanan kentsel ölçekli planlar (çok zaman spekülatif 
nitelikteki) ekonomik değeri yaratmanın araçları haline gelmiştir. Yaratılan değerlerin 
kontrolü ve belirlenen kesimlere dağıtılması da gene kentsel alana yönelik politika ve 
planların konusu olmuştur. Böyle bir araçsallık içinde, AKP yönetiminin, üretimi ve 
uygulanması temelde yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan kentsel planları merkezi 
yönetimin denetimine almasına şaşırmamak gerekmektedir

Mekânsal planlar neoliberal uyum süreci içinde AKP tarafından yeni anlam dizgesi içinde 
yeniden yorumlanmış, araçsallaştırılmış ve yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Oluşan yeni 
bağlam planlamanın esas amaçları olan yaşam kalitesini yükseltmeyi, yaşayanların dilek, 
istek ve hayallerine yanıt vermeyi ve kentsel sorunları kamu yararı gözeterek çözmeyi 
planlama gündeminden uzaklaştırmıştır. Mekânsal planlar, farklı ölçeklerde beliren küçük 
çıkar guruplarının mekâna yansıyan istek ve arzularının karşılanmasında, bu amaçlar 
doğrultusunda atılacak adımların meşrulaştırılmasında kullanılan bürokratik belgelere 
dönüşmüştür. 

Yukarıda tanımlanan ve neoliberal politikalar, çıkar ilişkileri ve mekânsal planlar 
arasında kurulan ilişkiler sonucunda, toplumsal bellekte düzenli ve sağlıklı kentleşmeyle 
ilişkilendirilen planlama anlayışı yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır.  Toplum, oransal 
olarak çok küçük bir azınlığı temsil eden çıkar gruplarının aracı haline gelen planları ve 
bunları yapan plancıları kimi zaman eleştirmekte çoğunlukla da görmezden gelmektedir. 
Temmuz 2018 ile Haziran 2019 tarihleri arasında yürürlükte kalan İmar Barışı süreci ile 
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de toplumun planlama kültüründen daha uzaklaşması sağlanmıştır. İmar Barışı’na 10,2 
milyon vatandaşın başvuruda bulunduğu ve bunun sonucunda da planlama ve mimariye 
yönelik kaygılar gözetilmeden 7 milyondan fazla bağımsız kaçak yapıya ruhsat verildiğini 
anımsatmakta yarar vardır2. 

Neoliberal politikaların izleyicisi AKP yönetimlerinin mekâna ve mekânsal planlara 
yaklaşımının bir sonucu olarak planlama düzenli ve sağlıklı kentleşmeyle ilgili bağlarını 
yitirmiş, toplumsal taleplere yanıt vermekten, toplumsal sorunlara çözüm üretmekten 
giderek uzaklaşmıştır. Yazının bundan sonraki bölümü yukarıda tanımlanan süreç 
sonucunda oluşan planlamanın meşruiyet krizini çeşitli göstergeler üzerinden tartışmayı 
amaçlamaktadır. 

3. Sonuç: 

Planlama kurumunun toplumsal iş bölümü içindeki varlığı topluma sunduğu yararla 
doğrudan ilişkilidir. Bu yarar en somut halini kuşkusuz birey çıkarlarının karşılanmasından 
çok kamu yararı kavramı üzerinden bulmaktadır. Planlama kurumu tarihsel olarak sağlıklı 
çevre koşullarının sağlanması, yaşam kalitesinin evrensel kabuller ve güncel koşullar 
çerçevesinde artırılması ve insan çevre ilişkisinin sürdürülebilir biçimde kurgulanması gibi 
konuları odağına koymaktadır. Ayrıca planlama meslek alanı bu amaçları gerçekleştirmek 
için farklı politika, program ve proje alanlarıyla ilişkiler kurmakta, uygulamaya yönelik 
olarak da başta kaynak kullanımı olmak üzere örgütsel yapının oluşturulması ve toplumla 
ilişkilerin düzenlenmesi gibi alanları da gözetmek durumunda kalmaktadır. Planlama 
kuramıyla ilişki içinde gelişen bu durum büyük oranda planlama eğitiminde de belirleyici 
olurken yasal olarak da desteklenmektedir. Ancak mekânsal planlamanın uygulama alanı 
kuramsal ve yasal çerçeveden başka bir gerçeklik sunmaktadır. 

Penpecioğlu ve Taşan-Kok (2016) Türkiye’deki planlama sistemi üzerine yaptığı araştırma 
etkili piyasa güçleri ile baskıcı devlet düzeni arasında kalan plancıların meslek alanlarına 
nasıl yabancılaştıklarını ve bu alandan hayal kırıklığıyla uzaklaştıklarını göstermektedir. 
Bu yabancılaşmanın kuşkusuz pek çok nedeni vardır. Ancak planlama meslek alanına 
ilişkin en büyük sorunun neoliberal politikalar ve bu politikaların uygulayıcısı konumunda 
olan hükümetler (ki bu 2002’den günümüzü AKP hükümetleridir) olduğu yadsınamaz. 
Bu durum bizi bir kere daha çalışmanın çıkış noktası olan konuya, toplumsal bağlarını 
yitirmekte olan bir planlama yaklaşımına ve planlamanın toplumsal meşruiyetinin 
kaybolması konusuna yönlendiriyor. Peki hem piyasa mekanizmalarına hem de piyasa 
yanlısı hükümetlere karşı yeni bir planlama yaklaşımı geliştirmek olanaklı mıdır?  

Bu yaklaşımın planlama kılgısını odağına koyması ve toplum temelli olması önemlidir. 
2  https://emlakkulisi.com/imar-barisi-ile-72-milyon-kacak-yapi-ruhsatlandirildi/672593
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-acikladi-10-2-milyon-kisi-basvurdu-41255688
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Bu tür tartışmaları kuramsal düzeyde yapmanın planlama meslek alanına (ve topluma) 
olan marjinal katkısı giderek düşmekte toplumu odağına koymayan bir yaklaşımın 
da meşruiyetini aramak, en azından siyaset biliminin geldiği son noktada olanaksız 
görünmektedir. Sonuç olarak planlamanın geleceğine umutla bakabilmek için toplumla 
birlikte hareket artık bir seçenek değil zorunluluk olmuştur. Ancak Türkiye’nin var olan 
toplumsal yapısı içinde bu birlikteliğin hemen gerçekleşemeyeceği de açıktır. Öncelikle, 
toplumsal düzeyde kent ve çevre bilincinin gelişmesi gerekmektedir. Meslek örgütleri ve 
üniversitelerin bu konuda etkin rol oynaması önemlidir. Planlama etkinliği içinde yer alan 
veri toplama, değerlendirme, tasarım ve uygulama süreçlerine toplum farklı yöntemlerle 
dâhil edilmelidir. Buradaki katılım şeffaflık ve hesap verebilirlikten öte birlikte yapma/
üretme şeklinde olmalı uzman/vatandaş farkı empati aracılığıyla dönüşerek başka bir 
ilişkiye evrilmelidir. Bu süreç tarafların sabırla yaklaşmalarını gerektiren uzun, zorlu bir 
süreç olacaktır. Ancak sonunda planlama kurumu toplumsal örgütlenmenin doğal bir 
parçası olacak, planlamanın sürekliliği toplumsal süreklilikten ayrı düşünülemeyecektir. 
Günümüzde planlamanın varlık ile yokluğu üzerinden yapılan bu tartışma son derece 
önemli gibi görünürken planlama ile toplum bütünleşmesinin sağlandığı bir durumda 
planlamanın toplumsal meşruiyetini tartışmak da anlamını ve önemini yitirecektir. 
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Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de su kaynaklarının mevcut durumu ve politikaların etkinliğinin, 
suya ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda ilk olarak, su kaynaklarının sürdürülebilirliği 
üzerinden literatürde geliştirilen performans göstergeleri (PG) ortaya koyularak literatür 
değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede, su kaynaklarına dair üretilen 
politikaların BM tarafından belirlenen SKH’ler doğrultusunda verimliliğini tartışan 
çalışmaların eksikliği göze çarpmaktadır. Dolayısıyla çalışma yöntemi, konuya ilişkin özgün 
PG’lerin tanımlanmasıyla hem Türkiye’de hem de Türkiye ve gelişmiş ülkeler arasında 
karşılaştırmalı değerlendirme yapılması olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu su 
kaynaklarının mevcut durumu ve etkinliğinin PG’ler ile ele alındığı çalışma bu yönüyle, 
daha önce yapılmış çalışmalardan içerik açısından farklılık göstermekte ve literatüre katkı 
sağlamaktadır. Çalışma bulgularında, Türkiye yıllar içinde su kaynakları politikalarında 
ilerleme kaydetmiş olsa da kaynak kullanımının kontrolsüzlüğü ve kurumlar arası veri 
uyuşmazlığı gibi sebeplerle gelişmiş ülke standartlarına ulaşamamıştır. İlerlemenin 
sağlanabilmesi için çalışma kapsamında ele alınan Türkiye’deki suya dair mevcut durum 
ve eksikliklerin tespit edilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Su kaynakları, Su kaynakları yönetimi, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, Sürdürülebilirlik, Türkiye.
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Realities About Water: Evaluation of Water Resources in Turkey by the 
Sustainable Development Goals

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the current situation of water resources in Turkey 
and the effectiveness of policies within the framework of Sustainable Development Goals 
(SDG) related to water. In line with this purpose; first of all, the performance indicators 
(PI) developed in the literature on the sustainability of water resources were evaluated 
and a literature review was made. When the evaluation made, it can be seem that the 
lack of studies discussing the efficiency of the policies produced on water resources 
in line with the SDGs determined by the UN stands out. Therefore, the study method 
has been determined as making a comparative evaluation both in Turkey and between 
Turkey and developed countries by defining the specific PIs on the subject. This study, 
which deals with the current situation and efficiency of Turkey’s water resources with PIs, 
differs from previous studies on water resources in terms of content and contributes to 
the literature. In the findings of the study, although Turkey has made progress in water 
resources policies over the years, it has not reached the high standards of developed 
countries due to reasons such as uncontrolled use of resources and data inconsistency 
between institutions. In order to ensure progress, it is important to determine the current 
situation and deficiencies regarding water in Turkey, which is covered within the scope 
of the study.

Keywords: Water resources, Water resources management, Sustainable Development 
Goals, Sustainability, Turkey.

1. Giriş 

1980’ lerden beri gündemde olan sürdürülebilirlik konusu üzerine birçok araştırma, 
konferans ve toplantılar yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, ilk 
olarak Bruntland Komisyonu’nun Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) raporunda 
gelecek nesillere ve kaynaklarına zarar vermeden günün ihtiyaçları doğrultusunda 
gelişme ilkelerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır (UN, 1987). Ekonomik, sosyal 
ve çevresel olmak üzere üç temel bileşeni içeren ve kalkınma ilkeleri bu çerçevede 
tanımlanan sürdürülebilirlik kavramı, kaynakların etkin kullanımı ve devamlılığının 
sağlanması üzerinde durmaktadır. Özellikle “çevre” odaklı tartışmalara yeni bir boyut 
kazandıran sürdürülebilirlik kavramı, 2000’li yıllarda “kalkınma” odağındaki tartışmalarıyla 
gündemdeki yerini korumaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, BM tarafından 2000 yılında 
Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) ortaya koyulmuştur (UN, 2000). Sekiz hedeften oluşan 
BKH’lerin amacı sürdürülebilir kalkınma için temel gerekliliklerin sağlanmasıdır. 2015 
yılına kadar yerine getirilmesi beklenen bu hedefler;
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•	 Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi.
•	 Evrensel ilköğretimin sağlanması. 
•	 Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi.
•	 Çocuk ölüm oranının azaltılması.
•	 Anne sağlığının iyileştirilmesi.
•	 HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi. 
•	 Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması.
•	 Kalkınmaya yönelik küresel iş birliğinin geliştirilmesidir.

2012 yılında Rio’da düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansında, yukarıda 
belirlenen hedeflerin kapsamı genişletilip çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara 
karşı evrensel hedefler kümesi oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 2015 
yılında 17 madde ile gündeme gelen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), aşağıda 
görülebileceği üzere yoksulluğun bitmesi, su kaynaklarının etkin kullanımı, eğitim ve 
sağlığın iyileştirilmesi, insani değerlerin ön plana çıkarılması ve kurumsallaşmanın 
artırılması gibi birçok etkin amaçlar içermektedir (Şekil 1).  Ayrıca, BKH’den farklı olarak 
SKH’ler insan hakları, eşitsizlikler, sermaye ve yönetimi ve su kaynakları gibi birçok 
önemli konuyu içermektedir (UN-Water, 2015).

Şekil 1 

Bu amaçlar içerisinden “su” konusu sürdürülebilir kalkınma odağında sosyo-ekonomik 
kalkınma, ekosistem ve canlı hayatının devamlılığı için önem taşımaktadır (UN-Water, 
2015). Bir başka deyişle, su varlığı; küresel ölçekte hastalıkların azalması, sermaye 
ve üretimin artışı ve iklim değişikliğine uyum sağlamada etkin bir rol üstlendiği için 
sürdürülebilir kalkınma için önemli bir girdi oluşturmaktadır.  Çalışma, su kaynakları 
üzerinden ilerleyeceği için SKH’lerden su ile ilişkili olarak özellikle 3. Madde, 6. Madde 
ve 14. Maddeye odaklanılmış ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği tartışılmıştır. 

Tüm canlılar için hayati önem taşıyan ve sınırlı bir kaynak olan suyun sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında yönetim ve politikaların rolü büyüktür (UN-Water, 2015; Kırtorun ve 
Karaer, 2018). Bu bağlamda, su kaynakları yönetimi, su kaynaklarının korunması ve 
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sürdürülebilir kullanılmasına ilişkin politikalar üretmesi açısından öne çıkmaktadır. 
Özellikle küresel ölçekte suya dair gerçeklikler (Şekil 2) göz önüne alındığında su 
kaynaklarının; sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
ölçüme dayalı politikalar üretilmesi gerekmektedir. 

Şekil 2

Yerkürenin temel bileşeni olarak su; canlı hayatının sürdürülebilir olması, ekolojik 
dengenin devamlılığı, iklim değişikliğine uyum sağlanması, hastalıkların azalması ve 
üretimin artışı gibi çeşitli roller üstlenmektedir. Tüm canlılar için hayati önem taşıyan ve 
sınırlı bir kaynak olan suyun sürdürülebilirliğinin sağlanmasında yönetim ve politikaların 
rolü büyüktür. Dolayısıyla su kaynakları yönetimi, su kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir kullanılmasına ilişkin politikalar üretmesi açısından önem taşımaktadır. 
Ayrıca, 2 milyardan fazla nüfusun yüksek su stresi yaşayan ülkelerde barınması ve doğal 
afetlerin yaklaşık %90’ının su ile ilgili olması gerçeklikleri göz önüne alındığında su 
kaynaklarının; sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
ölçüme dayalı politikalar üretilmesi gerektiğine değinilmektedir. Su kaynaklarına ilişkin 
performans kriterleri tanımlanması; çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomik 
sermaye ve üretimde verimin artırılması ve sosyal açıdan eşitliğin sağlanmasında etkin 
rol üstlenmektedir. Bir başka deyişle, su kaynaklarının yönetimine bağlı politika üretilmesi 
ve geri izlemenin yapılabilmesi için performans göstergelerinin tanımlanmasının önemli 
olduğunun altı çizilmektedir. Benzer şekilde, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SKH) temiz su 
ve arıtma, sudaki yaşamın devamlılığı ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin önlemler 
ile suyun önemine ayrıca vurgu yapılmış ve performans göstergeleri tanımlanmıştır. Bu 
bağlamda, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olası felaketlere ve krizlere 
karşı erken önlemler alınabilmesi için mevcut durumun performans göstergeleri (PG) 
ile değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Su kaynaklarının korunması/iyileştirilmesi 
ve gelecek senaryoların/politikaların ortaya koyulabilmesi için SKH çerçevesinde 
geliştirilecek PG’lerin yol gösterici nitelik taşıması beklenmektedir. 
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Öte yandan çalışma yöntemi, konuya ilişkin özgün PG’lerin tanımlanmasıyla karşılaştırmalı 
değerlendirme yapılması olarak belirlenmiştir. Su kaynaklarına ilişkin SKH’ler kapsamında 
BM tarafından geliştirilen PG’ler özgünleştirilerek yeniden şekillendirilmiş ve su ile ilişkili 
her bir hedef/ alt hedef için yeni PG’ler tanımlanmıştır. İçerikleri bakımından benzerlik 
gösteren hedefler ortaklaştırılarak A’dan J’ye kadar toplamda 12 adet PG oluşturulmuştur. 
Değerlendirme kriterlerini belirleyen göstergeler seti, çalışmaya özgünlük katmaktadır. 
Su kaynakları odağında yeni oluşturulan PG’ler ile öncelikle ülke içinde suya ilişkin farklı 
zaman aralıklarındaki mevcut durum ve politikalar değerlendirilmiş sonrasında gelişmiş 
ülkeler ve Türkiye’deki mevcut durumun karşılaştırması yapılarak iki aşamalı süreçte 
bulgulara yer verilmiştir (Şekil 3).

İlk aşama olan ve Türkiye içinde yapılan değerlendirmede, Türkiye’de su kaynakları 
yönetiminde öne çıkan kurumların ürettiği politika dokümanları ve su kaynaklarına 
ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Çevre ve Orman 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 
gibi kamu kurumları, meslek odaları ve STK’lar tarafından yapılan çalışmalardan PG’ler 
doğrultusunda veriler çekilerek Türkiye’de suya dair gerçeklikler ortaya koyulmuştur. 
2000 yılından itibaren yirmi yılda üretilen belgeler (2020 yılını kapsayacak şekilde), ilk 
10 yıllık (2000-2010) ve ikinci 10 yıllık (2010-2020) periyodlarda değerlendirilmiştir. 
2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulmasıyla su kaynaklarına yönelik 
yapılan çalışmaların artırılması ve çeşitlenmesiyle 2010 yılı, çalışmada kırılma noktası 
olarak belirlenmiştir. İkinci aşamada ise su kaynakları yönetiminde OECD, BM, Dünya 
Bankası ve WHO gibi küresel ölçekte ön planda olan kurumlar tarafından üretilen 
politika dokümanlarındaki standartlar ortaya koyularak PG’ler doğrultusunda Türkiye ve 
gelişmiş ülkeler karşılaştırması yapılmıştır. Su kaynaklarının ülkemizdeki mevcut durumu 
ve üretilen politikaların etkinliğinin gelişmiş ülkelerdeki ile karşılaştırıldığı bu aşamada, 
eksiklikler ve geliştirilmesi gereken başlıklara dikkat çekilmiştir. 

Şekil 3 
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2. Performans Göstergeleri ile Su Kaynaklarına İlişkin Literatür Araştırması 

Su; bitkiler, hayvanlar ve insanların gelişme ve büyümesine olanak sağlayan çevre 
sisteminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler arasındaki ilişkileri tanımlayan önemli 
bir çevre alt bileşenidir (Hyde ve Reeve, 2011; BM, 2017). Bu denli önemli bir doğal 
kaynak olması sebebiyle sürdürülebilirlik konusu ile oldukça ilişkilidir (Giupponi vd., 
2006). Ayrıca, günümüzde tarım ve sanayi faaliyetlerindeki artışa ek olarak, nüfus 
yoğunluğuna bağlı artan su kullanım talebi, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetilmesini 
zorunlu kılmaktadır (Meriç, 2004).  Dolayısıyla, sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olan 
ekonomik, çevresel ve sosyal boyut, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında 
etkin rol oynamaktadır. Örneğin, su kirliliğinde bir tespit aracı olan su ayakizinin nehir 
bazında ölçülmesi sürdürülebilirliğin çevresel boyutuyla, ürün başına su ayakizi ölçümü 
ekonomi boyutuyla ve son olarak hane başına düşen su ayakizi üretim miktarının 
ölçülmesi sosyal boyut ile ilişkilidir (Konar vd., 2016). 

Bu bağlamda, sürdürülebilirlik açısından suya dair ölçüm yani performans kriterleri 
tanımlanması; çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomik sermaye ve üretimde 
verimin artırılması ve sosyal açıdan eşitliğin sağlanmasında etkin rol üstlenmektedir 
(Kınacı, 2017). Özellikle, teknoloji kullanımıyla yeniden şekillenen sürdürülebilirlik 
performans göstergelerinde, modern sulama yöntemleri, su verimliliği ve sanayide 
modern tüketim modelleri ekonomik boyut için; su kullanımında fırsat eşitliğinin 
sağlanmasıyla evsel su kullanım miktarı ve tüketim için kolektif bilinç oluşturulması 
sosyal boyut için; su kalitesi ve su ekosistemi gibi konular da çevresel boyut açısından 
önem taşımaktadır (Kınacı, 2017). Dolayısıyla, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında ölçümler ve su kaynaklarına yönelik üretilen politikaların önemi büyüktür. 
Bir başka deyişle, su kaynaklarının yönetimine bağlı politika üretilmesi ve geri izlemenin 
yapılabilmesi için performans göstergelerinin tanımlanması gerekmektedir.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dair performans göstergelerinin gündeme gelişi 
1990’ların ortalarına dayanmaktadır. Uluslararası Su Temini Derneği (IWSA) tarafından 
düzenlenen kongrelerden birinde su kaynaklarına dair performans göstergeleri temasının 
seçilmesiyle konunun önemine vurgu yapılmıştır (Alegre, 1999). Yeni politika araçlarının 
üretimi ve geri izleme mekanizmasının kurulması amacıyla gündeme gelen performans 
göstergeleri, su kaynaklarına yönelik birçok konuyu kapsamaktadır. Su kullanımı-
tüketimi, (Frederiksen and Allen, 2011; Gleick et al., 2011), consumptive water use 
(Vickers, 2001), water withdrawals (Vickers, 2001), su kıtlığı (UN-Water, t.y.), su temini 
(Del et al., 1995) ve su ayakizi (Aldaya vd., 2012) gibi su terminolojisinin sıkça gündeme 
gelen konularında performans göstergeleri üretilmektedir. 

Su konusunda çeşitli odaklarda yürütülen ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında önem 
arz eden performans göstergeleri için çeşitli araştırmacıların ve kurumların 1990’lardan 
beri çalışmalar yaptığı görülmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, Amerika Su İşleri Örgütü 
Araştırma Kuruluşu (American Water Works Association Research Foundation) performans 
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göstergelerinin geliştirilmesi için iki uygulamalı araştırma çalışması yürütmüştür (Alegre, 
1999). Bunlar, 1995’de sonuçlanan dağıtım sistemi performans değerlendirmesi ve 
1996 yılında sonuçlanan su tesisleri için performans değerlendirmesi çalışmasıdır. İki 
çalışmada da yeterlilik, güvenilebilirlik ve verim temalarında kriterler ortaya koyulduğu 
görülmektedir. Yeterlilik temasında; basınç, akış, su kalitesi, müşteri şikayetleri, müşteri 
şikayetlerine yanıt verme, güvenilebilirlik temasında; hizmet kesintileri, çalışmayan 
valfler ve hidrantlar, ana molalar, uzun süreli su kalitesi ihlalleri ve verim temasında; 
hesaplanmamış su, pompalama verimliliği öne çıkan kriterlerdendir. Belirlenen bu 
kriterler, konu ile ilgili performans göstergelerinin oluşmasında yol haritası niteliğindedir. 

Dünya Bankası yayını olarak Yeppes ve Dianderas’ın su ve atık su hizmetleri göstergelerine 
odaklanan 1996 yılında yaptığı ‘Water & Wastewater Utilities Indicators’ iaimli çalışmada 
operasyonel, finansal ve su tarife oranları olmak üzere üç temel bölümde göstergeler 
ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada su kaynakları için ortaya koyulan göstergeler;

•	 Ölçülen birim tüketim oranı
•	 Su tüketiminin dağılımı için su kaynaklarının miktarı (yüzde olarak) 
•	 Ana kullanıcı kategorisine göre su tüketimi
•	 En fazla su tüketilen günün ortalama su tüketilen güne oranı 
•	 Şehirler arası birim su fiyatları
•	 Toplam su kayıpları (yıllık yüzde olarak)
•	 Su kaybını azaltıcı programların sayısı
•	 Kanalizasyon sistemlerinde sızma akışlarının oranı 
•	 Arıtılmamış kentsel atıksu oranı
•	 Su kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik personel sayısıdır. 

Su kaynaklarının yönetimine ilişkin politikalar üretmek amacıyla Paul Hayde ve Paul 
Reeve’in 2011’de çevre yönetim sistemleri üzerine yaptığı çalışmada iklim değişikliği, 
hava kalitesi, su kaynakları ve arazi kullanımı şeklinde konu başlıkları tanımlanmıştır. 
Belirlenen bu konu başlıklarında, PG’lerin ortaya koyulması için kriterler tanımlanmaktadır. 
Su kaynaklarına ilişkin kriterler;

•	 Su kaynaklarındaki kirleticilerin tespiti
•	 Kirleticinin kaynağının tespiti
•	 Balıkçılık, su sporları gibi su kaynaklı aktivite oranları (yıllık, yüzde olarak)
•	 Su ekosistemi için türlerin tespiti
•	 İçme suyu olarak kullanılabilecek su kaynakları oranıdır. 

Yukarıda ele alınan çalışmada, su konusunun çevresel bağlamda tartışılması gerektiği 
ancak bağlamının arazi kullanımını, biyoçeşitliliği, ekonomiyi ve sosyal hayat gibi birçok 
konuyu kapsadığına vurgu yapılmaktadır.
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Su kaynakları konusunda öne çıkan performans göstergelerinin son yıllarda farklılaştığı 
görülmektedir. BM kapsamında ITU (International Telecommunication Union) tarafından 
2017’de hazırlanan raporda ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamda anahtar performans 
göstergeleri tanımlanmıştır. Akıllı su ölçümü, BİT tabanlı su temini ve drenaj-yağmur 
suyu sistemine ek olarak özellikle ekonomi ve çevre başlığı altında su kaynakları odağında 
PG’ler belirlenmiştir (Tablo 1).

Son olarak, 2019 yılında Ramos ve arkadaşlarının akıllı su sistemleri ve kontrolü üzerine 
yürüttüğü alan çalışmasında, ONE (Optimization Network Efficiency) yöntemi ile ölçüm için 
PG’ler belirlenmiştir. Bu yöntemin, su kaynaklarında verimliliğin sağlanarak kullanımda 
kayıpların azaltılmasına yardımcı olduğu anlatılmaktadır. Ölçüm, sızıntı seviyesi tanımı ve 
kaçak tespit ve onarımı üzerine odaklanan çalışmada su kaynakları konusunda:

•	 Yıllık su aboneliği sayısı
•	 Su kaybı kontrolü için oluşturulan yeni girişimci sayısı
•	 Su talebi tespiti (yıllık, yüzde olarak)
•	 Su tasarrufu ve iyileştirmesinin enerji, sosyal, ekonomik göstergelere katkıda 

bulunabileceği
•	 Yenilebilir enerji kaynakları kullanım oranı
•	 Bir ağın enerji verimliliği tespiti önerilmektedir. 

Öte yandan, OECD, Dünya Su Konseyi ve BM çalışmaları; su kaynaklarına dair çeşitli 
başlıklarda performans göstergesi belirlemek için politika üreten uluslararası kuruluşlardır. 
Nitekim OECD tarafından 2019 hazırlanan “Water, Growth and Finance” raporunda, su 
kaynaklarının yönetimine dair yol haritası niteliğinde politikalara yer verilmektedir. 

Tablo 1: Su Konusunda Öne Çıkan Performans Göstergeleri (ITU, 2017’den faydalanılarak üretilmiştir) 

Konu İlişkili Konu Parametresi

İçme suyu temini Sürdürülebilirlik Temel su kaynağına erişimi olan şehir hanelerinin yüzdesi 

Su Temini Kaybı Sürdürülebilirlik Su dağıtım sistemindeki su kaybının yüzdesi 

Atıksu Toplama Sürdürülebilirlik Atık su toplama hizmeti verilen hanelerin yüzdesi 

Hanehalkı Sağlığı Sürdürülebilirlik Sağlık tesislerine erişimi olan şehir hanelerinin yüzdesi

İçme Suyu Kalitesi Sürdürülebilirlik Su Güvenliği planı kapsamındaki hanehalklarının yüzdesi

Su Tüketimi Sürdürülebilirlik Kişi başına toplam su tüketimi

Atıksu Arıtma Sürdürülebilirlik Arıtılmış atıksu yüzdesi 
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•	 Su kaynaklarıyla ilişkili risklerin tespit edilmesi yönünde iş kolları kurulması
•	 Su kıtlığı ve tam tedarik maliyetlerini yansıtan su fiyatlarının belirlenmesi
•	 Su fiyatlarının, karşılanabilirlik çalışmalarına, eşitliğe ve rekabet edebilirlik 

etkilerinin değerlendirilmesi
•	 Yüzey ve yeraltı suyu kullanımı için su kirliliği tespiti ve su kullanım verimliliğinin 

ölçümü 
•	 Kamu eliyle su politikalarının üretimi 
•	 Bir su yasasının varlığı ve uygulama düzeyi
•	 Akıllı su güvenliği yatırımlarının artırılması
•	 Özel-kamu işbirliği

Benzer şekilde Dünya Su Konseyi tarafından 2019 yılında yayınlanan Dünya Su 
Raporunda;

•	 Tarımda akıllı modellerin kullanılması gerekliliği
•	 Uluslararası düzlemde işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği
•	 Suyun sürdürülebilir kullanımı için su üretkenliğinin artırılması
•	 Suya yönelik yatırımların artırılması 

gibi politikalara yer verildiği görülmektedir. Son olarak incelenen iki rapordan ilki, 
BM tarafından 2018 yılında hazırlanan ve SKH içerisinden 6. Hedef olan “Temiz su 
ve sanitasyon” konusunda performans göstergelerinin tanımlandığı rapordur. Bu rapor 
kapsamında suya ilişkin 6. Hedefin tüm alt hedefleri ortaya koyulmuş ve ölçülebilirliği 
mümkün kılan PG’ler tanımlanmıştır (Tablo 2).
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Tablo 2: Su Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (BM, 2018)

Temel Hedef İlişkili PG

6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir 
içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin 
güvence altına alınması

6.1.1.  Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu 
hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi 
koşullara eşit biçimde erişiminin sağlanması ve 
kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan durumda 
olan kişilerin ihtiyaçlarına özel önem göstererek 
kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona 
erdirilmesi

6.2.1.  Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil 
olmak üzere güvenilir şekilde yönetilen atıksu ve 
kanalizasyon hizmetlerini kullanan nüfusun oranı

6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı 
ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve 
maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, 
arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve 
geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı 
küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin 
yükseltilmesi

6.3.1.  Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranı 
6.3.2.  İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının 
oranı

6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım 
etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı 
sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlısu 
tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip 
insan sayısının önemli ölçüde azaltılması

6.4.1. Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim 
6.4.2. Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı 
suyun mevcut tatlısu kaynaklarına oranı

6.5.  2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır 
ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su 
kaynakları yönetimi uygulanması

6.5.1.  Entegre su kaynakları yönetimi 
uygulamasının derecesi (0-100) 
6.5.2. Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme ile 
sınır ötesi havza alanının oranı

6.6.  2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak 
alanları, nehirleri, akiferleri ve gölleri kapsayan 
su ekosistemlerinin korunması ve eski haline 
getirilmesi

6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman 
içindeki değişimi

6.a.  2030’a kadar uluslararası işbirliğinin ve 
gelişmekte olan ülkelere su hasadı, tuzdan 
arındırma, su verimliliği, atık su arıtımı, geri 
dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri gibi 
suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde 
ve programlarında verilen kapasite geliştirme 
desteğinin artırılması

6.a.1.  Devlet koordinasyonundaki harcama planının 
bir parçası olan su ve atıksu hizmetleri ile ilgili resmi 
kalkınma yardımının miktarı

6.b. Yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetiminin 
geliştirilmesine katılımlarının desteklenmesi ve 
güçlendirilmesi

6.b.1.  Su ve atıksu hizmetlerinin yönetilmesinde 
yerel toplulukların katılımı için kurulu ve operasyonel 
politika ve prosedürleri olan yerel yönetim birimlerinin 
oranı
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Diğer BM raporu, 2019 yılında “Leaving No One Behind” ismiyle yayınlanan Dünya Su 
Gelişim Raporudur. Raporda, su kaynaklarının mevcut durumları gösterilmiş ve bunun 
üzerinden sosyo-ekonomik göstergeler üzerinden, ülkeler bazında suya dair ölçütler 
ortaya koyulmuştur.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, su kaynaklarına ilişkin performans göstergelerinin 
belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Su kaynakları kapsamında 
incelenen çalışmalar ve odak konular kronolojik bir sıra ile aşağıda verilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3’e bakıldığında konuya ilişkin çalışmaların zamanla içerik yönünden zenginleştiği 
görülmektedir. Bir başka deyişle, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için 
konu kapsamının genişletildiği söylenebilir. 1990’lı yıllarda su kalitesi, su kirliliği ve 
su kaybı gibi konuların üzerinde durulurken günümüze yaklaştıkça eğitim, akıllılık ve 
enerji konularına da ağırlık verildiği görülmektedir. Yönetim kapsamında politika üretme 
konusu, küresel ölçekteki kuruluşlar tarafından son yıllarda sıklıkla ele alınan bir 
konudur. Ancak, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla birçok yol kat 
edilmiş olsa da su kaynaklarına ilişkin üretilen politikaların sürdürülebilirlik kapsamında 
değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Benzer şekilde, su kaynaklarına yönelik 
üretilen politikaların etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmaya da rastlanmaması su 
kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda literatürdeki eksikliği ortaya çıkarmaktadır. 
Literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla çalışma kapsamında, su kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini sağlamak için Türkiye’de üretilen politikaların SKH’ler doğrultusunda 

          Tablo 3: Su Kaynakları Kapsamında İncelenen Çalışmalar ve Odak Noktaları

Yazarlar

Çalışma 

Yılları

Suya Yönelik Konu Başlıkları 

Su 
kalitesi

Su 
tüketimi

Su 
kirliliği

Atık

su

Su 

fiyatları

Su 

ekosistemi

Su 

kaynakları

Su 

kaybı

Eğitim Akıllılık Enerji Yönetim

Del vd. 1995

1996

+ +

Yeppes.G, 
Dianderas.
A

1996 + + + + + + +

Hayde ve 

Reeve

2011 + + + + +

ITU 2017 + + + + + + + + + +

Ramos vd. 2019 + + + + + + + + + + +

OECD 2019 + + + + + + + + + +

Dünya Su 

Konseyi

2019 + + +

BM 2018 

2019

+ + + + + + + + + + + +
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şekillenen PG’ler ile önce ülke içindeki gelişiminin yorumlanması sonrasında Türkiye 
ve gelişmiş ülkeler kıyaslamasının yapılması öngörülmektedir. 2015 yılında tanımlanan 
SKH’ler içerisinden su kaynaklarına ilişkin olanlar su kaynaklarının sürdürülebilirliği 
açısından önem taşımaktadır (Bölüm 2’de detaylı olarak anlatılmıştır). Dolayısıyla, 
çalışmanın amacına uygun olarak su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dair ölçümlerin 
yapılabilmesi için A-J’ya kadar tanımlanan yeni PG’ler aşağıda verilmiştir (Tablo 4).

Tablo 4: Su Kaynakları Kapsamında Öne Çıkan SKH’lere Göre Tanımlanan Göstergeler Seti (PG)

Su Kaynakları Kapsamında öne çıkan S.K.H’ler ve alt 

hedefleri

Performans Göstergeleri

(PG)

3.9. 2030’a kadar zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak 

kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının 

büyük ölçüde azaltılması

3.9.2. Güvenilir olmayan su, güvenilir olmayan sağlık 

hizmetleri ve hijyen eksikliğine bağlı ölüm oranı

Güvenilir olmayan su kaynakları ve sağlık 

koşullarından kaynaklanan ölümlerin oranı=A

6.1. 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme 

suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına 

alınması

6.1.1. Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini 

kullanan nüfusun oranı

- Erişilebilir içme suyuna ulaşan nüfus oranı= B1

- İçme-kullanma suyunun ölçülmesi = B2

6.2. 2030’a kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara 

eşit biçimde erişiminin sağlanması ve kadınların, kız 

çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına 

özel önem göstererek kamuya açık alanlarda dışkılamanın 

sona erdirilmesi

6.2.1. Sabun ve su ile el yıkama imkanı dahil olmak üzere 

güvenilir şekilde yönetilen atıksu ve kanalizasyon hizmetlerini 

kullanan nüfusun oranı

Kentsel atıksu arıtımına bağlı nüfus oranı=C

6.3. 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan 

kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en 

aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek 

ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak 

ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi

6.3.1. Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranı

6.3.2. İyi su kalitesi çevresine sahip su alanlarının oranı

- Arıtılmış atıksu oranından geri kazanım 

kapasitesi=D1

- Su kalitesi ölçümü=D2
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6.4. 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin 

büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için 

sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından 

muzdarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılması

6.4.1. Zaman içinde su kullanım verimliliğindeki değişim

Su kullanım verimliliğinin ölçülmesi=E

6.5. 2030’a kadar uygun görüldüğünde sınır ötesi işbirliği 

yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetimi 

uygulanması

6.5.1. Entegre su kaynakları yönetimi uygulamasının derecesi 

(0-100) 

6.5.2. Su işbirliği için operasyonel bir düzenleme ile sınır 

ötesi havza alanının oranı

14.5. 2020’ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 

10’unun ulusal ve uluslararası hukuka uygun biçimde ve 

mevcut en güncel bilimsel bilgilere dayanarak korunması

Korunan alanların(kara ve deniz) toplam 

yüzölçümüne oranı =F

6.6. 2020’ye kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri, 

akiferleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski 

haline getirilmesi

6.6.1. Suyla ilişkili ekosistemlerin kapsamının zaman içindeki 

değişimi

Su ekosisteminin durum tespiti= G

6.a. 2030’a kadar uluslararası işbirliğinin ve gelişmekte 

olan ülkelere su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği, 

atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri 

gibi suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde ve 

programlarında verilen kapasite geliştirme desteğinin 

artırılması

6.a.1. Devlet koordinasyonundaki harcama planının bir 

parçası olan su ve atıksu hizmetleri ile ilgili resmi kalkınma 

yardımının miktarı

Atıksu hizmetleri için ayrılan devlet bütçesi=H

14.1. 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden 

kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden 

kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm 

biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması

14.1.1. Kıyı ötrofikasyon İndeksi ve yüzen plastik enkaz 

yoğunluğu

Sudaki kirlilik ve plastik oranının ölçümü=I

14.3. Her düzeyde geliştirilmiş bilimsel işbirliği aracılığıyla 

okyanus asitlenmesinin etkilerinin ele alınması ve en aza 

indirgenmesi

14.3.1. Ölçümünde anlaşılan temsili örnekleme istasyonları 

takımının ortalama deniz asit derecesi (pH)

Su kaynakları için asit derecesinin ölçümü (pH)=J



153

Tablo 4’de görülebileceği üzere S.K.H’lar içerisinden su odağındaki her bir hedef ve 
alt hedef için toplam 12 adet PG tanımlanmıştır. Ortaklaştırılan bazı hedef/alt hedeflere 
göre belirlenen PG’ler su kaynaklarına ilişkin S.K.H’lerin çıkarımlarından oluşmaktadır ve 
sürdürülebilir yaşam ve faydaların devamlılığı için önem taşımaktadır. S.K.H. çerçevesinde 
tanımlanan göstergeler setinin kapsamı, su odaklı 6. maddeye ek olarak sağlık odaklı 3. 
madde ve sudaki yaşamı konu alan 14. madde çerçevesinde genişletilmiştir. Tanımlanan 
PG’ler için temel motivasyon, hedefler çerçevesinde ölçülebilir/sayısal verilere ulaşarak 
araştırmaya kantitatif boyut kazandırmaktır. Bunun iki önemli sebebi vardır. İlki, Türkiye’nin 
2000’li yılların başından günümüze kadar su kaynaklarının sürdürülebilirliği kapsamında 
kat ettiği gelişiminin yorumlanabilmesidir. PG’ler tanımlanmasının ikinci önemli sebebi 
ise Türkiye ve gelişmiş ülkeler arasında ne tür bir ilişki olduğunun ortaya konmasını 
ve karşılaştırılabilir ölçekte su kaynakları politikalarına ilişkin çıkarımlar yapılabilmesine 
olanak sağlamasıdır. 

3. Yöntem

Su kaynakları yönetimi; sürdürülebilirlik kapsamında çevresel, sosyal ve ekonomik 
bağlamda tartışılan ve çoğu ülke yönetiminin gündeminde olan önemli bir konudur 
(Rodney vd., 2010). Su kaynaklarına duyulan arz ve talebin sürekli değişimi ve teknolojinin 
gelişmesiyle, sürdürülebilir politikalar üretimi günümüz koşullarında oldukça önemli hale 
gelmektedir. Özellikle, sürdürülebilir kentler oluşturularak kaynakların etkin kullanımının 
sağlanması üzerine geliştirilen kent modellerinden akıllı kent modeli, su kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir biçimde devamlılığı için alternatif çözümler geliştirmektedir 
(Ramos vd., 2019). Su kaynaklarının yönetimine dair politikalar geliştirilmesi ve 
denetleme mekanizmasının oluşturulması da akıllı çevre bağlamında tartışılan konular 
arasındadır (Inman ve Jeffrey, 2006). 

Çalışma alanı olarak seçilen Türkiye’de hem ülke içindeki politikalarda sağlanan 
gelişme hem de gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasında yapılacak karşılaştırmada 
temel motivasyon, su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dair oluşturulan politikaların 
etkinliğinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda çalışmanın yöntemi, oluşturulan PG’ler ile 
karşılaştırmalı değerlendirme yapılması olarak belirlenmiştir. Buna göre,  SKH hedefleri 
doğrultusunda PG’ler ortaya koyulmuş, ardından Türkiye’de yıllar içinde su kaynaklarının 
sürdürülebilirliğinin tartışılmış ve gelişmiş ülkelerle Türkiye arasında su kaynaklarına 
ilişkin mevcut politikaların sürdürülebilirliği üzerinden ülkemizdeki mevcut durumun 
yeterliliği sorgulanmıştır.

4. Bulgular

Türkiye’de su kaynaklarına yönelik çalışmalar 1930’lardan beri devam etmektedir (Şekil 
4). 1929 yılında Bayındırlık Bakanlığı altında kurulan Sular Umum Müdürlüğü su 
yönetimine dair çerçeve belirlemek amacıyla kurulmuştur. 1954 yılında bu kurumun 
yetkileri genişletilerek Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ne çevrilmiştir. Bu müdahaleyle, su 
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kaynaklarının yönetimi ve korunmasına dair çeşitli yasa tasarıları tartışılmış ve Türkiye’de 
25 su havzasına dair su kaynaklarını geliştirme politikaları kapsamında projeler 
yürütülmüştür. 1980’li yıllara gelindiğinde kent nüfusunun artışından kaynaklanan 
çevre kirliliği ve su talebini karşılamak üzere, 1983 yılında Çevre Kanunu çıkarılıp; 
1988 yılında Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kabul edilmiştir. Çevre konusu bağlamında 
önemi anlaşılan su kaynaklarının yönetimine dair geniş kapsamlı ve uzun erimli karar 
alma süreçlerini mümkün kılmak üzere 1991 yılında Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Aynı 
zamanda, su kaynakları yönetiminde odaklanılan konular su temininden su kalitesi, su 
kirliliği gibi konulara evrilmeye başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde su kaynaklarının 
yönetimi ve su kaynaklarına dair politikalar üretiminde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
gibi birçok farklı kurum rol oynamaktadır. Özellikle 2011 yılında kurulan Orman ve Su 
İşleri Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli aktörler haline 
gelmiştir (Muluk vd., 2014). Günümüzde, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin 
sağlanması amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler ve kamu kurumları yetkilendirilmiştir. 

Şekil 4’te görüleceği üzere, ülkemizde su kaynaklarına ilişkin politikalar devlet eliyle 
şekillenmekte ve kamu kurumları bu konuda önemli aktörler arasında yer almaktadır. Son 
yıllarda, kamu kurumlarına ek olarak konu bağlamıyla ilişkili meslek odaları ve Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) da su kaynakları yönetimi için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ancak, su 
kaynakları sürdürülebilirliğinde doğrudan ya da dolaylı etkilere sahip bu kurumların, su 
kaynakları yönetimindeki etkinlikleri ve çalışmaları ile ortaklaşma sağlayamadıkları ve su 
kaynaklarına dair oluşturulan politikaların karmaşıklaştığı görülmektedir. 
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Tablo 5: Türkiye’de ve Dünyada Su Kaynaklarına Dair Öne Çıkan Politika Dokümanları

Kurum Niteliği Belge Adı Belge 
Yılı

DPT Kamu

İçme Suyu, Kanalizasyon, Arıtma Sistemleri ve Katı Atık 
Denetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporu (8. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı)

2000

Su Havzaları Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyon 
Raporu (8. Beş Yıllık Kalkınma Raporu)

2001

Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı

Kamu

Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2008-2012) 2008

5. Dünya Su Forumu: Su Kullanımı, Arıtma ve Yeniden 
Kullanma Sempozyumu Bildiriler Kitabı

2008

Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme 
Raporu (2007-2008)

2010

Ulusal Kapasite Eylem Planı 2011

Kalkınma 
Bakanlığı

Kamu
Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyon 
Raporu, 10. Kalkınma Planı.

2014

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı Kamu

Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisi (UÇES) (2016-
2023)

2016

Çevre Durum Raporu 2017 Yılı Özeti: İller 2017

Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2017-2023) 2017

Çevresel Göstergeler 2017 2019

Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı

Kamu
Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi 2019

Ulusal Su Planı (2019-2023) 2019

Strateji 
ve Bütçe 
Başkanlığı

Kamu

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye 2. Ulusal Gözden 
Geçirme Raporu “Ortak Hedefler İçin Sağlam Temeller”

2019

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 2019

TÜRSAB* Meslek Odası Doğamızı Korumuyoruz! 2007

TMMOB 
ÇMO*

Meslek Odası Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu 2019

Doğa 
Koruma 
Merkezi 
& Yaşama 
Dair Vakıf

Sivil Toplum 
Kuruluşu (STK)

Türkiye’de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: 
Çevresel Perspektif

(Muluk vd., 2014)

2014

WWF 
Türkiye

STK Türkiyenin su riskleri raporu 2014

OECD Uluslararası
Water Governance Indicators and Measurement Frameworks 2015

Çevresel Performans İncelemeleri Türkiye 2019
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BM
Uluslararası

World Water Development Report 2017

Sustainable Development Goal 6 Synthesis Report on Water 
and Sanitation

2018

World Water Development Report: Leaving no one behind 2019

World Bank Uluslararası 
Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial 
area)

2017

WHO Uluslararası Global Health Observatory Data Repository 2019
(TÜRSAB*: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, ÇMO*: Çevre Mühendisleri Odası)

Çalışma kapsamı doğrultusunda Tablo 5’te su kaynaklarına dair politikalar üreten kurumlar 
ve politika dokümanları yukarıda verilmektedir. Buna göre, Türkiye’de su yönetiminin 
ulusal düzeyde şekillendiği ve stratejik kararların kamu eliyle alındığı görülmektedir. 
Meslek odaları ve STK’lara kıyasla son yıllarda, kamu kurumlarının su ile ilişkili karar 
mercilerinin çok daha etkin olduğu ve farklı tip projeler ve raporlar ile su kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini sağlama yolunda adımlar attığı görülmektedir. Kamuya bağlı ve 
yukarıda yer almayan yerel yönetim birimleri de uygulama ve işleyişin aksamadan 
devam etmesini sağlamaktadır (Muluk vd., 2014). Ayrıca, dokümanların yıllarına bakarak 
uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların Türkiye’deki çalışmaları yönlendirdiği ve yol 
haritası oluşturduğu söylenebilmektedir. 

Çalışma kapsamında ilk olarak incelenen ve Türkiye’nin 2000’li yılların başından 
günümüze kadarki süreç içerisinde su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için 
farklı kurumlar tarafından ortaya koyulan politika dokümanları, PG’ler kapsamında 
irdelenmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6: Türkiye’deki Su Kaynaklarının PG’ler Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Türkiye İlişki 
Biçimi

PG 2000-2010 arası 2010’dan sonrası

A 2010 yılı için güvenilir olmayan suya bağlı her 
100.000 kişilik nüfus için 0,59 oranında can 
kaybı (TÜİK, 2019).

2018 yılı için güvenilir olmayan 
suya bağlı ölüm oranı 100.000 
kişide 1.38’dir

(TUİK, 2019).

Negatif eğilim

B1 Kırsal alanda %96 oranında temiz su temini 
sağlanmaktadır (DPT, 2001). 

Sağlıklı su arzı, nüfusa göre 
%99’un üzerindedir (TOB, 
2019).

Pozitif eğilim

B2 Türkiye genelinde %50 civarında fiziki ve yasa 
dışı kullanımdan kaynaklanan su kaçakları, 
içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin etkin 
kullanımını etkilemektedir (DPT,2001).

Türkiye’de kayıp-kaçak oranının 
% 36 civarında olması (TOB, 
2019).

Pozitif eğilim

C Türkiye’de kentsel atıksu arıtma tesisine bağlı 
nüfus oranı 2017 yılı verileriyle yaklaşık 
%58’lerdedir (DPT, 2001). (Toplam nüfus 63 
milyon/36 milyonluk nüfusa hizmet) 

Türkiye’de kentsel atıksu arıtma 
tesisine bağlı nüfus oranının 
toplam nüfusa oranı %70’dir 
(TUİK, 2018).

Pozitif eğilim

D1 2000’li yılların başında atıksu geri kazanım 
kapasitesi %1’in altındadır (ÇMO, 2019).

Atık suyun geri kazanım 
kapasitesi  %1,2 olarak 
belirlenmiştir (ÇŞB, 2017).

Pozitif eğilim

D2 Toplam yüzey sularının yaklaşık %33’ü içme 
suyu potansiyeli yüksek 1. Sınıf kalitededir 
(ÇOB, 2008).

Toplam yüzey sularımızın 
%26’sı içme suyu potansiyeli 
yüksek olan 1.sınıf kalitededir 
(ÇŞB, 2017).

Negatif Eğilim

E 2010 yılında su kaynakları potansiyelinin %77’i 
sulama, %12’si içme-kullanma suyu, % 11’i 
ise sanayi sektöründe kullanılmaktadır(ÇŞB, 
2019). 

Türkiye’nin su kaynakları 
potansiyelinin %74’ü tarım 
%15’i içme-kullanma suyu 
ve %11’i sanayi sektöründe 
kullanılmaktadır (TOB, 2019).

Negatif Eğilim

F 2007 yılında korunan alanların (kara ve deniz) 
toplamının ülke yüzölçümüne oranı %3.9’dur 
(ÇŞB, 2019). 

2017 yılında korunan alanların 
(kara ve deniz) toplamının ülke 
yüzölçümüne oranı %8,9’dur 
(ÇŞB, 2019).

Pozitif Eğilim
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G Çevre Performans Endeksine göre ekosistem 
canlılığı 2008 yılında yaklaşık % 60,58’dir 
(Yıkmaz,2011).

Çevre Performans Endeksine 
göre ekosistem ve türlerin 
korunma oranı 2011 yılında 
yaklaşık % 46,34’tür (DPT, 
2011).

Negatif Eğilim

H 2007’de su kalitesi sektörü için 2.463 Milyon 
Avro bütçe ayrılmıştır (ÇŞB, 2016). 

2018’de su kalitesi sektörü 
için 2.277 Milyon Avro bütçe 
ayrılmıştır.

(ÇŞB, 2016).

Negatif Eğilim

I Ülkemiz yüzey sularının yaklaşık %55’i 
kirlenmiştir (ÇOB,2008).

Ülkemiz yüzey sularının 
yaklaşık %74’ü kirlenmiştir 
(ÇMO, 2019).

Negatif Eğilim

J Veri yok. Veri yok.

Tablo 6’da kırmızı renk negatif eğilimi, beyaz renk pozitif eğilimi ve açık gri renk konuya 
ilişkin veri bulunamadığını göstermektedir. Çeşitli temalar kapsamında belirlenen 12 
adet performans göstergesi içerisinden 6 tanesinin mevcut durumundan gerileyen yani 
negatif, 5 tanesinin ilerleme gösteren yani pozitif eğilimli olduğu görülmektedir. Pozitif 
eğilimi olan durumlarda; 

•	 Teknolojik gelişmelerin su kaynakları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu
•	 Konuya ilişkin farkındalığın arttığı
•	 Özellikle atıksu arıtma konusunda hem tesis sayısı hem de geri kazanım 

yönünden oldukça yol kat edildiği görülmektedir. 

Negatif eğilimli durumların sebepleri ise;  

•	 Türkiye’de doğal kaynakların yoğun tüketimi
•	 Ekonomik önceliklerin ekolojik önceliklerden üstünlüğü
•	 Doğanın tüketim amaçlı bir kaynak olarak görülmesiyle doğanın korunmasına 

yeterli önemin verilmediği olarak açıklanabilir. 

Negatif ve pozitif eğilimli durumlar ülke içerisinde su kaynaklarının sürdürülebilirliğine 
ilişkin politikaların yorumlanarak aksiyon alanları belirlenmesinde önem taşımaktadır. 
Yukarıda verilen negatif ve pozitif eğilimli durumlara göre, su kaynaklarına dair 
politikaların sürdürülebilirliğinin yeniden tartışılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Her 
ne kadar Türkiye’de yıllar içerisinde su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için 
önemli adımlar atılmış olsa da yukarıda belirtilen negatif eğilimlerden dolayı gelinen 
noktada mevcut durumun tekrar ele alınması önem taşımaktadır. Ayrıca, incelenen 
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politika dokümanlarında geri izleme sistemi sağlanamadığından sürdürülebilirliğin 
sağlanması için koyulan hedefler ile sonuçların çeliştiği görülmektedir. 

Son olarak, uluslararası kuruluşların ortaya koyduğu politika dokümanlarına (Tablo 5) göre 
Türkiye’deki mevcut durum ile gelişmiş ülkelerdeki mevcut durum, PG’ler çerçevesinde 
değerlendirilmiştir (Tablo 7). Türkiye’deki mevcut durum için yukarıdaki (Tablo 6) 2010-
2020 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Her bir PG için su kaynaklarına ilişkin verilerin 
yılları, karşılaştırmanın sağlıklı yapılabilmesi açısından birbirine yakın veya aynı yıllarda 
seçilmiştir. Ayrıca, bazı PG’ler alan özelinde yorumlanabileceği için gelişmiş ülkeler 
içerisinden alan bazında örnekler verilerek ilgili PG odağında karşılaştırma yapılması 
kolaylaştırılmıştır. 

Tablo 7: Su Kaynakları Politikalarına Göre Türkiye Ve Gelişmiş Ülkelerdeki Mevcut Durum

PG Türkiye Mevcut Durum Gelişmiş Ülkeler Mevcut Durum İlişki Biçimi

A 2018 yılı için güvenilir olmayan 
suya bağlı ölüm oranı 100.000 
kişide 1.38’dir

(TUİK, 2019).

Güvenilir olmayan suya bağlı ölüm 
oranı 100.000 kişide yaklaşık 0.5’dir 
(WHO,2019).

Negatif Eğilim

B1 Sağlıklı su arzı, nüfusa göre 
%99’un üzerindedir (TOB, 2019).

Sağlıklı suya erişen toplam nüfus %99’un 
üzerindedir (BM,2019). 

Pozitif Eğilim

B2 Türkiye’de kayıp-kaçak oranının % 
36 civarında olması (TOB, 2019).

Gelişmiş ülkelerde içme suyu 
şebekelerindeki su kaybının %10-20 
arasında değiştiği kabul edilmektedir 
(Dilcan vd.,2018).

Negatif Eğilim

C Türkiye’de kentsel atıksu arıtma 
tesisine bağlı nüfus oranının 
toplam nüfusa oranı %70’dir 
(TUİK, 2018).

Gelişmiş ülkelerde atık su arıtma 
tesislerine bağlı nüfusun oranı %90’nın 
üzerindedir (OECD, 2019).

Negatif Eğilim

D1 Atık suyun geri kazanım kapasitesi  
%1,2 olarak belirlenmiştir (ÇŞB, 
2017).

Yüksek gelişmişlik düzeyine sahip 
ülkelerde oluşan atıksuların %70’i 
arıtılarak tekrar kullanılmaktadır (BM, 
2017).

Negatif Eğilim

D2 Toplam yüzey sularımızın %26’sı 
içme suyu potansiyeli yüksek olan 
1.sınıf kalitededir (ÇŞB, 2017).

Gelişmiş ülkelerde su kalitesi oranı 
%50’nin üzerindedir. Örneğin, Londra’da 
su kalitesi yaklaşık %58 oranında 
ölçülmektedir 

(Url-1).

Negatif Eğilim
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E Türkiye’nin su kaynakları 
potansiyelinin %74’ü tarım 
%15’i içme-kullanma suyu 
ve %11’i sanayi sektöründe 
kullanılmaktadır (TOB, 2019).

Su kaynaklarının yaklaşık %40’ı tarım 
amaçlı, %12’si içme-kullanma ve %48’i 
sanayi için kullanılmaktadır (BM, 2019). 

Negatif Eğilim

F 2017 yılında korunan alanların 
(kara ve deniz) toplamının ülke 
yüzölçümüne oranı %8,9’dur 
(ÇŞB, 2019).

2017 yılı için dünya karasal ve denizel 
korunan alanların toplam karasal alanına 
oranı %14,3’dür (Dünya Bankası, 2017). 

Negatif Eğilim

G Çevre Performans Endeksine göre 
ekosistem ve türlerin korunma 
oranı yaklaşık % 46,34’tür 
(Yıkmaz, 2011).

Su ekosistemi ve türlerin korunma oranı 
yaklaşık % 48’lerdadır. (BM, 2018).

Negatif Eğilim

H 2018’de su kalitesi sektörü 
için 2.277 Milyon Avro bütçe 
ayrılmıştır.

(ÇŞB, 2016).

2018’de su kalitesi sektörü için Londra’da 
yaklaşık 3.653 Milyon Avro bütçe 
ayrılmıştır (Corporation of the City of 
London, 2018).

Negatif Eğilim

I Ülkemiz yüzey sularının yaklaşık 
%74’ü kirlenmiştir (ÇMO, 2019).

Londra’da ortalama su kirliliği oranı %40 
civarındadır (Url-1). 

Negatif Eğilim

J Veri yok. Veri yok.

Tablo 7’de kırmızı renk negatif eğilimi, beyaz renk pozitif eğilimi ve açık gri renk konuya 
ilişkin veri bulunmadığını göstermektedir. 12 adet performans göstergesi içerisinden 9 
tanesinin gelişmiş ülke standardının altında olduğu yani negatif, 1 tanesinin gelişmiş 
ülke standartları ile eşdeğer yani pozitif eğilimli olduğu görülmektedir. Negatif eğilimli 
olan durumlarda;

•	 Konuya ilişkin yeterli denetimlerin yapılmadığı
•	 Teknolojik kaynakların ve işgücünün yeterince değerlendirilemediği
•	 Doğal kaynakların yoğun tüketimi
•	 Gelişme/büyüme odaklı yaklaşımın benimsendiği
•	 Ekonomik fayda sağlayacak sektörlerin öne çıktığı
•	 Kısa vadeli kar amacı güdüldüğü
•	 Doğanın tahrip edildiği açıkça görülmektedir. 

Pozitif eğilimli durumda ise sağlıklı içme suyuna erişimin gelişmiş ülke düzeyinde 
sağlandığı görülmekte ve bu durumun kentleşmiş nüfusun Türkiye’de hızla artmasıyla 
temiz su altyapısına ilişkin yatırımların hızlandırılmasıyla ilişkili olduğu çıkarımı 
yapılmaktadır. Öte yandan PG’ler içinden J parametresinde, hem Türkiye hem de gelişmiş 
ülkeler özelinde herhangi bir veriye ulaşılamaması, bu konuya ilişkin çalışmalar yapılması 
gerektiğini göstermektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de su kaynaklarına ilişkin S.K.H 
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kapsamında oluşturulan PG’ler ile yapılan değerlendirmede, gelişmiş ülke standartlarının 
oldukça altında kaldığı görülmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere negatif eğilimlerin 
fazlalığı, ülkemizi uluslararası sıralamalarda oldukça geriye atmakta ve su kaynaklarına 
ilişkin politikaların etkinliğini sorgulatmaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler

Yukarıdaki bilgiler ışığında, çalışmanın iki aşamalı çıktısı bulunmaktadır. İlk olarak, SKH 
temelinde oluşturulan PG’ler sayesinde Türkiye’de 2000’li yıllardan bu yana su kaynakları 
politikalarında sürdürülebilir olma ve teknoloji kullanımı ile çözüm üretme konularında 
ilerleme kaydedildiği görülmektedir. Ancak bu ilerlemenin, kaynak kullanımının 
kontrolsüzlüğü ve kurumlar arası veri uyuşmazlığı gibi sebeplerle aksadığı ve gelişmiş 
ülke standartlarına ulaşmanın önünde bir engel oluşturduğunun altı çizilmektedir. 
Ayrıca, atıksuyun geri kazanım kapasitesi, kayıp-kaçak su oranları, içme suyu kalitesi 
ve su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ayrılan bütçede Türkiye’nin gelişmiş ülke 
standartlarından oldukça düşük seviyede olduğu vurgulanmaktadır. Konuya ilişkin önlem 
alınmadığında ekolojik dengenin bozulmaya devam edeceği, iklim değişikliğine uyum 
ve risk azaltma politikalarının etkinleştirilemeyeceği ve kısıtlı su kaynaklarının çevre 
krizine yol açacağı öngörülmektedir. Bu durum, su kaynakları ve su kaynaklarına ilişkin 
politikaların Türkiye içinde sürdürülebilirliğini sorgulatmaktadır. İkinci olarak, Türkiye’de 
mevcut su kaynakları politikalarının çıktılarına bakıldığında gelişmiş ülkelerin oldukça 
gerisinde kaldığı söylenebilir. Yapılan çalışma, su kaynakları politikalarına ilişkin sorun 
alanlarını tanımlaması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada altı çizilen 
Türkiye’deki suya dair mevcut durumun anlaşılması ve eksikliklerin tespit edilmesi ile 
sürdürülebilir ve ekolojik planlama yaklaşımının benimsenmesi önem taşımaktadır. Su 
kaynaklarına dair politika dokümanlarının kapsamının genişletilip uygulanabilir hedefler 
koyulmalı ve su kaynaklarının sürdürülebilir olması için geri izleme ve denetleme 
mekanizması kurulmalıdır. Ayrıca, su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dair son yıllarda 
akıllı sulama, akıllı ölçüm araçları, e-belediyecilik ve tüketim kontrolü gibi (Bosch vd., 
2017; Ramos vd., 2019) uygulamaların ülkemizde aktif kullanımının sağlanması ileride 
yapılacak çalışmalara ışık tutabilir. 
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Özet
Son yıllarda kentlerde benimsenen kentsel gelişme eğilimlerine bağlı olarak artan nüfus 
ve yapı yoğunluğunun doygunluk sınırını aşması, kentlerde özellikle çevre odaklı yaşanan 
kentsel krizlerin etkilerinin ve şiddetinin artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda süreç; 
yaşam kalitesi yüksek, ekosistemi ve kentsel ihtiyaçları önceleyen planlama modellerine 
yönelmiştir. Bu modellerden biri olarak ortaya çıkan sürdürülebilir kentsel planlama; 
ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan yaşanabilir aktif kentsel mekanların üretiminde 
kentsel yaşamı düzenleyen birimleri ile katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilir planlamanın 
temel destekleyici unsurlarından biri olan açık-yeşil alanlar, kentlerde uygulanan plansız 
ve ekolojik tahribat yaratan gelişmelerin ekolojik sistem tarafından düzenlenmesini 
sağlayan birimlerdir. Bu birimlerden biri olarak gündemimize katılan Millet Bahçeleri 
İstanbul’un açık-yeşil alan miktarında standartları sağlayamaması ve yer seçimine yönelik 
yaşanan büyük eksikliklerle 2018 sonrasında politik bir söylem haline gelmiş ve birçok 
yerde planlanmıştır. Bu bildiri kapsamında ‘Millet bahçelerine yönelik İstanbul özelinde 
belirleyici yer seçim kriterleri neler olabilir?’ sorusu ile Millet Bahçelerinin açık-yeşil 
sistem içindeki kurgusu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Açık-Yeşil Alanlar, Açık-Yeşil Alanların Yer Seçimi, Millet Bahçesi, Sürdürülebilir 
Kentsel Planlama



166

Site Selection of Open-Green Spaces in the Context of Sustainable 
Urban Planning: Istanbul National Gardens

Abstract
In recent years, increasing population and building density due to urban development 
trends adopted in cities has exceeded the saturation limit, causing the effects and 
severity of urban crises especially environmentally oriented in cities to increase. In this 
context, the process; high quality of life, and has turned to planning models that prioritize 
ecosystem and urban needs. Sustainable urban planning that emerges as one of these 
models; contributes with its units in the production of active ecologically, economically 
and socially livable urban spaces. Open-green areas, which are one of the main 
supporting elements of sustainable planning, are units that enable the ecological system 
to organize unplanned and ecologically destructive developments implemented in cities. 
As one of these units, the National Gardens, which participated in our agenda, became a 
political discourse after 2018 and were planned in many places due to Istanbul’s failure 
to meet the standards in the amount of open-green space and the major shortcomings 
in the choice of place. Within the scope of this paper, the fiction of the National Gardens 
within the open-green system is examined with the question ‘What can be the decisive 
location selection criteria for the national gardens in Istanbul?’

Keywords: Open-Green Areas, Open-Green Areas Location Selection, National Garden, 
Sustainable Urban Planning
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1. Giriş

Kentlerin nefes alma mekanları olarak görülen açık-yeşil alanlar, toplumun her anlamda 
yenilenmesini sağlayan kent dokusunun temel unsurlarından biridir. Bu bağlamda 
şehirlerin artan kentleşme baskısının hafifletilmesinde bir çözüm olarak görülen bu 
alanların kentsel mekân içerisinde de çeşitlendiği görülmektedir. Bu açık-yeşil alan 
tipolojilerinen biri olan Millet Bahçeleri, Osmanlı bahçe kültürü ile hayatımıza giren ve 
son yıllarda politik söylemlerle güncelleşen temelde; ‘halkı doğa ile buluşturan, rekreatif 
gereksinimlerini karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak kullanılabilecek, 
büyük yeşil alanlar’ olarak tanımlanmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019).

Millet Bahçeleri, bünyesinde bulundurduğu fonksiyonlar, yer seçimleri ve planlama 
süreçleri gibi pek çok konuda diğer yeşil alanlardan ayrıştığı görülür. Bu noktada içerdiği 
fonksiyonlar ve kapladıkları alansal büyüklükleri bakımından sürdürülebilir kent planlaması 
kapsamında bu alanların yer seçimi büyük önem taşımaktadır. Planlama disiplinindeki 
yeri netleşmeden 2018 yılından sonra birçok millet bahçesi planlanma kararının alınması 
ve hızla yapım sürecine girmesi yer seçimleri, işlevleri ve katılım süreçleri başta olmak 
üzere birçok konu tartışma gündemine oturmuştur.  Millet bahçelerinin bir yandan yapım 
süreçleri hızla devam ederken, diğer yandan bu alanların planlama içindeki yeri yasal 
mevzuat çerçevesinde oturtulmuştur. Bu bağlamda 2019 yılında Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile planlama disipline dâhil olmuş 2020 yılında da ise 
içeriğini ve ilkelerini belirleyen Millet Bahçeleri Rehberi oluşturulmuştur. Ancak yapılan 
yasal yönetsel çerçevede yapılan bu düzenlemelere karşın konunun planlama disiplini ile 
çakışan ve ayrışan noktaları halen bir tartışma konusu olarak güncelliğini korumaktadır. 

Özellikle mega kent İstanbul üzerinden bu politik söylemin hızlı ve etkili bir biçimde 
hayata geçirildiği ve ilk millet bahçelerinin İstanbul’da açıldığı görülmektedir (URL-1). Bu 
bildiri ile yer seçimine yönelik uygun kriterlerin belirlenmesi, bu kriterlerin planlama ile 
olan ilişkisi ve millet bahçelerinin yasal dayanaklardaki yeri incelenmiştir. Bu kapsamda 
literatür taraması, İstanbul özelinde alan çalışması ve buna yönelik analizler kullanılmış ve 
İstanbul Millet Bahçeleri alan çalışması üzerinden uygun yer seçimi koşulları saptanmış, 
yasal dayanaklar irdelenmiş ve millet bahçelerinin sunduğu fırsatlar ve yaratacağı riskler 
değerlendirilmiştir.

2. Yeşil Alanlar ve Millet Bahçeleri

İklim değişikliğinin etkilerinin son yıllarda hem şiddet hem de sıklık bakımından artışı 
dünya gündeminde yaşanacağı öngörülen olası etkiler ve çözümler üzerine düşünmeyi 
gerektirmiştir. Artan CO2 ve sera gazları tüketimine bağlı olarak yeryüzünün ısınması, kara 

https://www.csb.gov.tr/ilk-millet-bahceleri-istanbul-da-acildi-bakanlik-faaliyetleri-25361
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ve deniz buzullarının erimesi, yağış rejimlerinin değişmesi, şiddetli yağışlar gibi hava 
olaylarının artışı hem doğal hem de beşerî sistemi tehdit etmektedir. Kentlerin hızlanan 
gelişimi ekosistemlere baskıyı arttırmakta, ekolojik dengeye zarar vermekte ve çevre 
taşıma kapasitesini arttırmaktadır. Bu da çevre odaklı krizlerin ekosistem hizmetlerinde 
ve kentsel hizmetlerde olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Tuğaç, 
2018).

İklim değişikliğinin öngörülemeyen etkilerinin yarattığı olumsuz koşulların yanı sıra 
ekolojik dengenin bozulması ve beraberinde çevresel, ekonomik ve sosyal etkiler kentleri 
olumsuz etkilemiştir. Bu bağlamda süreç yaşam kalitesi yüksek, ekosistemi ve kentsel 
ihtiyaçları önceleyen planlama modellerine yönelmiştir. Bu modellerden biri olarak ortaya 
çıkan sürdürülebilir kentsel planlama; ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan yaşanabilir 
aktif kentsel mekanların üretiminde birimleri ile katkıda bulunmaktadır (Özcan, 2016). 
Sürdürülebilir planlamanın temel destekleyici unsurlarından biri olan açık-yeşil alanlar, 
kentlerde uygulanan plansız ve ekolojik tahribat yaratan gelişmelerin ekolojik sistem 
tarafından tolere edilmesini ve ekolojik dengenin düzenlenmesini sağlayan birimlerdir. 
Yeşil alanlar kentsel ekosistem hizmetlerinin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin 
arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, 
kirliliğinin önlenmesi, vahşi yaşam koridorları arasında bağlantı sağlanması ve kentsel-
kamusal konfor mekanlarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yeşilin 
adaletsiz dağılımında dezavantajlı gruplar ile kentli arasında tampon görevi gören bu 
alanlar sosyal etkileşimi arttırarak toplumun entegrasyonunu sağlamakta ve sosyal 
sermayenin yenilenmesine katkıda bulunmaktadır (Vargas-Hernández, vd., 2017).

Sanayi devrimi sonrasında özellikle Avrupa’da kentsel yaşam standartlarının arttırılmasına 
yönelik planlanan yüksek kaliteli yeşil park sistemleri ekolojik, ekonomik ve sosyal 
açıdan topluma fayda sağlamaktadır (Haase, vd., 2017). Şehirlerin artan kentleşme 
baskısının hafifletilmesinde önemli bir çözüm olarak görülen parklar ve bahçeler, 
toplumun yenilenmesini sağlayan kent dokusunun temel unsurlarındandır. Türkiye ve 
İstanbul özelinde bakıldığında açık-yeşil alanların yer seçimine yönelik büyük bir eksiklik 
yaşandığı görülmektedir. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen niteliksiz yeşil alanlar 
ortaya çıkmaya başlamış ve bu alanlar kent içinde sürekliliği olmayan, bütüncül olarak 
ekosistem yapısına katkı sunamayan yapılar oluşmuştur. 

Özellikle son yıllarda yaşanan sorunların çözümünde ekosistemi desteklemenin ve doğal 
yöntemler ile var olan doğal yapıyı ve hassas sistemlerin korunması ön plana çıkmıştır. 
Yaşanan küresel sorunlarının kentlerde etkisini arttırması ile birlikte kentlerin çevre 
sorunlarına karşı dayanıklılığını arttırmak ve geliştirmek sorunlar ile başa çıkılmasında 
önemli hale gelmiştir (Nedkov ve Burkhard, 2012). Bu bağlamda kent ekosistemine 
açık-yeşil alanların entegre edilmesi, yaşam sistemleri arasındaki bütünlüğün 
sağlanması ve ekolojik dengenin korunması için büyük bir önem taşımaktadır. 
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Bütüncül bir bakış açısıyla planlanan ve kent-doğa dinamikleri ile entegre edilen 
açık-yeşil alanlar mevcut şehir dinamiklerinde kentin sosyal yapısını düzenleme, 
kent içi su ve besin tedarikinin sağlanması, iklim ve toprak yapısının düzenlenmesi, 
su-karbon-oksijen vb. döngülerin tamamlanmasının sağlanması gibi katkılarda 
bulunmaktadır (Bulut, vd., 2010).

Kente ve ekosisteme katkıları bulunan kent içi açık-yeşil alanlardan biri olarak 
gündeme taşınan Millet Bahçelerinin tarihsel olarak gelişimine bakıldığında, ilk 
olarak saray erkanın kullanımı ve önemli mimari eserlerin tamamlayıcı unsuru olarak 
tanımlanmaktadır. Osmanlı’da önemli değişimlere neden olan Lale Devri ve ardından 
başlayan Tanzimat Dönemi ile birlikte yaşanan sosyal ve kültürel değişimlerden biri 
de dönemin açık-yeşil alanlarında görülmektedir (Ercan, 2018). Geç Osmanlı Dönemi 
modern hayata geçiş ürünü olarak ortaya çıkan planlı yeşil kamusal mekanlardan biri 
olarak Millet Bahçeleri ortaya çıkmıştır. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ise açık ve yeşil 
mekân üretme politikasının sonucu olarak ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul’da yapılmaya 
başlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nden 2018 yılına kadar olan süreçte açık-yeşil alanlarda 
yer bulmamış olan Millet Bahçeleri, 2018 yılı itibari ile tekrardan gündeme gelmiştir. 

Mevcut açık-yeşil alan türlerinden yer seçimi, planlama süreçleri, içerikleri gibi konularda 
ayrışan bahçeler İstanbul’un açık-yeşil alan miktarında standartlarını sağlayamamasına 
yönelik bir çıkış yolu olarak görülmüştür. Özellikle 2018 yılında Atatürk Havalimanı gibi 
kent içerisinde merkezi konumda bulunan geniş ölçekli âtıl fonksiyona dönüşen bir alanın 
dönüşüm süreci ile birlikte (URL-2) politik bir söylem haline gelmiştir. İlk örneklerinin de 
bu dönemde mega kent İstanbul üzerinden verilmesi ve sayıca artması ile 2019 yılında 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne tanım olarak eklenmiş, sonrasında Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği ortak gösterimler ve detay kataloğuna eklenmiştir. 2020 yılına kadar 
Kıyı Kanunu, Bisiklet Yolları Yönetmeliği gibi yönetmeliklerde kısmen tanımlanmış, 2020 
Mayıs ayı itibari ile de Millet Bahçeleri Rehberi ile içerik, tasarım ve ilkeler olarak tasvir 
edilmiştir (URL-3).

3. Yöntem

Çalışma kapsamında 2019 yılı itibari ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
Gösterim Tekniklerine Bakanlık tarafından eklenen ve mevzuatta yer edinmeye başlayan 
millet bahçelerinin tarihsel süreç içerisindeki yerinin tespit edilmesi, Türkiye ve 
İstanbul örneklerinin irdelenmesi, sürdürülebilir planlama bağlamında yer seçimine 
yönelik kriterlerin saptanması ve yer seçiminin planlama disiplini ile olan ilişkisinin 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla özellikle İstanbul perspektifinden bakılarak millet 
bahçeleri örnekleri saptanmış ve bu alanlara yönelik yeni bir bakış açısı aranmıştır. 
Çalışmanın yöntemini ise İstanbul genelinde millet bahçelerine yönelik alan çalışması 

https://emlakkulisi.com/guncel/ataturk-havalimani-millet-bahcesi/1693181
https://www.csb.gov.tr/yerel-yonetimler-icin-millet-bahceleri-rehberi-hazirlandi-bakanlik-faaliyetleri-29749
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ve belirlenen değerlendirme kriterlerine yönelik analizler oluşturmaktadır. Alan 
çalışması kapsamında veriler; Belediye kent rehberlerinden, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü verilerinden, hava fotoğraflarından, gazete haberlerinden, İstanbul Şehir 
Haritalarından ve konuyla ilgili olan literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu 
verilerin anlamlandırılması açısından yapılan analizlerde ArcGİS uygulaması kapsamında 
yapılan haritalara, grafiklere ve fotoğraflara yer verilmiştir. Araştırmada özellikle örnek 
alan araştırmasının seçilmesi örneklerin tespit edilmesi, karşılaştırılması ve birbirleri ile 
ilişki kurulması açısından yöntem olarak anlamlı bulunmaktadır.  

Yapılan araştırmada; 2020 yılı itibari ile İstanbul özelinde yapımı tamamlanan ve yapım 
aşamasında olan toplam 19 Millet Bahçesi Şekil 1’de görüldüğü gibi belirlenen alansal 
büyüklük, mülkiyet durumu, plandaki yeri, konum-yakın çevre ilişkisi, ulaşım-erişim, 
yükselti, yeşil alan, nüfus yoğunluk, dönüşüm geçirdiği fonksiyon, içerik, aktörler, yeşil 
alan erişebilirliği parametreleri ile değerlendirilmiştir (Şekil 1). Planlama disiplindeki 
konumları ve parametreleri belirsiz olarak yapımına başlanan ve bu durumun çeşitli 
kentsel sorunlara yol açabileceği öngörülen bahçelerin sürdürülebilir kent planlaması 
bağlamında yer seçimi kriterlerinin ve fonksiyonlarının belirlenmesi önem taşımaktadır.

Şekil 1. Değerlendirme Kriterleri (Kaynak: Kuşkonmaz, 2020)

4.İstanbul Millet Bahçeleri Saha Çalışması ve Bulgular

Millet Bahçeleri, 2018 yılında her şehre bir millet bahçesi kurulması hedefiyle yapılmaya 
başlanmıştır (Aksoy ve Özgür, 2020). ‘Çevre dostu bir hükümet imgesi’ oluşturma kaygısı 
güden ve genellikle geniş arazilere sahip olan Millet Bahçeleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından TOKİ desteği ile sosyal donatı alanlarının, yeşil alanların ve mahalle 
kültürünün canlandırılması amacıyla ‘30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 
millet bahçesinin hayata geçirilmesi hedefi’ ile yapılmaktadır (Özdemir ve Gerdan, 2019). 
Çeşitli fonksiyonlardan Millet Bahçesine dönüşen alanlar; Türkiye genelinde öncelikli 
olarak TOKİ mülkiyetindeki eski stat alanlarından, âtıl durumda yeşil alanlardan, askeri 
alanlardan, maden sahalarından dönüşmektedir (Ceylan ve Bulut, 2019). Son yıllarda 
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ise çevre koruma alanları, sit alanları, tarihi dokular gibi hassas alanlara getirilen Millet 
Bahçeleri kararları, belirsiz içerik ve kısıtlamasız yapılaşma koşulları ile mevcut korunması 
gerekli alanları tehdit etmektedir (Duru, 2020). 

Millet Bahçelerinin Türkiye ve İstanbul örnekleri incelendiğinde bu alanların genellikle 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eli ile TOKİ’ye ihale edildiği ve yapım sürecinde aktif 
olarak TOKİ’nin rol oynadığı örnekler görülmektedir. Sonrasında ise işletilme süreçleri 
ağırlıklı olarak Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine bırakılmaktadır. Türkiye genelinde 
Millet Bahçelerinin dönüşümü ağırlıklı olarak eski stat alanlarının, atıl durumda 
bulunan arazilerin ve özellikle kentin mevcut sosyal-kültürel hayatına etki eden alanların 
dönüşümü ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de bu dönüşüm yapılan kamulaştırmalar 
ile TOKİ arazisi olan eski stat alanlarının dönüşümü ile gerçekleşirken İstanbul’da bu 
alanların dönüşümü askeri alanlar, boş araziler, pasif yeşil alanlar, maden sahaları gibi 
alanlar üzerinden gerçekleşmektedir. 2018 yılında Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere ve 
Baruthane Çırpıcı Millet Bahçeleri gibi pek çok millet bahçesi açılma kararının alınması 
ile birlikte İstanbul genelinde Millet Bahçeleri sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. 
Bu kararın alınması ile birlikte 2019 Haziran ayı itibariyle İstanbul’daki Millet Bahçeleri 
sayısı 15’e yükselmiştir. 2020 yılı mayıs ayı içinde incelendiğinde ise Tablo 1’de 
görüldüğü gibi yapımı tamamlanan-hizmete açılan ve yapım aşamasında olan toplam 
20 tane millet bahçesinin bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). Yapım Aşamasında olan 
Bağcılar-Mahmutbey Millet Bahçesi yeni karar alındığı ve alansal olarak da henüz tespit 
edilemediği için yapılan analizlerde ele alınmamıştır (URL-4). Validebağ Korusu alanının 
Millet bahçesi yapım kararı ise birinci derece tarihi ve doğal SİT alanı olması nedeni ile 
açılan davalarla iptal edilmiştir (URL-5).

Tablo 1. İstanbul Millet Bahçeleri İlçelere göre sayısı ve 2019 nüfusu 

(Kaynak: Kuşkonmaz, 2020)

http://M.Bagcilar.Bel.Tr/İcerik/447/18796/Bagcilar-Millet-Bahcesiyle-Yeni-Yesil-Yasam-Alanina-Kavusuyor.Aspx
https://Www.Sozcu.Com.Tr/2019/Gundem/Validebag-Korusundaki-Millet-Bahcesi-Projesi-Simdilik-Durduruldu-3690250
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2018 yılı itibari ile yapım kararı alınan İstanbul Millet Bahçelerinin yapım süreci 
incelendiğinde ise ağırlıklı olarak 2018 yılında Millet Bahçesi kararı alındığı, 2019 yılında 
da yoğun yapım kararları devam ederken 2020 itibari ile bu oranda düşüş yaşandığı 
gözlenmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi ağırlıklı olarak yoğun nüfuslu, orta yoğun nüfuslu 
ve az yoğun nüfuslu ilçelerde yer alan Millet Bahçelerine, çok yoğun nüfus yoğunluklu 
ilçelerde sık konut dokusu nedeni ile rastlanılmamaktadır. Ağırlıklı olarak yoğun nüfuslu, 
orta yoğun nüfuslu ve az yoğun nüfuslu ilçelerde yer alan Millet Bahçelerine, çok yoğun 
nüfus yoğunluklu ilçelerde sık konut dokusu nedeni ile rastlanılmamaktadır (Tablo 2). 
Alansal büyüklük, İstanbul Millet Bahçelerinde 40.000 m2 ile 1 milyon üzeri arasında 
değişmektedir. Genellikle 50.000-200.000 m2 ve 200.000-400.000 m2 arasında alansal 
büyüklüğe sahip olan Millet Bahçeleri, Esenler ve Atatürk Havaalanı arazisine yapılması 
planlanan Millet Bahçeleri gibi 1.800.000 m2 (Esenler) ve 5.200.000 m2 (Atatürk 
Havalimanı Arazisi) gibi geniş mekânsal alanlarda da planlanmaktadır. 

Tablo 2. 2015 yılı İstanbul İlçeleri Nüfus, Yoğunluk, Kişi Başına Düşen Yeşil Alan 

(Kaynak: Kuşkonmaz, 2020)

(Sarı: Millet Bahçesi Bulunan İlçeler, Kırmızı: Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1m2’nin altında 

olan ilçeler)

Alansal büyüklüğe bağlı olarak Millet Bahçeleri fonksiyon açısından çeşitlenmekte 
ve bünyesinde çeşitli yapıların da yer aldığı görülmektedir. 50.000 m2 ve altı alansal 
büyüklüğe sahip Millet Bahçelerinde yapı olarak kütüphane ve kafe bulunurken içerik 
olarak da bünyelerinde çocuk oyun alanları, spor alanları, tema bahçeleri, piknik alanları 
tasarlanmaktadır. 50.000-200.000 m2 alansal büyüklüğe sahip Millet Bahçelerinde yapı 
olarak; mescit, kütüphane, sosyal donatı alanları; içerik olarak ise bisiklet ve yürüyüş 
yolları, tema bahçeleri, süs havuzları, spor alanları, anıt-heykel, kültürel aktivite alanları 
planlanmaktadır. 200.000 m2-400.000 m2 alansal büyüklüğe sahip Millet Bahçelerinde 
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yapı olarak; millet kıraathanesi, kapalı spor alanı, cami, kapalı kültürel-sosyal etkinlik 
alanları; içerik olarak ise biyolojik gölet, otopark alanları, tema bahçeleri, spor alanları, 
bisiklet yolları, kültürel aktivite alanları, çocuk oyun alanları, kentsel tarım alanları ve 
pazar yerleri yer almaktadır. 1 milyon ve üzeri alansal büyüklüğe sahip Millet Bahçeleri 
yapı olarak alanda geniş yer kaplayan müze, külliye, fuar alanı, konukevi, hastane, 
sosyal-kültürel alanlar; içerik olarak ise meydanlar, etkinlik alanları, afet toplanma 
alanları, tematik oyun alanları, tema bahçeleri ve Pazar olarak tasarlanmaktadır. Ulaşım-
Erişim imkânı açısından bakıldığında millet bahçelerinin özellikle yapım aşamasında 
olanlarının planlarında bile bu alanlara ulaşımı kolaylaştıracak yeni yolların yapılması 
gibi uygulamalar görülmektedir. Osmanlı tarihinde “mezarlık, çöp dökme alanları, kentin 
kullanışsız” mekanlarının millet bahçesine dönüştürüldüğü bilinirken günümüzde boş ve 
kullanışsız arazilerin yanı sıra, askeri alanlar, yeşil alanlar, havaalanı, eski maden sahası 
gibi fonksiyonlar millet bahçesi alanına dönüştürüldüğü saptanmıştır. 

Millet Bahçeleri, ağırlıklı olarak yeşil alan ve askeri alanlardan dönüşüm geçirmektedir. 
Bunun yanı sıra tarihi arazi, eski maden sahası ve havaalanı arazisi gibi fonksiyonlarda 
da dönüştüğü bilinmektedir. 2018 yılından 2020 yılına kadar yapımı tamamlanmış 11 
ve yapım aşamasında olan 8 Millet Bahçesi bulunmaktadır. İstanbul Millet Bahçeleri 
örnek alanlar üzerinden detaylı olarak incelendiğinde ise Millet Bahçelerinin yapım 
ve plan sürecine bakıldığında yapım aşamasında olanların plan lejantında yer aldığını; 
mevzuat, rehber gibi dayanaklar oluşturulmadan önce yapımı bitmiş olan alanların ise 
henüz planlarda Millet Bahçesi olarak revize edilmediği görülmektedir. Yapım süreci 
Türkiye Millet Bahçeleri gibi TOKİ başta olmak üzere İBB, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İlçe 
Belediyeleri gibi kurumların iş birlikleri ile sürmektedir. Bu alanların işletmesinin ise İBB 
ya da İlçe Belediyeleri ile yapıldığı görülmektedir.

Arazi kullanım açısından bakıldığında ilçesine ve konumuna göre Millet Bahçelerinin 
konumları değişiklik göstermektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi konut, ticaret, turizm, 
donatı alanları gibi temel kullanımların yanında yer alırken bazı bahçeler, tarım nitelikli 
arazilere ya da sanayi alanlarına yakın konumda yer alabilmektedir. Hizmete açılmış 
olan millet bahçeleri ağırlıklı olarak askeri alanlar, pasif yeşil alanlar ve boş arazilerden 
dönüşürken yapım aşamasındaki millet bahçeleri ağırlıklı olarak âtıl hale gelen eski 
havalimanları, maden sahaları, eski askeri alanlardan dönüşmektedir.
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Şekil 2. Detaylı Örnek Alan Analizleri Arazi Kullanımı (Kaynak: Kuşkonmaz, 2020)

Çalışma kapsamında belirlenen yeşil alan erişim mesafeleri analizleri bakımından ise 
incelendiğinde Şekil 3’te de incelendiği gibi, Millet Bahçeleri erişim mesafelerine mahalle 
ölçeğindeki açık-yeşil alanların dahil olduğu, bazılarında semt ölçeğinde hitap edecek 
alanların yer almadığı ya da millet bahçeleri erişim mesafeleri içerisinde olmadıkları 
görülmektedir (Şekil 3). Yapım aşamasında olan millet bahçeleri erişim mesafeleri bazı 
bölgelerde diğer millet bahçeleri ile kesişmekte olduğu, bazı bölgelerde semt ölçeğinde 
yeşil alanları daha az yer aldığı, bazı yerlerde dönüşen fonksiyonun geniş alan kaplaması 
nedeni ile (askeri alan, havalimanı vb.) millet bahçeleri erişim alanları içerisinde mahalle 
ve semt ölçeğindeki yeşil alanların yer almadığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 3. Detaylı Örnek Alan Analizleri -Yeşil Alan Erişim Mesafeleri (Kaynak Kuşkonmaz, 2020)

2019 öncesi İstanbul Millet Bahçelerinin imar planlarında genellikle açık-yeşil alan olarak 
belirlenmediği ve merkezi yönetim kararları ile yapılıkları görülmektedir. 2019 sonrası 
dönemde ise ağırlıklı olarak rezerv yapı alanları kararlarında fonksiyon olarak yer aldığı 
ya da mevcut plan hiyerarşisine oturtulmaya çalışıldığı bilinmektedir. Yapılacak Millet 
Bahçeleri yer seçiminde plan hiyerarşisi bakımından bu alanların mevcut imar planına ve 
çevre ihtiyaçlarına uygun olarak seçilmesi önem kazanmaktadır. 
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Şekil 4. Detaylı Örnek Alan Analizleri -Plandaki Yeri (Kaynak: Kuşkonmaz, 2020)

Çalışma kapsamında belirlenen parametrelere göre yapılan incelemede; İstanbul’un 39 
ilçesinden 10 tanesinde yer aldığı görülen Millet Bahçelerinin ağırlıklı olarak yoğun, orta 
ve az yoğun nüfuslu ilçelerde bulunmakta olduğu ve çok yoğun nüfuslu ilçelerde sık 
konut dokusu nedeniyle bulunmadığı tespit edilmiştir. 40.000 m2 -1 milyon m2 üzeri 
alansal büyüklüğe sahiptirler ve buna bağlı olarak içerdiği fonksiyonlar çeşitlenmektedir. 
Ağırlıklı olarak boş arazi, pasif yeşil alan, askeri alan gibi fonksiyonlardan dönüşen 
alanların yapımında TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İBB, İlçe Belediyeleri yer almaktadır. 
Konut, ticaret, donatı gibi temel kullanımlarla ilişki kurmaktadır. Mahalle ölçeğinde 
genellikle yeşil erişilebilirlik açısından uygun, bazı bölgelerde ise semt ölçeğinde 
erişiminin olmadığı görülmektedir. 2019 öncesi yapılan bahçeler plan hiyerarşisi ile 
ilişkisiz belirlenmiş, sonraki dönemde genellikle rezerv yapı alanlarıyla bütünleşmiştir. 
Bunun yanı sıra Millet Bahçeleri rehberi kriterleri ile çalışma kriterleri karşılaştırıldığında, 
rehberin doğal, ekolojik ve plan kriterlerinin ön plana çıktığı fakat nüfus-yoğunluk 
dengesine yönelik planlamada sık konut dokusuna sahip İstanbul için yetersiz kaldığı 
görülmektedir.
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Şekil 5. Genel Analizler (Kaynak: Kuşkonmaz, 2020)

Çalışma kapsamında Millet Bahçelerine yönelik yapılan bir diğer incelemede, Türkiye 
Planlama Sistemi’nde yeşil alan standartları, ölçekleri ve hizmet ettikleri nüfus-kapsam 
vb. kriterler irdelenmiş bu kapsamda açık yeşil alan sistemi içerisinde Millet Bahçelerinin 
yerine yönelik bulgular elde edilmiştir. Yeşil alanlara yönelik standartlara bakıldığında 
ilk standartların 1993 yılında 2290 sayılı Belediye ve Yapı Yolları Kanunu ile gündeme 
geldiği ve standart olarak kişi başı 4m2/kişi belirlendiği görülmektedir (Yıldızcı’dan 
aktaran Şahin, 2008). Sonrasında 1956-1985 yılları arasında 6785 sayılı İmar Kanunu 
ile yeşil alan standardı 7 m2/kişi ye çıkmış, 1985 İmar Kanunu (3194 sayılı) ile belediye 
sınırları içinde ve mücavir alan dışında standart 14 m2/kişi olmuştur. 1999 yılında çıkan 



178

23804 sayılı İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te ise 
standart 10 m2/kişi olmuştur. 2018’de adından söz ettirmeye başlayan Millet Bahçeleri 
kendini ilk olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Mevzuatında göstermektedir. 
Henüz yönetmelikte tanım olarak bulunmayan millet bahçesi kavramı; Mekânsal Planlar 
Yapım Yönetmeliği’nin Gösterim tekniklerine Bakanlık tarafından 08/01/2019 tarihli 
ve 6356 sayılı Olur’u ile İlave gösterim ve ilave detay kataloğuna eklenmiştir. Sosyal 
altyapı alanları başlığı altında açık-yeşil alan kategorisinde yer alan Millet Bahçeleri 
yönetmeliğin belirlediği nüfus gruplarına yönelik asgari büyüklük standartları tablosunda 
yer almamaktadır (Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2019).

Henüz standartlarda yer almaya Millet Bahçelerinin bünyesinde yer alan fonksiyonlar ve 
alansal büyüklüğü sebebiyle il sınırları bütününde yapılan açık-yeşil alan kategorisinde 
yer alacağı düşünülmektedir. İlçe sınırları içerisinde yapılacak yeşil alanlara yönelik 
standartlar kişi başı 10 m2 iken, il bütününde yapılacak açık-yeşil alan standardı kişi 
başı 5 m2 daha ilave ve toplamda 15 m2/ kişi olarak uygulanması ve bu alanların imar 
planı değişikliklerinde kaldırılması halinde birbirlerine dönüşebileceği ibaresine yer 
verilmektedir (Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2019). Millet Bahçelerinin hitap ettiği 
nüfus, erişim mesafesi, alansal büyüklük ve içerdiği fonksiyonlar bakımından kent parkı 
sınıfına yakın olduğu görülmektedir (Tablo 3). Millet bahçeleri de kent parklarına benzer 
şekilde tüm kente hizmet veren büyük ölçekli park statüsündedir. Açık-yeşil alanların 
standartlarının belirlenmesinde dikkate alınması gerekilen kriterler temel olarak (Tablo 
4); gereksinimler, nüfus, kentlerin karakteri, kullanım yoğunluğu olarak belirlenmiştir 
(Şahin, 2008). 

Tablo 3. Nüfus Gruplarına Göre Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri 

(Yıldızcı’dan aktaran Şahin, 2008).
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Tablo 4. Milli Rekreasyon ve Park Kurulu Standartları (Özkır ve Perçin, 2007)

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında lejant olarak eklenen Millet Bahçeleri, 
tanımsal olarak yönetmelikte yer almamış, 2019 yılı itibari ile Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği’nde; ‘Halkı doğa ile buluşturan, rekreatif gereksinimleri karşılayan afet 
toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü ve fonksiyonları 
gibi hususlarının Bakanlık tarafınca hazırlanacak Millet Bahçeleri Rehberinde belirleneceği 
büyük yeşil alanlar’ olarak tanımlanmıştır. 2020 yılı itibari ile de Kıyı Kanunu’na kıyıda 
yapılabilecek fonksiyon olarak, Bisiklet Yolları Yönetmeliği’ne de bisiklet parkurlarının 
yer alabileceği alanlar olarak tanımı eklenmiştir. Mayıs 2020 itibari ile de mevzuatta 
değinilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Millet Bahçeleri Rehberi 
sunulmuş bu alanlara yönelik yer seçim kriterleri, içerikler, amaç, hedef ve tasarım 
ilkeleri vb. konulara açıklama getirilmiştir. Ayrıca Millet bahçeleri tasarımında “yeşilin 
ağırlıkta olduğu, yakın çevresi, arazi özellikleri ile doğal ve kültürel özellikleri de dikkate 
alınarak imar planı ile belirlenecektir” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020) ibaresi yer 
alması zorunlu kılınmaktadır. Mayıs 2020 itibari ile yaşamımıza giren Millet Bahçeleri 
Rehberi öncesinde yapılan millet bahçelerinin planlama sistemi ve süreci içerisindeki 
konumlarının ne olacağı hala belirsizdir. Rehberin bu alanların yapımı sonrasında ortaya 
çıkışı ve bu süreç içerisinde Türkiye genelinde yayılmış olan bu yeni açık-yeşil alanların 
yapılmış olması alanlara özgü doğal, kültürel ve bellek alanlarının kaybolmasına neden 
olduğunu belirten Şehir Plancıları Odası, toplumun var olan değerlerinin değiştirilmeye 
başlanmasını tartışmaktadır. Rehber mekân bağlamında belirlenmiş olan içeriklerin sorun 
yaratacağı konular bakımından eleştirilmektedir (URL-6).

http://www.Spo.Org.Tr/Genel/Bizden_Detay.Php?Kod=10173&Tipi=3&Sube=0,


180

5. Millet Bahçeleri Yer Seçimi Kriterleri ve Planlama Disiplini 
Kapsamında İlişkisinin Değerlendirilmesi

Planlama sistemi bakımından değerlendirildiğinde henüz belli bir standardı olmayan ve 
2018 yılı sonrasında henüz mevcut yasal bir dayanağı bulunmadan yapılmış olan Millet 
Bahçeleri, planlı bir biçimde tasarlanmamaları, mevcut yeşil alan miktarını arttırmamaları, 
mevcut yeşil sistemden kopuk bir anlayış ile yer seçmeleri, amaç dışı işlevlendirilmeleri, 
maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle eleştirilmektedir. Yer seçimleri bakımından 
koruma alanlarını tehdit eden ve kamusal bir faydadan ziyade yerleştirildikleri yakın 
çevrede rant beklentisini arttıran ‘sorunlu mega projelerden biri’ olarak sürdürülemez 
olarak görülmektedir (Duru, 2020).

Özellikle açık-yeşil alanlar içerisinde yapılaşmanın önünün açılması büyük bir tehdit 
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Geneli itibari ile işlevsel açıdan yeşil alan olması 
gereken bu alanlara ticaret, ibadet, sosyal-kültürel tesisler gibi işlevinden bağımsız 
fonksiyonların eklenmesinin yeşil alan standartlarını göz ardı ettiği belirtilmekte ve 
eklenecek bu alanların kapalı alan miktarını arttırma açısından bir tehdit oluşturmaktadır. 
Çalışma kapsamında incelenen kriterlerin Millet Bahçeleri Rehberi’nde yeşil alan 
tasarımında hizmet edeceği alan ve yönlendirilmesinin net olmaması Şehir Plancıları 
Odası tarafından da tartışılan konular arasında yer almaktadır. Özellikle ‘kent hafızasında 
yer etmiş, doğal ve kırılgan alanların bozulmasına neden olacak’ inşaat yoğunluğu oldukça 
riskli ve yüksek maliyetli, yapay yeşil alanlar olarak açık-yeşil alanlarda yapılaşmanın 
önünün açılmasında araç olarak görülmektedir (URL-21).

Yer seçimi açısından sorunlu görülen projelerde asıl amacın halkın doğa ile bütünleşmesini 
sağlayan rekreasyon alanları oluşturmak iken cami, go-kart alanı, düğün salonu gibi 
amaç dışı fonksiyonlar ile açık-yeşil alan tanımından kopması nedeniyle eleştirilmektedir. 
Kent içi açık-yeşil alanların planlama süreci yerel yönetimlerin temel görevi olması 
gerekirken TOKİ, valilik, bakanlık gibi kurumlar ile halkın katılımına izin verilmeyen 
projelerin gerçekleştirildiği görülmektedir. İstanbul özelinde adını ilk duyuran projenin 
bir havalimanı dönüşümü üzerinden merkezi kurumlar aracılığıyla ilerlemesi çok boyutlu 
bir fiziki düzenleme ve tasarım kaygısı güdülerek yapılması gerekliliği tartışılmaktadır. 
Mega bir park oluşturulmasında çok sayıda kapalı ve destekleyici nitelikteki açık alanların 
olması gerekliliğini vurgulayan Balamir, benimsenen bu projelerde geniş bir uzman 
grubunun bulunması gerekliliğini savunmaktadır (Balamir, 2018).
Ayrıca geniş alansal büyüklüklere sahip bu alanlarda bulunduğu zemin itibari ile fidanlık, 
bahçelik gibi ağaçlık alanların yetiştirilmesinin olası olup olmadığının araştırılması 
gerekliliği ve bu alanlarda geniş bir sulama yönetimi yapılmasının zorunluluğu ele 
alınmaktadır (Balamir, 2018). Mayıs 2020 tarihi itibari ile Türkiye’de yapılacak ve yapılması 
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planlanan millet bahçelerine yönelik yönlendirici olan millet bahçeleri rehberinde 
çalışma kapsamında da tartışılan ‘İstanbul’da yapılması planlanan millet bahçelerine 
yönelik sürdürülebilir bir yer seçimi nasıl olmalıdır?’ sorusuna yönelik dikkat edilmesi 
gerekilen yer seçim kriterleri; alansal büyüklük, mülkiyet durumu, imar durumu, konum-
yakın çevre ile olan ilişkisi, ulaşım-erişim, su varlığı vb. olarak tanımlanmaktadır (Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, 2020) Çalışma kapsamında da önemli bir yer seçim kriteri olarak 
ele alınan alansal büyüklük için rehberde “alansal asgari büyüklüklerin belirlenmesinde 
yerleşimin nüfus büyüklüğünün dikkate alınması ve elde edilen deneyimler kapsamında 
bu sınırın en az 15.000 m2 üzerinde bulunan alanlar olarak planlanması” (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2020) ibaresi yer almaktadır. Fakat burada yer alan tanımda alt 
sınırın yapılan millet bahçeleri üzerinden belirlenmesi ve üst sınır olarak bir alan sınırı 
getirilmemesi planlama açısından bu alanlar çevresinde donatı, konut, ticaret, çalışma 
alanları, altyapı gibi fonksiyonların eksikliği ve halkın bu alana erişememesi gibi sorunlar 
ile karşılaşılması mümkündür. Millet Bahçeleri projelerinin “uygulamaya geçirilmesinde 
önemli görülen alanda kamusal mülkiyetin çoğunlukta olması” (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2020) önemli görülmektedir. Bu alanların kamu mülkiyetinden çıkmasını ve 
kamu yararına kullanılmasını önlemek adına yönetmeliklerde ve rehberde buna yönelik 
bağlayıcı bir kararın alınması gerekli görülmektedir.

Rehber kapsamında millet bahçesi olarak belirlenen bir alanın “park, rekreasyon, mesire, 
ağaçlandırılacak alan gibi kullanımları içermesi ve Millet Bahçesi kullanımına uygun hale 
getirilmesi” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020) gerekli görülmektedir. Aynı zamanda 
bütünsel bir yeşil sistem kurgulanması bu alanların ekolojik restorasyona katılması 
özellikle de İstanbul gibi kişi başına düşen yeşil alan miktarlarının sağlanamadığı ve 
bu değerin oldukça az olduğu kentte bu alanların kent içinde bulunan açık alanlar 
dışındaki fonksiyonların Millet Bahçesine dönüşümü ile de kurgulanması önemlidir. 
Rehber kapsamında bu alanların kent merkezlerine yakın alanlarda ve kentsel mekândaki 
yoğunluğu azaltmak amacıyla yapılması gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır. Bu alanların 
şehir içinde kullanışlı ve yaşayan alanlara dönüştürülmesi amacıyla “yer seçiminde 
alanın toplu taşıma, yaya ulaşımı, bisiklet ulaşımı imkânının olmasına/sağlanmasına özen 
gösterilmesi” gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Yapılacak Millet Bahçeleri için alanın 
kentsel bellekteki yeri ve değerinin dikkate alınması, ayrıca alanın bu değerinin yapılacak 
tasarım çalışmalarında öne çıkarılması (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020) kararı 
bulunmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gerekilen önemli bir husus bulunmaktadır. 
Bu alanın değeri ön plana çıkartılırken çevrede bulunan kentsel bellek mekanları ile ilişkisi 
kurulmalı ve bu alanlardan bağımsız olarak alanda ön plana çıkamamalıdır. Aksi takdirde 
alanda yeniden oluşturulan Millet Bahçesi mekânından tarihi, kültürel ve sosyal açıdan 
daha kıymetli olan alanlar değersizleşebilir buna bağlı olarak bu değerler kaybedilme 
riski ile karşı karşıya kalabilecektir.
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Yapılması planlanan Millet Bahçeleri alanlarının jeolojik yapısı, toprak derinliği, 
yoğunluğu, yeraltı su derinliği ile topografya (yükseklik, bakı ve eğimi) ya da erozyon 
yağmur suyu, yüzey ve yer altı suyu akışı, iklim koşulları gibi verilerinin tespit edilerek 
buna uygun yer seçimi yapılması gerektiği Millet Bahçeleri Rehberi’nde yer almaktadır. 
Millet Bahçesi yapılması planlanan alanlarda yapım öncesinde “bulunduğu yerin 
ve yakın çevresinin doğal ve kültürel miras özellikleri ve ekoloji özelliklerinin” tespit 
edilmesi ve korunması gerekliliği rehberde vurgulanmaktadır. Millet Bahçelerine yönelik 
yapılacak altyapı alanlarının “Su, doğalgaz, elektrik sayaçları, yağmur suyu, kanalizasyon 
hatları ve su boruları, elektrik hattı gibi altyapı elemanlarının yerlerine yönelik kararlar 
alınması” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020) gerekliliği vurgulanmaktadır. Fakat bu 
alanlar yapılırken alansal büyüklüğe, çevrede bulunan fonksiyonların ihtiyaçları da 
düşünülerek bu alanlar belirlenmeli ve nüfus yoğunluğuna göre bu alanların sayısı 
arttırılmalıdır. Osmanlı Millet Bahçeleri kültürünün günümüzdeki yansımaları olan Millet 
Bahçeleri bahçe kültüründe olduğu gibi su ile ilişkisi oldukça kuvvetli görülmektedir. Göl, 
mevsimlik ve sürekli akarsu, kanal ve barajlar vb. yüzey suları ile drenaj sistemi alanda 
yaratılacak peyzajı yönlendiren en önemli unsur olarak görülmektedir. “Enerji etkin bir 
şekilde su kullanımı, yüzey suyu ve taşkın alanlarının saptanması” (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2020) ve rehberde de değinildiği gibi bu bağlamada bu alanların korunması 
önem taşımaktadır. 
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Tablo 5. Millet Bahçeleri Yer Seçimi Kriterleri (Kuşkonmaz, 2020)

Millet Bahçeleri Rehberi’nde yer alan ve saha çalışması kapsamında belirlenen kriterler 
değerlendirilmiş yer seçimleri ve planlama ile ilişkisi kurulmuştur. Çalışma kapsamında 
belirlenen kriterlerde yayınlanan Millet Bahçeleri Rehberi’nde yer verilen bazı kriterler 
çalışmanın kapsamı gereği veri olarak erişilemeyen kriterlerdir. Bu nedenle de çalışma 
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kapsamında kriter olarak değerlendirilememiştir. Çalışma kapsamında saptanan; Konum, 
nüfus-yoğunluk (kişi başına düşen yeşil alan), konut yoğunluğu, yükselti, yeşil alan, 
arazi kullanım, arazi kullanım, yeşil alan erişim mesafeleri, ulaşım/ erişim, önceki 
fonksiyon, alansal büyüklük (m2), içerik (kent mobilyaları, yapı vb.), aktörler ve plandaki 
yeri kriterleri rehber incelendiğinde benzer başlıklar ile ele alındığı görülmektedir. Millet 
Bahçeleri rehberi kriterleri ile çalışma kriterleri karşılaştırıldığında, rehberin doğal, 
ekolojik ve plan kriterlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu kaygı da sürdürülebilir 
kent planlaması için önemli bir destekleyicidir. 

Fakat çalışma kapsamında belirlenen analizlerden özellikle nüfus-yoğunluk, kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı ve yeşil alan erişim mesafeleri bu alanlara yönelik planlamada 
özellikle İstanbul gibi sık konut dokusuna ve milyonlar ile ifade edilen nüfusa sahip 
kentte göz ardı edilmemelidir. Millet bahçeleri alanlarının özellikle ilçe bazında hatta 
mahalle bazında bakılarak nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Rehberde kısmen nüfustan ve yoğunluktan söz edilse de bu alanların kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan analizlerde de 
yoğun kent dokuları içinde alan bulunamaması sebebiyle yoğun ilçelerde millet bahçesi 
bulunmadığı ve yapılan millet bahçelerinin de bu alanlara uzak olduğu görülmektedir. 
Bunun yanı sıra millet bahçelerinin çok yakın mesafelerde bulunmasındansa konu, insan 
yoğunluğu açısından ihtiyaç duyulan alanlarda yapılması gereklidir.

6. Sonuç ve Öneriler

Bünyesindeki fonksiyonlarla ve alansal büyüklükleriyle kent parklarıyla benzerlik 
gösteren bahçelerin, yoğun kent dokuları içinde yer bulamamasıyla nüfusun dengeli 
olarak yararlanamaması nedeniyle bahçelerin mevcut imar planına ve çevre ihtiyaçlarına 
uygun olarak seçilmesi önem kazanmaktadır. Millet Bahçeleri; içeriğinde önerilen çeşitli 
yapılarla açık-yeşil alanlarda yapılaşmanın önünün açılması, yer seçiminde koruma 
alanları ve tarihi unsurları bağlamından koparması, yerleşim nüfuslarına uygun yerlerde 
yapılamaması nedeniyle yeşil alana erişilememesi ve donatı alanlarının yer seçim, 
yapılaşma kriterlerinin belirsiz olması tehditlerini beraberinde getirmektedir. Bunun yanı 
sıra; yeşil alan ile bütünleşen karma donatı kullanımının sağlanması, acil durumlarda afet 
toplanma alanı olarak kullanılması vb. fırsatlar da sunmaktadır. 
 
Uluslararası açık-yeşil alan park sisteminde Millet Bahçeleri mekânsal büyüklükleri, 
içerikleri, erişilebilirliği ve etki ettiği yerleşim nüfusu kapsamında literatürde kent ünitesi 
düzeyinde açık-yeşil alan statüsü ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu bağlamda 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği donatım tablosunda yer aldığında il düzeyinde 
bulunan açık-yeşil alanlar standartlarında tanımlanacağı düşünülmektedir (Önen, 2015). 
Planlama sürecinde yetkili olan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından merkezi 
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bir şekilde yer seçmekte ve paydaşı olan yerel yönetimler ile finansal destek açısından 
ön plana en çok çıkan kurumlar, TOKİ, İLBANK ve EMLAK KONUT’tur. Yapım sonrası ise 
alanlar genellikle yerel yönetimlerin işletmesine bırakılmaktadır. Yoğun kent nüfusunun 
bulunduğu alanlarda kamulaştırmalar bu tür alanların yaratılması sağlanarak planlamaya 
yönelik yaşanacak büyük dengesizlik ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olacaktır. 

Bunun yanı sıra Millet Bahçelerinin yarattığı en büyük risk açık-yeşil alanlarda 
yapılaşmanın önünün açılması ve bu alanlara gelecek alanlara yönelik yapılaşma 
ölçütlerinin belirsiz olması açık ve kapalı alan oranını riske atmakta ve bu alanların açık-
yeşil alan işlevi dışında da kullanılması nedeniyle alanları tehdit edebilecektir. Bu nedenle 
uygun yapılaşma koşulları, fonksiyonları bulunduğu yerleşim nüfusuna ve doğal, tarihi 
ve kültürel değerlerine uygun olarak yapılması önem arz etmektedir. Uygun planlama 
koşulları ile hayata geçirilecek Millet Bahçeleri hem ekolojik dengenin sürdürülmesine 
katkı sağlayabilecek hem de öngörülemeyen çevre krizlerine karşı önlem alınmasına 
destek olacaktır. 

Rehber öncesinde yapımı tamamlanmış ve halka açılmış olan millet bahçelerinin 
rehbere göre tasarlanacak alanlar ile uyumun sağlanmasına yönelik bir karar rehberde 
yer alamamaktadır. Bu nedenle çeşitli kaygılarla ortaya çıkan yöntemi, içeriği yer seçimi 
uygun olarak yapılmayan alanlarda önümüzde süreçlerde sorunlar yaşanmasına neden 
olabilecektir. Bu alanlara da ilişki revize niteliğinde kararlar alınması gerekmektedir. 
Örneğin, sosyal-kültürel tesis alanı, külliye, olimpik havuz gibi büyük işlevsel yapıların 
planlanmasında rehber ile belirlenmiş olan içeriğe yönelik fonksiyonlarda tanımlı olmasına 
rağmen açık-yeşil alan olarak görülmesi gerekilen Millet Bahçeleri yer seçiminden daha 
farklı bir yer seçimine ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. 

Çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerekilen bir diğer önemli unsur ise tarihi 
kültürden günümüze uyarlanarak hayatımıza giren ‘Millet Bahçeleri Projelerinin’ 
yaratacağı sorunlar ve aslında uygun planlama anlayışı kente entegre edilmesi ile elde 
edilebilecek fırsatlardır. Öncelikle konut dokusunun daha sık ve nüfus yoğunluğunun 
fazla olduğu alanlarda alan yetersizliği sebebiyle Millet Bahçelerine yer verilmemesi 
bu alanların kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasına yönelik faydasının 
ön plana çıkartılmasına engel olmaktadır. Yoğun kent nüfusunun bulunduğu alanlarda 
kamulaştırmalar bu tür alanların yaratılması sağlanarak planlamaya yönelik yaşanacak 
büyük dengesizlik ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

İstanbul Millet Bahçeleri yeşil alan açısından nüfusa erişim açısından farklılık 
göstermektedir. Çalışma kapsamında belirlenen erişim mesafelerinin yetersiz olduğu, 
yeterli göründüğü alanlarda millet bahçesi bulunmaktadır. Fakat erişim çemberi yoğun 
olan alanlarda da nüfus yoğunluğunun yeşil alan erişim mesafeleri ile göz önünde 
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bulundurulması gereklidir. Millet Bahçelerinin genellikle yoğun ya da orta yoğun 
alanlarda yapıldığı görülmektedir. Çok yoğun, sık kent dokularında, kişi başına düşen 
yeşil alan miktarının az olduğu yerlerde millet bahçelerine de kamulaştırmalar ile yer 
verilmesi önceliklendirilmelidir. 2019 öncesinde İstanbul’da yapılan Millet Bahçeleri 
imar planlarında açık-yeşil alan olarak belirlenmemiş ve millet bahçesi olarak imar planı 
bulunmamaktadır. Yapılacak millet bahçelerinde imar planına ve çevre ihtiyaçlarına uygun 
alanlar seçilmelidir. Millet bahçelerinin planlama aşamasında kentin yeşil sistem kurgusu 
içerisinde çevresi ile olan ekolojik süreçleri besleyen bütüncül bir planlama yaklaşımı ile 
planlanması gereklidir. Millet Bahçelerinin büyüklük, hizmet ettiği nüfus ve ulaşılabilirlik 
açısından kent parkları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda bu bahçelere 
yönelik kentsel ölçekte nüfus yoğunluğu dikkate alınmalı, bunun yanı sıra her bölgede ve 
yörede alan tipolojisine bağlı olarak alana özgü analizleri de gerektirmektedir. 

İstanbul Millet Bahçelerinin genellikle yoğun ya da orta yoğun alanlarda yapıldığı 
görülmektedir. Çok yoğun, sık kent dokularında, kişi başına düşen yeşil alan miktarının az 
olduğu yerlerde millet bahçelerine de kamulaştırmalar ile yer verilmelidir. Yer seçiminde 
asıl amaç halkın doğa ile bütünleşmesini sağlamak olmalı, amaç dışı fonksiyonlar ile açık-
yeşil alan bütünlüğü kaybedilmemelidir. Mevcutta var olan sportif, kültürel, rekreasyon 
alanların dönüştürülmesinden ziyade kent içinde açık-yeşil mekânsal boşlukların 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Uygun planlama koşulları ile hayata geçirilecek 
Millet Bahçeleri hem ekolojik dengenin sürdürülmesine katkı sağlayabilecek hem de 
öngörülemeyen çevre krizlerine karşı önlem alınmasına destek olacaktır. Millet Bahçeleri 
içerisinde oluşturulmuş bu küçük birimler kentlinin yenilenmesinin yanı sıra sağlıklı 
beslenmesinin de önünü açacaktır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YERLEŞMELERİN İNCELENMESİ: 
MASDAR CİTY VE PİYALEPAŞA İSTANBUL ÖRNEKLERİ

Büşra BEGEN

Kırklareli Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Özet

Günümüzde iklim değişikliği kavramı kentleri tehdit eden çevresel problemlerin başında 
gelmektedir. Sanayi devriminden beri, kentlerin nüfusu giderek artmış, ekonomik ve 
teknolojik açıdan gelişmiş ve bu artışlarla beraber kentler büyüme göstermiştir. Son 
yıllarda ise kent ekosistemlerinde hızlı büyüme ve hızlı nüfus artışıba bağlı olarak, önemli 
yapısal ve çevresel problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Kentlerdeki etkinlikler, iklimin değişmesine önemli etkileri bulunmaktadır. İklimdeki 
değişimler sonucu ortaya çıkabilecek olaylar ise kentleri önemli ölçüde tehdit etmektedir. 
Bu tehtidin günümüzdeki olumsuz etkileri ve gelecekteki kritik boyutları öngörülerek, 
kentlerde iklim değişikliği ve çevresel problemlerin artması konusuna yönelik çözüm 
arayışları başlamıştır. Kentlerin sürdürülebilir gelişimine yönelik politika belirleme 
süreçleri Rio de Janerio kentinde 1992 yılında düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’na dayanmaktadır. Günümüzde ise iklim değişikliği ile uyum ve mücadele 
kapsamında kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, küresel olarak önemi kabul edilen 
bir gündem haline gelmiştir.

Çalışma kapsamında, dünyadaki en büyük sürdürülebilir yerleşim projesi olarak 
tanımlanan Masdar City projesi ve Türkiye’de yerleşim ölçeğinde sürdürülebilir olma 
sertifikasına sahip tek proje olan Piyalepaşa İstanbul projesi incelenmekte ve iki projenin 
ölçek, büyüklük, tür, kapsam, sürdürülebilirlik kriterleri ve hedefleri gibi temel başlıklarda 
karşılaştırmasına yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Masdar City, Sürdürülebilir Yerleşim, Piyalepaşa İstanbul, Yeşil Sertifika
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Investigation of Sustainable Settlements: Masdar City 
and Piyalepaşa Istanbul Examples

Abstract

Today, the concept of climate change is one of the environmental problems that threaten 
cities. Since the industrial revolution, the population of the cities has increased gradually, 
they have developed economically and technologically, and with these increases, the 
cities have grown. In recent years, as a result of rapid growth and rapid population 
growth in urban ecosystems, important structural and environmental problems have 
begun to emerge.

Activities in cities have significant effects on climate change. Events that may arise as 
a result of changes in climate threaten cities significantly. By foreseeing the current 
negative effects and critical dimensions of this threat in the future, the search for 
solutions to the increase of climate change and environmental problems in cities has 
begun. Policy-making processes for the sustainable development of cities are based 
on The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), also 
known as the ‘Earth Summit’, was held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. Today, 
ensuring the sustainability of cities within the scope of adaptation and struggle with 
climate change has become an agenda that is globally accepted.

Within the scope of the study, the Masdar City project, which is defined as the largest 
sustainable settlement project in the world, and the Piyalepaşa Istanbul project, which 
is the only project certified to be sustainable at the settlement scale in Turkey, are 
examined and the two projects are compared in basic titles such as scale, size, type, 
scope, sustainability criteria and targets. 

Keywords: Masdar City, Sustainable Settlement, Piyalepasa Istanbul, Green Certificate

1. Giriş 

Son yıllarda hızlı büyüme, hızlı nüfus artışları ve hızlı kentleşme nedeniyle kent 
ekosistemlerindeki yapısal ve çevresel problemlerde artışlar görülmeye başlamıştır. 
Kentler bir yandan ekonomik ve teknolojik altyapılarını geliştirirken, çevresel açıdan 
olumsuz etkilenmektedir. Sanayi devriminden bu yana, kentler ekonomik ve teknolojik 
açılardan gelişmiş, nüfusları artmış ve bu artışlar sonucunda kentler büyüme göstermiştir. 
Gelecekte nüfusun daha da artacağı, 2030 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yaklaşık 
%60’ının kentlerde yaşayacağı öngörülmektedir. 2050 yılına gelindiğinde dünya 
nüfusunun yaklaşık 10 milyar kişi, 2100 yılına gelindiğinde ise dünya nüfusunun 
yaklaşık 11 milyar kişi olacağı öngörülmektedir (United Nations, 2018). Hızlı büyüme 
ve kentleşmenin günümüzde yarattığı problemler ve gelecekte ulaşacağı noktalar 
öngörülerek, iklim değişikliği konusuna yönelik çözüm arayışları başlamıştır. 



191

İklim değişikliğine uyum ve azaltım politikaları ile kentlerin daha sürdürülebilir hale 
getirilmesi gerekliliği, giderek önemini artıran bir gündem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Enerji kullanımları, ulaşım tercihleri, tüketim biçimleri vb. birçok konu iklimin değişmesinde 
oldukça belirleyici paylara sahiptir. Bina sektörünün iklim değişikliğine yaptıkları etkiyi en 
aza indirmek; yenilenebilir enerji kullanımına geçişle, mevcuttaki binaların altyapılarını 
enerji verimliliğini artıracak şekilde iyileştirilmesiyle, yeni binaların ise düşük karbon 
salımlarına neden olacak ve yeşil, sağlıklı yapı özelliği gösterecek şekilde, inşa sürecinde 
de karbonsuz yapı malzemelerinin kullanılarak tasarlanmasıyla mümkündür.

Sürdürülebilirlik adına çeşitli çözümler üreten kentler, bir yandan benimsedikleri 
sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını test etme gereği 
duymaktadır. Bu gereklilik sonucu, sürdürülebilir gelişimin değerlendirilmesine 
yönelik çeşitli ülkeler tarafından sürdürülebilirlik derecelendirmesi yapan  
yeşil sertifikasyon sistemleri geliştirilmiş, günümüzde giderek daha yaygın hale gelmiştir. 
Öncelikle yapı ölçeğinde değerlendirme yapmak amacıyla gelişirilen sistemler, zamanla 
daha bütüncül değerlendirmeler yapabilmek için yerleşme ölçeğinde değerlendirme 
yapan versiyonlarını geliştirmiştir.

Bu çalışma kapsamında detaylı incelenmek üzere seçilen projelerden Piyalepaşa İstanbul 
Projesi LEED-ND (Leadership in Energy and Environmental Design – Neighborhood 
Development) sertifika sistemine sahip Türkiye’deki ilk proje olarak, Masdar City Projesi 
ise dünyanın en büyük sürdürülebilir yerleşim projesi olan ve çeşitli yerel ve global yeşil 
bina sertifikalarına sahip proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada 
sürdürülebilir olma iddası taşıyan iki farklı yerellikte ve ölçekte özellikler taşıyan iki örnek 
irdelenmektedir.

2. Sürdürülebilir Yerleşimler

Dünya genelinde yaşanan hızlı kentleşme süreçleriyle birlikte şehirler sayı ve nüfus 
olarak artmış, daha karmaşık yapı göstermeye başlamıştır. Birleşmiş Milletler raporuna 
göre; 2025 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 8,1 milyarı bulması öngörülmektedir. 
Ayrıca kentlere göç olgusu hızlanmakta ve kentlerdeki nüfus yoğunluğu artmaktadır 
(United Nations, 2018). Türkiye’de 1950 sonrasında nüfus kentsel alanlarda toplanmaya 
başlamıştır. 1990 yılında kentleşme oranı %59 iken, bu rakam 2000 yılında %65’e 
yükselmiştir (DPT, 2007)). 1927 yılında gerçekleştirilen ilk nüfus sayımına göre Türkiye 
nüfusu 13.648.270 kişidir. Bu nüfusun %75,8’i belde ve köylerde, %24,2’lik kısmı 
ise il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. 1950’lerden sonra nüfus kentsel alanlarda 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Dünya Bankası 2018 yılı verilerine göre; Türkiye’deki kentsel 
nüfus oranı %75,1’dir. Günümüzde küresel nüfusun yaklaşık yarısı, Avrupa nüfusunun 
yaklaşık %73’ü kentsel alanlarda yaşamakta ve bu oranın 2050’ye kadar üçte ikiye çıkması 
öngörülmektedir (United Nations, 2018).
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Kentlerdeki hızlı nüfus artışı, yapılaşmanın artmasına neden olmakta 
ve yeşil alanların azalmasına yol açmaktadır. Enerji tüketimlerinin 
artışı, çevresel kirlenmeyi ve zehirli atık oluşumlarını artırmaktadır.  
Bu durum kent ekosistemlerinde bozulmalara, ekolojik ayak izinde artışa, şehirlerin 
sosyal ve ekonomik açılardan hasar görmelerine sebep olmaktadır. Dolayısıyla kentlerde 
iyileştirme politikaları geliştirilmesi zorunlu duruma gelmektedir.

Kentleşme sürecinde karşılaşılan bu problemlere paralel olarak, 1972 BM İnsan ve 
Çevresi Konferansı, Rio Zirvesi, Gündem 21, Habitat II, Johannesburg Zirvesi gibi sosyal, 
ekonomik ve ekolojik sistemin bir bütün olarak ele alınmasını amaçlayan uluslararası 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, 21. yüzyıl kentsel planlama politikalarını etkilemiş ve 
kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak temel hedeflerden biri haline gelmiştir.

Sürdürülebilir kent planlaması, ilgili tüm kurumların problemlerin belirlenmesinde, 
çözüm önerilerinin geliştirilmesinde, kararların alınması ve uygulanmasında, süreci 
bütün haliyle izlemede rol üstlenmesiyle gerçekleştirilebilir (Yalkı, 1998). Sürdürülebilir 
bir kent planlaması, çevre konusundaki hedeflerini gerçekleştirebilmesi için yerel iklimi, 
doğal yapıyı, yerel malzemeyi, su, enerji ve kaynaklarını dikkate almalıdır. Yaşayanları 
çevre ile bütünleştirmeli, taşıta bağlılığı azaltmalı, kaynakları daha etkin kullanmalı, 
sağlıklı çevre, mekan ve bireyler oluşturmalıdır. Sürdürülebilir kent planlama anlayışı, 
ekonomik faydadan ziyade çevre ve insan odaklı olmalıdır. İnsan ölçeği, araca bağlı 
olmama, çeşitlilik, sağlıklı yapıların varlığı sürdürülebilir kent için gerekli temel ögelerdir.

Sürdürülebilir kentler form açısından;

• Görece yüksek derece yoğun konut alanlarının tasarlanması,

• Merkezlere erişim mesafesinin kısa olması,

• Orta büyüklükte yerleşim yeri olması gibi özellikleri taşımalıdır (Holden, 2004).

Belirtilen özellikler sürdürülebilirlik kavramıyla ele alındığında dört kent modeli ortaya 
çıkmaktadır. Sürdürülebilir kent kavramının alt başlıklarından ilki dışa bağımlı kentler, 
ikincisi kompakt kentler, üçüncüsü kendi kendine yeten kentler ve son olarak adil 
paylaşımcı kentler olarak isimlendirilen bu kent tipleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Genelde ekonomik yetersizlik, illegal kentsel gelişme ve altyapı yetersizliğinden 
kaynaklanmakta olan çevresel bozulma ve kaynakların verimsiz tüketilmesi durumları, 
sürdürülebilir olma özelliği taşıyamamanın ilk sebepleridir (Tosun, 2013). Merkezine 
insanı alan sürdürülebilir kent kavramı, çevresel etik açısından doğal kaynakların akılcı 
şekilde kullanılmasını, atık bertarafını ve enerji verimliliğini gerektirmektedir.

Dışa bağımlı kentler, ekonomik büyümeyi temel amaç edinirken kompakt kentler 
ekonomik büyüme ve kentsel gelişmenin uyumlu gelişmesini hedeflemektedir. Kendi 
kendine yeten kentler ve adil paylaşımcı kentler ise ekonomik büyümenin çevreye duyarlı 
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olması olarak sağlanmasını hedeflemektedir. Kompakt kentler, günümüz şehirciliğinde 
yoğun kentler için çerçeve önermektedir. İşlevlerin bir arada olduğu bu modelde, kentler 
form olarak yatayda değil düşeyde yayılımı esas alır. Amaç, kentin zararlı etkilerini belirli 
bir bölgede toplayarak çevreye olan olumsuzlukları en aza indirgemek ve etkin enerji 
kullanımını sağlamaktır.

Kompakt kentler modelinde kentlerin daha kısıtlı alanlarda görece yoğun konut alanları, 
karma arazi kullanımları yaratma ve enerji tüketiminde azaltım hedeflenmektedir. Bu 
model, kendine yeterli kent modeline oranla daha az çevre odaklı olup, daha çok insan 
merkezlidir. Kendi kendine yeten kentler, çevre ile iç içe olan, sürdürülebilirlik kavramını 
pratiğe dökmeyi hedefleyen bir kent modeli olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik ve 
ekolojik aktivitelerini yerel kavramı ile bütünleştiren kentler, kendi iç potansiyelini 
artırarak sürdürülebilir olma konusunda başarı oranını artmaktadır. Bu modelin kentteki 
izdüşümleri olarak arazi kullanımında çeşitlilik, kompaktlık ve açık alanların ön plana 
çıkması olarak belirtilmektedir (Haughton, 1999).

3. Dünyadan ve Türkiye’den Sürdürülebilir Yerleşim Örneklerinin 
İncelenmesi

Çalışma kapsamında, öncelikle dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir yerleşimler hakkında 
ön araştırma yapılmış ve çeşitli ölçeklerde örnekler bulunmuştur. Ancak, Türkiye’den 
seçilecek örnek için yapılan ön araştırmada, sürdürülebilir kentler yaratma hedefine 
yönelik örneklerin ülkemizde genellikle sürdürülebilir bina ölçeğinde olması ve yerleşme 
bazında oldukça az sayıda olması kısıtları ile karşılaşılmıştır. Türkiye’de, bugüne kadar 
yerleşme ölçeğinde çeşitli projeler planlanmış ve tasarlanmış olsa da uygulama aşamasına 
geçen proje sayısı çok azdır. Yapılan araştırmada, Türkiye’de planlanmış bazı sürdürülebilir 
yerleşim örnekleri olarak, Bursa’daki Nilüfer Eko Kenti projesi, Eskişehir’deki Kocakır 
Eko Kenti projesi, İstanbul’daki TOKİ Kayabaşı yerleşimi, Zekeriyaköy KÖY Projesi ve 
Piyalepaşa İstanbul projeleri karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ise; Abu Dhabi’deki Masdar 
City projesi, Singapur’daki Tianjin Eco City projesi, Finlandiya’daki Eco Viiki projesi, 
Kazakistan’daki Eco City Astana projesi ve Almanya’daki Vauban Eco District projesi gibi 
önemli sürdürülebilir yerleşim örnekleri karşımıza çıkmaktadır. Bu projelerden dünyadaki 
en büyük sürdürülebilir yerleşim projesi olarak tanımlanan Masdar City projesi ve 
Türkiye’de yerleşim ölçeğinde sürdürülebilir olma sertifikasına sahip tek proje olarak 
tanımlanan Piyalepaşa İstanbul projesi seçilerek, detaylı incelenmekte ve sonucunda; iki 
projenin ölçek, büyüklük, tür, kapsam, sürdürülebilirlik kriterleri ve hedefleri gibi temel 
başlıklarda karşılaştırılmaktadır.

3.1. Piyalepaşa İstanbul Projesi / Türkiye

Kanuni Sultan Süleyman’ın emirleriyle oluşan bir semt olan Piyalepaşa 1950’lerden sonra 
yaşanan hızlı gecekondulaşma olgusundan etkilenen bir bölge olarak tanımlanmaktadır 
(Akçura, 2016). 2012 yılında Beyoğlu, İstiklal Mahallesi’nde Piyalepaşa İstanbul projesini 
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de içeren bölge, 6306 sayılı kanuna göre riskli alan olarak ilan edilmiş, 2016 yılında ise, 
özel sektör tarafından uygulamaya konan en büyük ölçekteki kentsel dönüşüm projesi bu 
alanda başlatılmıştır (Kaymak, 2018). 

 

Resim 1: Piyalepaşa İstanbul projesinin konumu

Piyalepaşa İstanbul projesi, Türkiye’de LEED ND sertifikasını alan ilk proje olarak karşımıza 
çıkmaktadır. LEED ND (LEED for Neighborhood Development) sistemi: yerleşim ölçeğinde 
çevreye verilen zararın azaltılmasını, bu alanlarda yaşayan kişilerin yaşam kalitesinin 
arttırılasını amaçlayan bir değerlendirme aracı ve yol haritası olarak tanımlanmaktadır. 
LEED-ND sertifika sisteminde, su verimliliği, enerji verimliliği vb. yeşil bina stratejilerine 
ek olarak, akıllı büyüme ve planlı kentleşme stratejileri de değerlendirmeye alınmaktadır.

Piyalepaşa İstanbul projesi 82 dönüm arazi üzerinde karma yapıda planlanmıştır. 
Alışveriş sokağı, konut, rezidans, ofis ve otel kullanımlarını içermektedir. Proje, yeşil 
alan ve kamusal alan miktarını arttırmak için kompakt ve yürünebilir tasarım anlayışı 
benimsemiş ve semt hayatını yaşatma şeklinde vizyon geliştirmiştir. Piyalepaşa İstanbul 
projesi, canlı ve hareketli bir sosyal yaşantıyı sağlamayı hedeflemiş, ayrıca proje alanının 
%48’i yeşil alan olarak belirlenmiştir (Polat İnşaat, 2019).

 

Resim 2: Piyalepaşa İstanbul projesi (Polat İnşaat, 2019)

LEED-ND sistemine göre bir yerleşmenin sürdürülebilir yerleşme olarak tanımlanabilmesi 
için, Akıllı Konum ve Bağlantılar, Mahalle Dokusu ve Tasarımı, Yeşil Altyapı ve Binalar, 
İnovasyon ve Tasarım Süreci ve Bölgesel Öncelik Kredisi olarak 5 ana başlıkta kriter 
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu başlıklara göre genel olarak incelendiğinde; proje 
arazisinin daha önceden yapılaşmış bir bölge olması, bu projede herhangi bir doğal 
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yaşam alanı, sulak alan-su kaynakları ve habitatın zarar görmediğine yönelik kriterden 
puan alınmasını sağladığı görülmektedir. Proje alanının gelişmiş çevrede bulunması ve 
toplu taşıma duraklarına yakınlığı ile araç kullanımına bağlı emisyonların azaltılmasına 
katkı sağladığı görülmektedir. Proje çevresindeki kavşak ve yol bağlantıları ile mevcut 
iş ve sosyal imkanlarla bağlantı sağlanmaktadır. Ayrıca, projedeki ofis, konut ve AVM 
fonksiyonları ile kullanıcıların proje dahilindeki sosyal donatılara yürüme mesafesinde 
olması sağlanmaktadır.

Piyalepaşa İstanbul projesinde belirlenen sürdürülebilirlik stratejileri incelendiğinde 
ise; proje alanında yerel ve adapte olmuş bitkilerin seçilmesi, su tüketiminin azaltılması 
hedefleri yer almaktadır. Ayrıca kimyasal gübre kullanımının en aza indirilmesi 
hedeflenmiştir. Yapılaşmadan kaynaklı altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine 
getirecek yük en aza indirilecek şekilde sert zeminlerde geçirgen yüzeyler kullanılmasına 
öncelik verilmesi hedefler arasındadır. Yağmur sularının toplanması ve peyzaj sulamada 
kullanılması planlanmıştır. Isı adası etkisinin azaltılmasına yönelik, çatılarda ve teraslarda 
yansıtıcı özelliği yüksek olan açık renkli kaplama malzemelerinin kullanılması, otopark 
alanlarının bodrum katlarda konumlandırılması sağlanmıştır. Proje alanında kamuya 
açık rekreasyon alanları sağlanmış ve sosyal donatılar ilee desteklenmiştir. Araç ve 
yollarının etrafında ağaçlandırma yapılarak gölgelendirme yapılmaktadır. Farklı konut 
tipolojileri oluşturularak farklı gelir gruplarına yönelik seçenek sunulmuştur. Projede, 
atıkların geri dönüşümü sağlanmakta, ayrıca gri su dönüşümü ile şebeke suyu 
kullanımı azaltılmaktadır. Ayrıca tüm su armatürleri ve vitrifiyeler su tasarrufu sağlama 
özelliğindedir. Tüm aydınlatma ve mekanik sistemlerde enerji verimliliği ön planda 
tutulmaktadır. İç mekanların inşası esnasında kullanılan yapı kimyasalları, uçucu organik 
zararlı bileşiklerden tercih edilmiştir (Polat İnşaat, 2019).

Piyalepaşa İstanbul projesini içeren bölge riskli alan olarak belirlenmiş ve bu bölgede 
dönüşüm projesi uygulanmıştır.  Ancak mevcut literatürde proje alanının öncesi ve sonrası, 
dönüşüm sürecine dair veriye ulaşmak oldukça zorludur. Bu sebeple, Piyalepaşa İstanbul 
Projesini dönüşüm projesi olarak daha kapsamlı ele alma konusunda kısıtlar oluşmuştur. 
Dönüşüm projesi olmasından bağımsız olarak değerlendirildiğinde ise, sürdürülebilir bina 
ve mahalle gelişimine yönelik yol haritası olarak görülebilecek sertifika sistemlerinden en 
yaygın olan LEED sertifika sisteminin, ND/Mahalle ölçeğindeki sertifikasına sahip olarak, 
sürdürülebilirlik konusunda başarılı bir proje olarak planlandığını kanıtlamıştır.  Ancak, 
projenin yakın zamanda tamamlanmış ve henüz tamamen işler hale gelmemiş olması 
sebebiyle, sürdürülebilir etiketli olmasının işleyişteki geçerliliği ilerleyen zamanlarda 
daha kapsamlı yorumlanabilecektir.
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3.2. Masdar City Projesi – Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri

Masdar City Projesi, petrol ve doğalgaz zengini bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
başkenti Abu Dhabi kentinde  inşa edilen, dünyanın ilk sıfır-karbon şehir / karbon 
nötr şehir projesidir. Proje 2006 yılında, İngiliz şirket Foster and Partners tarafından 
tasarlanmış, 2008 yılında inşasına başlanmıştır.  Başlangıç finansmanın önemli kısmı 
Abu Dhabi hükümeti tarafından sağlanmış, yapımını Masdar Mubadala Development 
Company üstlenmiştir.  Başlangıçta 2016 yılında tamamlanması öngörülen projenin 
2025 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Projenin bütçesi yaklaşık 18- 22 Milyar $ 
olarak belirtilmiştir. 

Resim 3: Masdar City projesinin konumu

Abu Dhabi yakınlarında inşa edilen Masdar City’de yalnızca yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılması, %75 oranında elektrik, %60 oranında su tasarrufu 
sağlanması hedeflenmektedir. Şehirde bütün ulaşımın güneş enerjisiyle ve elektrikle 
çalışan araçlarla sağlanması hedeflenmiştir (French, 2018). Masdar City, eski Arap mimari 
tekniklerini modern teknolojiyle birleştirerek, dünyanın en büyük yüksek performanslı 
bina kümelerinden oluşmaktadır. 640 hektarlık proje, Masdar Girişimi’nin önemli bir 
projesidir. Masdar Girişimi Abu Dhabi hükümeti tarafından, petrolün ötesinde bir yaşam 
için yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji çözümlerinin geliştirilmesini ilerletmek için 
kurulmuş bir girişimdir. Masdar City projesinde, enerji üretimine dair yeni fikirlerin 
yaratılması için bir merkez olması ve gelecekte Orta Doğu’da kentsel gelişim için örnek 
oluşturması hedeflenmektedir.

Masdar City Projesi, 2025 yılında nüfusu 50.000 kişi olacak şekilde planlanmıştır.  
Projede, öncelikle çevre dostu üretici firmalara yönelik 1500 iş merkezi oluşturulması 
hedefler arasındadır. 4-5 katlı ve karma kullanımlı olarak tasarlanan projede alansal 
dağılım şu şekildedir: %37 ticaret alanı, %30 konut alanı, %19 ulaşım, %8 sosyo-kültürel 
alan, %6 üniversite alanı. Projede toplu taşımaya ulaşım 200 metre yürüme mesafesine 
göre planlanmıştır.
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Resim 4: Masdar City projresi (Masdar City, 2020)

Masdar City projesinin özel hedefleri olarak, sürücüsüz araçlarla ulaşımın sağlanması, 
etkin bir su geri dönüşüm sisteminin kurulması, dış ısıdan izole edilmiş binaların 
tasarlanması ve atıksız şehir olarak nitelendirilmesi hedefleri sıralanmaktadır. Masdar City 
projesinde çöl iklimine yönelik doğal çözümlemelere yer verilmiş, yerel malzemeye dayalı 
terracotta duvarlar yapıların tasarımlarına dahil edilmiş ve sokaklarda hava koridorları 
oluşabilmesi için yollar hakim rüzgar yönüne göre hizalanmıştır (McArdle, 2020).   
Masdar City’de ulaşımın toplu taşıma öncelikli ve temiz enerjili araçlar ile sağlanması 
hedeflenmektedir (Masdar Company, 2020b). Özel araçlar için şehrin çevresinde otopark 
alanları sağlanarak, şehrin içindeki özel kullanımların sınırlı turulması hedeflenmektedir. 
Ayrıca plana göre Masdar City ve Abu Dhabi kent merkezinin bağlantısı hafif raylı metro 
hattı ile sağlanacaktır.

Masdar City’deki enstitü kampüsünün merkezinde yer alan rüzgar kulesinde, kentin üst 
katmanındaki soğuk havayı alt katmandaki meydana aktarmak amacıyla antik teknolojiden 
faydalanılarak, modern bir versiyon tasarlanmıştır. 45 metre yüksekliğinde çelik yapıdaki 
kule, tepe kısmındaki sensörler yardımıyla hakim rüzgarlar yönünde açılacak panjurlar 
açmaktadır. Bu sayede, daha serin üst seviye rüzgarlar yakalanarak tabandaki halka açık 
alana yönlendirilmektedir. Yakındaki dar sokaklarda serinletici esinti yaratan sistem ile 5°C 
düşürülebilmektedir (Martin vd., 2015). Bu durum, kentteki hareketliliğin artırılmasında 
olumlu etki sunması beklenmektedir.

                         

Resim 4: Masdar City Projesi’ndeki rüzgar kulesi ve çalışma prensibi (Martin vd., 2015)
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Masdar City’de, Güneybatı Asya’daki en büyük fotovoltaik santrali olan 17.500 megawatt/
saat temiz enerji üretecek olan 21 hektarlık alana güneş tarlası kurulmuştur. Buna ek 
olarak bina çatılarındaki güneş panelleri ile enerji ihtiyacının desteklenmesi ve bu 
sayede yılda 15.000 ton karbon emisyonunun dengelenmesi hedeflenmektedir (Masdar 
Company, 2020a)

Masdar City Projesi, 2006 yılında sürdürülebilir bir şehir olma ile ilgili önemli hedefleri 
olan bir ekotopya olarak planlanmıştır. Ancak, zaman içerisinde, başlangıçtaki hedeflere 
ulaşılamayacağının anlaşılması sebebiyle sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefi, %50 
emisyon azaltımının sağlanması şeklinde revize edilmiştir. Proje günümüzdeki haliyle 
tam olarak fosil yakıtlara bağlılıktan kurtulamamıştır. Başlangıçta 2016 yılında bitirilmesi 
öngörülen ve sonradan 2025 yılı olarak revize edilen projede, 50.000 kişinin yaşayacağı 
ve günlük 40.000 yolcu barındırması planlanmıştır. Ancak günümüzde Masdar City’de 
yaklaşık 1.000 kişi yaşamaktadır. Projede inşa edilen ofislerin çalışanları ve Masdar Bilim 
ve Teknoloji Enstitüsü’nde ücretsiz konaklayan öğrencileri bu nüfusu oluşturmaktadır 
(McArdle, 2020). 

4. Sonuç

Çalışmanın bu başlığında, dünyadaki en büyük sürdürülebilir yerleşim projesi olarak 
tanımlanan Masdar City Projesi ve Türkiye’de yerleşim ölçeğinde sürdürülebilir olma 
sertifikasına sahip tek proje olarak tanımlanan Piyalepaşa İstanbul Projesi’nin ölçek, 
büyüklük, tür, kapsam, sürdürülebilirlik kriterleri ve hedefleri gibi temel başlıklarda 
karşılaştırmasına Tablo 1’de yer verilmektedir.

Piyalepaşa İstanbul projesi riskli alan olarak belirlenen bölgede dönüşüm projesi olarak, 
Masdar City projesi ise sürdürülebilir bir şehir olma ile ilgili önemli hedefleri olan bir 
ekotopya olarak planlanmıştır.

Yatırımcılar ve süreç açısından bakıldığında; Piyalepaşa projesi özel sektör yatırımı ile 
2016-2021 yılları arasında tamamlanması planlanan ve 800 milyon dolar bütçeli bir 
proje iken, Masdar City projesi kamu ve özel sektör yatırımları ile 2006-2016 yılları 
arasında tamamlanması planlanmış, 2025 yılı olarak revize edilmiş, yaklaşık 22 milyar 
dolar bütçeli bir projedir. Piyalepaşa projesi yaklaşık 3000 kişilik konut alanı sunarken, 
Masdar City projesinde yaklaşık 50.000 kişinin yaşaması planlanmıştır.

Piyalepaşa projesi ölçek ve bütçe açısından Masdar City projesi ile oldukça farklılaşmaktadır. 
Ancak sürdürülebilir yerleşimlerin karşılaştırılması açısından, Türkiye’deki ve Dünyadaki 
en geniş ölçekli projelerin bir değerlendirmesi niteliğinde bir çalışma olmuştur. İki 
proje de konut, ticaret, ofis alan alanlarını içermesi ile benzer şekilde karma kullanımda 
tasarlanmıştır. Ancak Masdar City projesinde bir üniversite de yer almaktadır.
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Piyalepaşa projesi, yeşil yerleşim sertifikası olan LEED-ND plan sertifikasına sahiptir. 
Masdar City projesi de LEED yeşil bina sertifikalarına sahiptir. Piyalepaşa projesi henüz 
tamamlanmadığı için, sürdürülebilir olma hedeflerinin başarısı zamanla proje tam olarak 
işlerlik kazandığında anlaşılacak ve ölçülebilecektir.

Masdar City Projesi ise 2016 yılında revize edilerek, başlangıçtaki hedeflere 
ulaşılamayacağının anlaşılması sebebiyle sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefi, %50 
emisyon azaltımının sağlanması şeklinde değiştirilmiştir. Proje, günümüzde tam olarak 
fosil yakıtlara bağlılıktan kurtulamamıştır.

Tablo 1: Piyalepaşa İstanbul ve Masdar City Projelerinin Karşılaştırılması

Piyalepaşa İstanbul Masdar City

Projenin Yeri Beyoğlu- İstanbul Abu Dhabi- Birleşik Arap Emirlikleri

Proje Başlangıç-Bitiş 2016-2021 2008-2016/ 2025

Proje Büyüklüğü 8.2 hektar 640 hektar

Proje Yatırımcısı Özel Sektör Kamu- Özel Sektör

Proje Türü Kentsel Dönüşüm -

Proje Bütçesi 800 Milyon $ 18 – 22 Milyar $

Kapasite Yaklaşık 3000 kişi Yaklaşık 50.000 kişi

Projenin Kapsamı

Karma Proje:,
*Alışveriş Sokağı
*Konut
*Rezidans
*Ofis
*Otel

Karma Proje:
*Konut
*Ticaret
*Ofis
*Sosyo-kültürel
*Üniversite

Sürdürülebilirlik 
Hedefleri

*Kompakt doku ve yürünebilir 
tasarım anlayışı
*Enerji verimliliği sağlanması
*Alansal oran olarak %48 
yeşil alan tasarımı 
*Yeşil yerleşim sertifikasına 
sahip olma

*Dünyanın ilk sıfır-karbon şehir/ karbon-
nötr şehir projesi
*%75 oranında elektrik, %60 oranında su 
tasarrufu sağlanması
*15.000 ton karbon emisyonu azaltımı
*Toplu taşıma ve temiz enerjili araçlarla 
ulaşım
*Antik teknolojinin modern versiyonlarının 
kullanımı
*Yeşil yerleşim sertifikalarına sahip olma
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Sonuç olarak iki proje de kendi yerellerinde önemli sürdürülebilir yerleşim projeleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, süreçleri itibariyle bu konudaki başarıları detaylı 
değerlendirilememektedir. Ancak, çevresel problemlere ve iklim değişikliğine yönelik 
dünyanın benimsediği sürdürülebilir yerleşimler yaratma politikasının öncü örnekleri 
olarak nitelendirilmektedir.
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DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİNİN KENTLERE 
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Özet

“Katı olan her şey buharlaşıp havaya karışıyor, kutsal olan her şey dünyevileşiyor ve 
insanlar nihayet kendi gerçek yaşam koşulları ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye 
zorlanıyor” (Karl Marx, akt. Berman, 1982/2019) Karl Marx, bu sözüyle aslında 19. yüzyılda 
Sanayi Devrimi ile başta üretim biçimlerinde olmak üzere yaşanan köklü değişimlerin 
ekonomik ve sosyal yapıları, yapılı çevreleri sürekli değişmeye ve yenilenmeye zorlayan 
doğrusal bir süreci meydana getirdiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada da özellikle 20. 
yüzyılda ortaya çıkıp etkisini hala günümüzde de gösteren ve temel olarak “Al- Kullan- 
At” biçiminde ilerleyen doğrusal ekonomi modeline karşı alternatif olarak tasarlanan ve 
atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilip ekonomik sistem içerisine katılmasını hedefleyen 
doğrusal ekonomi yaklaşımlarının kentlere nasıl uyarlanabileceğinin ileri dönüşüm 
yöntemleri üzerinden irdelenmesi amaçlanmaktadır. Kentler, bugün Dünya üzerinde 
üretimin ve tüketimin en yoğun olarak gerçekleştiği ve dolayısıyla atık probleminin de 
merkezinde yer alan mekânlardır. Bu yüzden atık sebepli çevresel sorunlara karşı kent 
ölçeğinde döngüsel ekonomi ve ileri dönüşüm stratejilerini içerecek bir plan vizyonu 
kurgulamak önemli bir yer tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Doğrusal ve Döngüsel ekonomi modelleri, Kent ölçeğinde ileri 
dönüşüm yöntemleri
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Reading the Implementation of the Circular Economy Model for 
Cities through Upcycling Methods

Abstract

“Everything that is solid melts into air, Everything that is sacred becomes earthly and 
people are finally forced to face their own real life circumstances and relationships with 
other people” (Karl Marx, quo. Berman, 1982/2019). Karl Marx, -with his statement- 
stated that the Industrial Revolution in the 19th century and the radical changes 
experienced, especially in the forms of production, created a linear process that forced 
the economic and social structures and the built environments to constantly change 
and renew. In this study, it is aimed to adapt the linear economy approaches to cities, 
which are designed as an alternative to the linear economy model, which emerged in 
the 20th century and still shows its effect today, and which basically progresses in the 
form of “Take-Use-Dispose” and aiming to make wastes reusable and to be included in 
the economic system. It is aimed to examine through the forward conversion methods. 
Cities are the places where production and consumption are most intense in the world 
today, and therefore they are at the center of the waste problem. Therefore, it is important 
to formulate a plan vision that will include urban-scale circular economy and upcycling 
strategies against environmental problems caused by waste.

Keywords: Waste management, Linear vs Circular economy models, Upcycling methods in 
urban scale

1. Giriş 

Yaşadığımız Dünya’da hem nüfusun artması hem de bu nüfusun ihtiyaçlarına yönelik 
üretim hacminin sürekli genişlemesi ve başta bu üretim süreçlerinde olmak üzere 
insanların tüketim alışkanlıklarındaki tek yönlü anlayış (Al- Kullan-At) hem var olan doğal 
kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine hem de doğal çevre üzerinde bir atık birikimi 
probleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada özellikle Dünya’da 20. 
yüzyıldan beri etkili olmakta olan Doğrusal ekonomi (Linear economy) anlayışına bir 
alternatif olarak ortaya çıkan döngüsel ekonomi (Circular Economy) modelinin özellikle 
bugün Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşamını sürdürdükleri kentlerde nasıl 
kurgulanacağı özellikle kentlerde meydana gelen atık sorununa bir çözüm olarak sunulan 
İleri dönüşüm (Upcycling) uygulamaları üzerinden açıklanması amaçlanmıştır. 

2. Literatür Araştırması

Yapılan literatür araştırmasıyla, çalışmanın anahtar kavramları irdelenmiştir. Döngüsel 
ekonomi modeli kavramı çalışma içerisinde doğrusal ekonomi modeli kavramıyla 
karşılaştırılarak açıklanmış ve bu kavramlar Sanayi Devrimi’nin ortaya çıktığı dönem olan 
18. ve 19. yüzyıldan başlayan bir tarihsellik içerisinde açıklanmıştır. Doğrusal ekonomi, 
genişleyen üretim ve tüketim ölçekleri, artan nüfus ve tüketici talepleri bağlamında 
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değerlendirilmiştir Bu çalışmada özellikle Sanayi Devrimi sonrası kitlesel Fordist 
üretim anlayışı, Schumpeter’in Yaratıcı Yıkım gibi alt kavramları doğrusal ekonomiyi 
açıklayabilmek için önemli bir yer tutmaktadır. Döngüsel ekonomi modelinde ise genel 
olarak sürdürülebilirlik, dengeli büyüme ve çevre yazınlarına koşut olacak şekilde 
irdelenmiştir. İleri dönüşüm kavramı ise Döngüsel ekonomi modelinin uygulanabilmesinde 
kullanılabilecek bir yöntem olarak atıkların yeniden değerlendirilmesi eylemlerinden bir 
tanesi olarak açıklanmıştır.

2.1 Doğrusal ve Döngüsel Ekonomi Modelleri

Dünya’nın Sanayi Devrimi’ne kadar kendi iç dinamiklerinde içinde barındırdığı kaynakların 
enerji akışları ve besin döngüleri vasıtasıyla kendi içine geri dönmesine olanak veren bir 
sisteme sahip olmuştur. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte üretim ve tüketim faaliyetlerinin 
ölçeğinin genişlemesi o dönemden günümüze kadar doğanın bu kendini yenileyici 
sistemini tahrip etmektedir (Way, Kai, Ho ve Kan, 2016). 18. yüzyılda yaşanan ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler patentli icatların sayısında büyük bir artışa 
neden olmuş ve bu icatlar Sanayi Devrimi’nin itici güçlerini oluşturan teknolojik yeniliklerin 
kökenini oluşturmuştur (Acemoğlu ve Robinson, 2012/2020). Sanayi Devrimi ile beraber 
kentsel mekânların içinde başta ulaşım ve taşımacılık, metalurji, tekstil, mobilya ve gıda 
olmak üzere çeşitli ekonomik iş kolları, sosyal sistemler ve kurumsal yapılar üzerinde 
radikal değişim ve dönüşümlere neden olmuştur. Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci 
yarısı ile 19. yüzyılın başında gerçekleşen ve üretimde meydana gelen değişimlerin 
başta İngiltere olmak üzere tüm Dünya’da ekonomik ve toplumsal sistemlerdeki 
değişmeleri ifade etmektedir (Acemoğlu ve Robinson, 2012/2020; Mohajan, 2019). 
İngiltere’de James Watt’ın buhar motorunu ve Richard Arkwright’ın mekanik dokuma 
tezgahını icat etmesi Sanayi Devrimi’nin miladı olarak kabul edilmiş (Stearns, 2013) ve 
bu gelişmeler üretim ve tüketim ölçeklerini de etkilemiştir.  Özellikle bireysel atölye tipi 
üretim biçiminden Şekil 2.1’deki gibi fabrika tipi üretime geçiş ve pamuk üretiminde 
yaşanan teknolojik gelişmeler birim miktar pamuk üretimi için gerekli olan sürenin ciddi 
oranda düşmesi (100 pound -45kg- pamuk üretimi için gereken süre 50.000 saatten 
135 saate düşmüştür) İngiltere’nin tekstil sanayisinin ticaret hacminin genişlemesine ve 
böylelikle Sanayi Devrimi’nin İngiltere’den başta Avrupa ve daha sonra da Amerika’ya 
yayılmasını sağlamıştır (Acemoğlu ve Robinson, 2012/2020). Ticaretin hacminin bu 
denli genişlemesi, üretim maliyetlerinin düşmesine ve üretilen malların daha çok insana 
ulaşmasına ve böylelikle tüketimde de bir artışın yaşanmasını sağlamıştır (Flacher, 2005). 
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Şekil 2.1 Sanayi Devrimi Dönemi’nde Bir Fabrika Örneği [URL 1]

20. yüzyılın ilk çeyreğinde Henry Ford tarafından otomotiv sektöründe üretim aşamasında 
gerçekleştirilen yenilikler kitlesel üretim ve tüketimde kökten bir değişimin yaşanmasına 
neden olmuştur. Fordizm olarak adlandırılan bu yaklaşım Henry Ford tarafından Highland 
Park’taki otomobil fabrikasında kullanılan üretim bandıyla ortaya çıkan seri üretim 
yöntemi, ölçek ekonomileri yaratarak ortalama üretim maliyetlerinin azalmasını sağlamış 
ve bunun sonucu olarak da üretilen malların fiyatları düşmüş ve bu da kitlesel tüketimin 
de artış göstermesine neden olmuştur (Şekil 2.2) (Hudson, 2009). 

Şekil 2.2 Henry Ford’un Fabrikasında Kullanılan Seri Üretim Bandı [URL 2]
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Sanayi Devrimi ve daha sonrasında Henry Ford’un seri üretim sistemiyle 150 yılı aşkın bir 
zamandır yaşanan dönüşüm doğrusal bir ekonomik süreci meydana getirmiştir. Fordist 
ve Kapitalist süreçlerin devamlılığı için devingen bir yapı sürdürmesi gerekmektedir. 
Schumpeter, fabrikalardaki seri üretime geçişte eskinin sürekli yok edilip, yeninin 
sürekli yeniden yaratıldığı endüstriyel dönüşümleri “Yaratıcı yıkım” olarak tanımlamıştır 
(Schumpeter 1943/2003). Yaratıcı yıkım, bu doğrusal üretim ve ekonomi sürecinin 
temelini meydana getirmiştir. Doğrusal ekonomi yaklaşımıyla aslında bir işletmede imal 
edilen ürünlerin hammaddelerinin çıkarıldığı, işlendiği, üretildiği, satıldığı, kullanıldığı 
ve en sonunda da atık olarak çevreye bırakılarak uzaklaştırıldığı bir ürün yaşam sürecini 
tanımlamaktadır (Wautelet, 2018). Özellikle geçtiğimiz yüzyılda hammaddelerin elde 
edilme kolaylığı ve atıkların az maliyetli bir şekilde bertaraf edilebilmesi geri dönüşüm, 
yeniden kullanım gibi atıkların değerlendirilerek ekonomik sistem içine tekrar dahil 
edilmesi düşüncesini geri plana atılmasına sebep olmuştur (Ellen Macarthur Foundation, 
2013). McDonough ve Braungart, bu süreçte üretim aşamalarında çıkartılması güç 
ve maliyetli aynı zamanda değerli kaynaklardan meydana gelen ürünlerin eskidikten, 
kullanım ömürleri bittikten ya da demode olduktan sonra atık olarak değerlendirilip 
çöpe gönderildiği bu doğrusal sistemi beşikten-mezara (Cradle to Grave) olarak 
isimlendirmişler ve onlara göre beşikten mezara anlayışında kullanım ömrü biten eşyalar 
mezar olarak tanımlanan çöplüklere gitmektedir (McDonough & Braungart, 2002). Genel 
olarak Al-Yap ve At (Şekil 2.3) düşüncesine göre ilerleyen doğrusal ekonomi modeli iki 
temel varsayıma dayanmaktadır: 

•	 Üretimde kullanılacak her türlü kaynağın sınırsız ve kolay ulaşılabilir olması

•	 Dünya’nın sınırsız bir şekilde kendini onarabilme ve yenileyebilme kapasitesine 
sahip olması (Wautelet, 2018)

Şekil 2.3 Varsayımlarıyla Beraber Doğrusal Ekonomi Anlayışı (Wautelet, 2018)

Ancak bu varsayımların doğru olmadığı görülmüştür. Doğrusal üretim yaklaşımı, çeşitli 
açılardan kaynakların verimsiz kullanılmasına ve tükenmesine neden olmaktadır. Bunlar:

Üretim zincirinde yaşanan kayıplar: Ürünlerin imalat sürecinde malzemelerin önemli bir 
miktarı kaynaktan çıkarılma ve imalat süreçlerinde yitirilmektedir. Avrupa Sürdürülebilir 
Araştırma Enstitüsü’nün (SERI) araştırmalarına göre her yıl OECD ülkelerinde üretim 
faaliyetlerinde yaklaşık 21 milyar ton malzeme ve hammadde üretim aşamalarına hiç 
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dahil olmadan yitirilmektedir. Bu kayıplar özellikle gıda sektöründe üretim, nakliye ve 
perakende satış süreçlerinde yaşanmakta ve küresel gıda tedarik zincirinde kaybolan 
ürün miktarı, her yıl insan tüketimi için üretilen gıda miktarının neredeyse üçte birini 
oluşturmaktadır. Örneğin üretim süreçlerinde hammadde ya da malzeme olarak 
kullanılan çeşitli metaller incelendiğinde görece daha yüksek geri dönüşüm oranlarına 
sahip olsalar da bakır için yıllık 52 milyar dolar, altın için 34 milyar dolar, alüminyum için 
15 milyar dolar ve gümüş içinse 7 milyar dolar kayıplar yaşanmaktadır (Ellen Macarthur 
Foundation, 2013).

Atıkların kullanım ömürlerinin sonu: Çoğu malzeme için ilk işlevsel kullanım ömürlerinin 
bitiminden sonra tekrar kullanımları, ilk kullanımlarına göre oldukça düşük kalmaktadır. 
Örneğin Dünya’da 2010-2019 yılları arasında ortaya çıkan atık miktarı %38 artış 
göstermiş; ancak bu atıkların %20’sinden az miktarı geri dönüştürülerek ya da yeniden 
kullanılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmiştir (The Sustainable Development Goals 
Report, 2020). Amerika’da ise ortaya çıkan endüstriyel olmayan toplam katı atığın yaklaşık 
%25’ini inşaat faaliyetleri sırasında çıkan moloz, çelik, ahşap ve beton oluşturmaktadır. 
Tüm yapım ve yıkım faaliyetlerinde çıkan atıkların ise yalnızca %20-30’u nihai olarak 
geri dönüştürülmekte ve geriye kalan atıklar ise doğrudan ya da dolaylı olarak doğaya 
bırakılmaktadır (Ellen Macarthur Foundation, 2013)

Enerji harcamaları: Doğrusal ekonomik sistemde bir ürünün çöp olarak atılması, 
ürünün içinde kalmış olan enerjinin de atılması anlamına gelmektedir. Bu ekonomik 
sistem içerisinde genel olarak enerji, hammaddenin çıkartılması ve kullanılabilir forma 
getirilmesi sırasında harcanmaktadır. Örneğin yarı mamul alüminyum ürünlerinin imalat 
süreci içerisinde harcanan enerjinin neredeyse %80’ini hammaddenin çıkarılma, eritme 
ve dökme süreçlerinde kullanılan enerji oluşturmaktadır. Atılan ürünlerin yakılması ya 
da geri dönüştürülmesi, bu enerjinin küçük bir miktarının ekonomik sistemin içine geri 
dönmesini sağlamakta; yeniden kullanım yöntemleri ise bu konuda daha fazla miktar 
enerjinin geri dönüşünü sağlamaktadır (Ellen Macarthur Foundation, 2013).

Ekosistem hizmetlerinin tahribatı: Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi’nde (2001-
2005), gıda tedariği gibi doğrudan ya da dolaylı hastalıkların veya zararlıların kontrolü 
gibi dolaylı olarak ekosistem hizmetlerinin rol oynadığı 24 tane durum incelenmiş ve bu 
durumlardan 15 tanesinin bozulmuş ya da sürdürülemez bir şekilde tahrip edildiği ortaya 
konulmuştur. Başka bir deyişle artık insanlar, ekosistemlerin sağlayabileceği ya da yerine 
koyabileceği kaynakların daha fazlasını tüketmektedirler. Örnek vermek gerekirse yalnızca 
Çin’de çeşitli üretim faaliyetleri nedeniyle ormanlık alan varlığının, küresek ekonomiye 
yaklaşık 12 milyar dolarlık bir kayba neden olduğu görülmektedir. Bu kayıplar genel 
olarak iklim ve su sistemlerinin bozulması ve değişmesi, kereste ve yakıt kaynaklarının 
tükenmesi, tarımsal üretimde verimin düşmesi ve kayıplar yaşanması, besin döngüsünün 
bozulması gibi durumları içermektedir (Ellen Macarthur Foundation, 2013).
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Doğrusal ekonomi modelinin, daha önce de bahsedildiği şekilde “Al-Yap-At” şeklinde 
gerçekleşen süreci ile hem doğal kaynakların kendilerini yenileyebilme kapasitesinin 
üstünde bir üretim-tüketim ilişkisi yaratmış hem de bu model, bütün süreç sonunda 
istenmeyen ya da ihtiyaç duyulmayan atık maddelerin ortaya çıkmasını ve doğaya 
bırakılarak çevresel sorunların ortaya çıkmasını da içermektedir (Sariatli, 2017). Doğrusal 
ekonomi bağlamında büyümenin ana şartlarını satışların artması ve büyüyen tüketim 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına üretimin ölçeğinin büyümesi olmuştur (Wautelet, 
2018). Şu anki güncel ekonomik şartlar içerisinde küresel tüketimin kendini devam 
ettirebilmesi için yaşadığımız Dünya’nın 1.56 katı büyüklüğünde başka bir Dünya’ya 
ihtiyaç vardır (WWF, 2020). 2050 yılına kadar ise toplum Dünya nüfusu 9.6 milyar kişiye 
yükseldiğinde ve bunun yanında güncel küresel tüketim örüntüsü devam ettirilmek 
istendiğinde ise artık neredeyse 3 tane Dünyalık doğal kaynak ve ekosistem hizmeti 
gerekecektir [URL 3].  Üretim sonrası çıkan atık miktarı da hem Dünya nüfusunun hem 
de dolayısıyla üretim ve tüketimin de artması dolayısıyla artış göstermiştir. Sürdürülebilir 
Gelişme Hedefleri Raporu’nda küresel malzeme ayak izi1 2010 yılında 73,2 milyar tondan 
2017’de 859 milyar tona çıkmıştır (The Sustainable Development Goals Report, 2020). 

Doğrusal ekonomi sürecinin en sonunda atık ya da çöp olarak isimlendirilen nihai 
ürünlerin ortaya çıkması ve bunların verimsiz ve sürdürülebilir olmayan şekillerde 
bertarafı ya da doğaya salınması noktasında doğrusal ekonominin işleyişine yönelik 
eleştiriler gelmiş ve bu sorunlar ve eleştiriler modele bir alternatif geliştirilmesini 
gerekli kılmış ve döngüsel ekonomi modeli geliştirilmiştir (Cardoso, 2018). Döngüsel 
ekonomi yaklaşımı sadece basit bir atık azaltımı, yeniden kullanım ya da geri dönüşüm 
işlemleriyle sınırlandırılmamalıdır. Döngüsel ekonominin amacı sadece eko-verimliliğe 
erişmek değil, kullanım ömürlerinin sonuna gelseler bile atık olarak nitelendirilmeyecek 
ve yeni ürünlerin imalatında hammadde olarak kullanılabilecek beşikten beşiğe (cradle 
to cradle) olarak tanımlanabilecek uzun ömürlü yeni üretim ve tüketim döngülerinin 
kurgulanmasıdır (Braungart ve McDonough, 2002;). Stahel (2016), döngüsel ekonomileri 
“Hizmet ömürlerinin sonuna gelmiş malları başka üretim süreçleri için kaynaklara 
dönüştürerek endüstriyel ekosistemlerde bir döngü yaratıp atıkların minimize edildiği bir 
sistem kurgusu” olarak tanımlamış ve bu ekonomik modele rehberlik eden bir dizi ilke 
ortaya atmıştır. Bu ilkeler (Stahel, 2018):

•	 Kaynakların daha küçük bir ekonomik döngüye dahil olması, kaynak kullanımını 
daha karlı ve verimli bir hale getirecektir.

•	 Malzeme döngüleri ekonomik yapı içerisinde sürekli olmalı ve potansiyel 
atıkları minimize ederek yeni bir üretim sürecini beslemelidir.

•	 Ürünün niteliği, performansı ve değeri sürdürülebilmelidir.

1 Malzeme Ayak İzi: Yiyecek, giyecek, su, barınma ve altyapı gibi temek hayati ihtiyaçlar için gerekli başlıca 
malzemelerin toplam miktarı
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•	 İyi işleyen bir ikinci el piyasasına ihtiyaç vardır. (Cardoso, 2018; Upadhayay ve 
Alqassimi, 2018).

Ellen Macarthur Vakfı’nın ise döngüsel ekonomi modeli için kurguladığı ilkeler ise:

•	 Atığın tasarlanması: Eğer bir ürünün teknik ve biyolojik bileşenleri yenileme 
ya da yeniden yapma gibi birtakım işlemlerden geçip malzeme döngüsüne 
yeniden dahil olacak şekilde tasarlanmalıdır.

•	 Çeşitlilik yoluyla dayanıklılığın oluşturulması: Döngüsel bir ekonomik sistem 
içerisinde hammadde olarak kullanılan atıkların ilk üretildikleri biçimden ve 
işlevden farklı bir hale dönme olanağına sahip olabileceği, modüler, çok yönlü 
ve uyarlanabilir tarzda tasarlanmalıdır. 

•	 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması: Döngüsel sistemler, enerji 
ihtiyaçlarının büyük bir kısmını rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlamalıdırlar.

•	 Bütünsel düşünme: Bütünsel sistem düşüncesi, geri bildirim süreçleriyle 
doğrusal olmayan modellere göndermede bulunmaktadır. Bu düşünce, akışı ve 
ağları vurgulayarak odağını bir veya daha fazla parçaya ya da zamansal olarak 
kısa vadeyle sınırlamak yerine yenileyici koşulları kapsayabilme potansiyeline 
sahip olmalıdırlar (Ellen Macarthur Foundation, 2013)

Çalışmada bahsedilen döngüsel ekonomi modeli kurgulamak için rehber olması için 
açıklanan bu iki farklı ilke kararları incelendiğinde ve birbirleriyle karşılaştırıldığında 
genel olarak döngüsel ekonomilerde atıkların yeni bir kaynak ya da hammadde olarak 
ekonomik işleyiş içerisine alınması ve bu süreç içerisinde dışarıya minimum atığın çıkması 
gibi kararlarda benzerlik taşıdığı görülmektedir. Ve bu ilkeler aslında 3R prensibinde 
toplanmış olduğu görülmektedir. Bu 3R, Reduce (Azaltma), Reuse (Yeniden Kullanma) 
ve Recycle (Geri Dönüştürme) gibi işlemleri kapsamaktadır (Bridgens, Powell, vd. 2018; 
Upadhayay, Alqassimi, 2018). Döngüsel ekonomi, bu tanımın yanı sıra ilke olarak enerji 
arzının yenilenebilir enerji kaynakları vasıtasıyla sağlandığı, zehirli kimyasal kullanımını 
en aza indirmeye amaçlayan bir model tariflenmektedir (Ellen Macarthur Foundation, 
2013). Esasında bu yaklaşımla, üretilen malların nasıl daha akıllı, ucuz ve kaynak verimli 
olacağına dayanmakta ve üretilen ya da tüketilen her şeyin güvenli bir şekilde doğaya, 
topluma ya da ekonomik üretim süreçlerine geri döndürüleceği bir sıfır atık toplumu 
ideali amaçlanmaktadır (C40 Cities Report, 2018 ve Zero Waste Europe Report, 2020).
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Şekil 2.4 Döngüsel Ekonomi Süreç Diagramı (Upadhayay ve Alqassimi, 2018)

Şekil 2.4’te görüldüğü üzere döngüsel ekonomi süreci içerisinde, üretilen mallar, kullanıcıya 
ulaştırıldıktan sonra kullanım ömrünün dolması ya da modasının geçmesi üzerine 
doğrusal ekonomi yaklaşımında olduğu gibi çöp ya da atık olarak nitelendirilmemekte, 
onun yerine yeniden kullanım olanağı bulunuyorsa tekrar tüketime dahil edilirken eğer 
yeniden kullanım olanağı yoksa o zaman da hammadde olarak tekrar imalat aşamasına 
katılmaktadır. Döngüsel ekonomi içerisinde şekilde görüldüğü gibi kaynakların üretim 
döngüsüne tekrar tekrar geri dönmesinin sağlanmasına odaklanılırken, atıkların çöp 
olarak doğaya salınmasındansa yeniden kullanım, yeniden işlevlendirme, geri dönüşüm 
ya da yenileme gibi işlemlerle atığın ekonomik sistem içinde kalması sağlanmaktadır.

Şekil 2.5 Döngüsel Ekonomilerde Kelebek Diagramı (Upadhayay ve Alqassimi, 2018)
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Şekil 2.5’te gösterilen kelebek diagramında ise, Apple için ilk bilgisayar faresini imal eden 
küresel bir tasarım firması olan IDEO, döngüsel bir ekonomi için Ellen Macarthur Vakfı 
ile hazırladıkları süreci tanımlamak için oluşturulmuştur. Bu diagram, kaynak kullanımının 
biyolojik ve teknik döngülerini kapsamakta ve bu kaynakların geri besleme süreçlerini 
açıklamaktadır (Upadhayay ve Alqassimi, 2018). Diagramda, biyolojik döngüyle tekstil, 
gıda ve ilaç gibi biyolojik temelli ve biyosfere güvenli bir şekilde tekrar dahil edilebilecek 
malzemelerden oluşmaktayken, teknik döngüde ise üretim sistemi içerisinde kullanılan 
malzemelerin yenilenerek ya da onarılarak önceki niteliğini tekrar kazanabileceği üretim 
döngüsüne katılmasını ifade etmektedir (Ellen Macarthur Foundation, 2013; Upadhayay 
ve Alqassimi, 2018). 1970’li yılların sonlarında ise döngüsel ekonomi uygulamalarının 
ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve endüstriyel 
üretim grupları için malzeme geri kazanım işlemlerinin daha karlı bir hale gelmesi ile 
bir geri kazanım süreci oluşturmak için endüstriyel simbiyoz ve etkili endüstriyel tasarım 
yatırımları yapılmaya başlamasıyla döngüsel ekonomi modeli denenmeye başlanmıştır 
(Savini, 2019). Döngüsel ekonomi modelinin, ana akım ekonomi yaklaşımlarından biri 
haline gelmesi, Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar iklim nötr bir hale gelme hedeflerine 
ulaşmada önemli bir araç haline gelmiştir (European Commision Circular Economy 
Action Plan, 2020). 2016 yılında gerçekleştirilen Dünya Ekonomi Forumu’nda döngüsel 
ekonomiler tartışılan ana konulardan bir tanesi olmuş ve döngüsel bir sistem içerisinde 
üretim bileşenlerinin ve hammaddelerin yeniden kullanılmasının sanayi işletmeleri için 
potansiyel ekonomik kazançlar getireceği belirtilmiştir (Wegener & Aaksær, 2016). 
Daha döngüsel bir ekonomiye geçmek, yeni iş modelleri kurmaya, piyasaya yeni ürün 
tasarlamaya, atıkların kaynağa döndürülebileceği yeni yöntemlerine ve yeni tüketici 
davranış biçimlerine kadar üretim zincirlerinde değişiklikler gerektirmektedir (Militaru, 
Deselnicu, vd., 2018). 

2.2 İleri Dönüşüm Faaliyetleri

Döngüsel ekonomi modelinin gerçek hayata geçirilebilmesi için birtakım araçlara 
ya da yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada bu yöntemlerden ileri 
dönüşüm faaliyetleri üzerinde durulmuştur. İleri dönüşüm (Upcycling) kavram olarak; 
yükseltme, güncelleme anlamlarına gelen (Upgrading) ve geri dönüşüm anlamına gelen 
(Recycling) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur ve en temel anlamıyla 
atıkların yeniden değerlendirilerek daha katma değerli nesneler haline gelmesi işlemleri 
olarak tanımlanmaktadır (Wegener & Aaksær, 2016). İleri dönüşüm, atık malzemelerin 
tekrar değerlendirilmesi konusunda geri dönüşüm (recycle) ve aşağı dönüşüm (down-
cycle) işlemlerinden farklılaşmaktadır. Geri dönüşüm, atık haline gelmiş; ancak yeniden 
kullanılmayan malzemelerin kısmen ya da tamamen tekrar hammadde haline getirilmesi 
işlemi olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak geri dönüşüm, kağıt, cam ve plastik gibi 
malzemelerde kullanılmaktadır. Geri dönüşüm bu tür ürünlerin tekrar kullanılmasını 
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sağlasa da işlem tam verimli bir şekilde gerçekleşmemekte ve geri dönüştürülmüş 
malzemelerden yapılan ürünlerin niteliği orijinal ürünün niteliğiyle eşit değerde 
olamamaktadır. Aşağı dönüşüm (Down-cycle) işlemi de kısmen ya da tam olarak atık 
haline gelmiş malzemelerin orijinal formundan daha düşük kalitede başka bir nesneye 
dönüştürüldüğü işlem olarak tanımlanmıştır (Vats, 2016). İleri dönüşüm ise tasarıma 
dayanan bir atık çözümü olarak ortaya çıkmıştır ve ileri dönüşüm ile ortaya çıkmış 
ürünler, geleneksel geri dönüştürülmüş ürünlerden daha yüksek perakende değerine 
sahip olmuşlardır (Suharini, Istighfari, 2020) (Şekil 2.6).

Şekil 2.6 Geri Dönüşüm, Aşağı Dönüşüm ve İleri Dönüşüm İşlemlerinin Sembolleri [URL 4]

 İleri dönüşüm, endüstriyel tasarım ve atık yönetimi gibi alanların içinden ortaya çıkmış 
ve imalat süreçlerinde ya da kullanım ömrünü tamamladığı düşünülen ve atık olarak 
algılanan nesnelerin yaratıcı bir yeniden tasarlama süreçleriyle tekrar kullanılabilir hale 
getirilmesi işlemlerini kapsamaktadır (Oyenuga & Brahmadiri, 2017; Herman, Sbarcea 
& Panagopoulos, 2018). İleri dönüşüm, bir sürdürülebilir tüketim yöntemi önermekte ve 
bu yaklaşımın ana hedefi kullan at olarak gerçekleşen, tek yönlü ekonomik faaliyetlere 
karşı, ileri dönüşümle kaynakların ve hammaddelerin uzun süreler ve tekrar tekrar 
kullanılabileceği döngüsel bir ekonominin yaratılması ve eski malzemelerin yeni üretim 
süreçlerine eklemleyerek ya da yeni kullanım alanları önererek, malzemenin öz değerini 
koruyup yeniden canlandırılmasını ifade etmektedir (McDonough & Braungart, 2002, akt. 
Wegener & Aaksær, 2016; Dal ve Gökçe, 2019). Çevre konusunda büyüyen endişelerle 
birlikte son birkaç yıl içerisinde ileri dönüşüm eylemleri konusunda çalışan insanların 
ve firmaların sayısında bir artış gözlemlenmektedir; ancak bu büyümeye rağmen ileri 
dönüşüm gündelik yaşamda bireysel faaliyetler içerisinde bir niş olarak kalmıştır. Bundan 
dolayı da ileri dönüşümün, çevresel sürdürülebilirlik konusunda etkisinin artması için 
eylemlerin ölçeğinin genişletilmesi gerekmektedir (Sung, 2021). Her ne kadar bugün 
yeni ortaya çıkmış bir kavram gibi sunulsa da ileri dönüşüm pratiklerinin geçmişi 
insanlığın yaşadığı kıtlık dönemlerinde bulunması zorlaşan ürünleri ikame etmesi için 
atık olarak değerlendirilen eşyalardan daha yüksek nitelikli ve değerli yeni eşyalar 
yapılmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde, ileri dönüşüm, sınırlı kaynakların 
verimli kullanılması amacıyla hükümetler tarafından salık verilmiştir (Witkowski, 2003; 
akt. Bridgens, vd., 2018). İleri dönüşüm eylemi bu anlamda temel insan ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda iki ekstrem uçta konumlandırılmaktadır. Bu uçlardan biri Dünya’nın 
birçok yerinde sınırlı kaynaklara sahip, yoksul kesimin yaşadığı yerlerde insanların, 
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diğer insanların atık olarak çöpe attıkları şeyleri değerlendirip tekrar kullanarak bir 
barınak oluşturmaları sayılabilmektedir. Örneğin Brezilya favelalarında ya da gecekondu 
mahallelerinde insanların çöp olarak nitelendirdikleri pet şişe,naylon ya da tenekeler yapı 
malzemesi olarak kullanılmıştır (Das, 2012; akt. Bridgens, vd. 2018) (Şekil 2.7).

Şekil 2.7 Atık Malzemelerin Gecekondu Mahallerinde Yapı Malzemesi Olarak Tekrar 
Değerlendirilmesi 

[URL 5]

Evsel atıkların, yapı malzemesi olarak kullanıldığı bir başka örnek de Dünya’daki atık 
yoğunluğunun günden güne artması ve çevrenin kirlenmesine karşı bir farkındalık 
yaratmak amacıyla 1970’li yıllarda tasarlanan “Dünya Gemileri” (Earth Ships) isimli yapı, 
düşük çevre etkili ve çevresel olarak sürdürülebilir bir yaşam tarzı düşleyen tasarımcılar 
tarafından tasarlanmıştır. Şekil 2.8’de görüldüğü üzere bu yapılar eski lastiklerin ya da 
şişelerin tekrar kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır (Bridgens, vd., 2018).
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Şekil 2.8 Kanada- Ontario’da Bir Dünya Gemisi Evi Örneği [URL 6]

Bir diğer uç nokta ise ileri dönüşümle üretilen nesnelerin bir sanat eseri, moda akımı ya 
da zanaat kollarında kullanılmasıdır (Bridgens, vd. 2018). Andy Warhol’un “Campbell’s 
Soup Can” adlı eseriyle beraber başlayan ve ileri dönüşümün sanatsal formu olarak da 
isimlendirilebilecek bu yaklaşım bugün çağdaş sanatta çöplerin ya da atıkların, sanatçılar 
için önemli bir malzeme haline gelmesine ve özellikle sanatçıların bu atıklardan yapılmış 
sanat eserleriyle çevre konusunda farkındalık yaratmaya çalışmasında en önemli anlatıcı 
haline gelmiştir. Bazı sanatçılar geri dönüştürülmüş plastik torbalardan veya sanat 
galerileri için temalı eserlerden kompozisyonlar yaratırken, bazıları da çöplerle tüm tema 
parklarını ve hatta geri dönüştürülmüş malzemelerden mobilyalar yaratmaktadır [URL 7] 
(Şekil 2.9)

Şekil 2.9 Andy Warhol’un Campbell’s Soup Can Adlı Eseri (Solda) [URL 8], 

Tim Nobel Ve Sue Webster’in Çöplerden Yaptıkları Sanat Eseri (Sağda) [URL 7]
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Çevre konusunda artan endişeyle ve yükselen farkındalıkla beraber son birkaç yıl 
içerisinde ileri dönüşüm konusunda uygulamalar gerçekleştiren her türlü uygulayıcıların, 
sivil toplum kuruluşlarının ve firmaların sayılarında ve etkinliklerinde bir artış olduğu 
görülmektedir; ancak bu büyümeye rağmen ileri dönüşüm uygulamaları gündelik hayat 
içerisinde bir niş alanı olmaktan öteye gidememekte ve etki alanı kısıtlı kalmaktadır. Bu 
yüzden ileri dönüşüm uygulamalarının etki alanlarının genişlemesi için bu uygulamaların 
ve eylemlerin ölçeklerinin genişletilmesi gerekmektedir (Sung, 2021). 

3. Yöntem ve Metodoloji

Bu çalışmada yöntem olarak temelde seçilen anahtar kavramların birbiriyle karşılaştırmaları 
yapılmış ve bu kavramların uygulama biçimlerinin kentler üzerindeki etkileri, mekânı 
deneyimleme biçimleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın literatür taraması belirlenen 
anahtar kavramlar üzerinden kronolojik olarak gelişim süreçleri takip edilerek yapılmıştır. 
Özellikle döngüsel ekonomi kavramının ortaya çıkışı, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile 
ortaya çıkan üretim ve tüketim örüntülerini tanımlamak için kullanılan doğrusal ekonomi 
kavramıyla karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. Bu şekilde döngüsel ekonominin, 
doğrusal ekonomiden ayrışan farkları; ekonomik, çevresel, sosyal boyutlarda getireceği 
faydaları ve avantajları açıklanmıştır.  İleri dönüşüm uygulaması da yöntemsel olarak geri 
dönüşüm ve aşağı dönüşüm uygulamalarından farklılıkları ortaya konulmuş ve kronolojik 
olarak yöntemde meydana gelen değişimler açıklanmıştır. Çalışmanın bulgular kısmında 
ise küresel ölçekten yerel ölçeğe kadar çeşitli ölçek kademelerinde döngüsel ekonomi 
yaklaşımının nasıl ve hangi bağlamlar içerisinde ele alındığı irdelenmiş ve bu döngüsel 
ekonomi stratejileri içinde özellikle kentlerde ileri dönüşüme yönelik ne tür eylemlerin 
kurgulandığı açıklanmıştır. Küresel ölçekte ortaya atılan politikalardan bir tanesi olan 
UN-Habitat’ın “Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri” gibi çalışmalar irdelenirken daha alt 
ölçeklerde Brüksel için yapılan “Be-Circular Brussels Re-Development Plan”, Amsterdam 
için “Amsterdam Circular Plan” ve Seul için yapılan “Seoul Vision 2030” plan örnekleri 
incelenmiş ve kent mekânında ileri dönüşüm uygulamalarının nasıl yer aldığı, mekânı 
nasıl kullandığı ve ne tür gereksinimleri olduğu açıklanmıştır. Bunun yanında bu planların 
haricinde kentlerde ileri dönüşüm eylemlerini hayata geçirmek ve bu konuda toplumsal 
farkındalık yaratmak için ortaya çıkan sivil toplum örgütleri ve sivil inisiyatiflere de yer 
verilmiştir. 

4. Bulgular

Çalışmanın ilk bölümünde sözü edilen doğrusal ekonomi modelinin çevreye ve doğal 
kaynaklar üzerindeki tahrip edici etkileri, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra devletleri, 
uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşları bu çevresel problemlerin üstesinden gelmek 
için çözüm önerileri geliştirmeye itmiştir. Özellikle doğal kaynakların tahribatı ve kirliliğe 
bağlı kaynakların tükenmesi ve ekosistemlerin bozulmalar bu sorunların çözümü için 
ortaya atılan “Sürdürülebilir Gelişme” konusunda yapılan çalışmaların ana odağını 
oluşturmaktadır (Thorns, 2002/2004). Sürdürülebilir gelişme kavramı ilk olarak 1987 
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yılında Birleşmiş Milletler’in Brundtland Raporu olarak da bilinen Ortak Geleceğimiz 
raporunda tanımlanmıştır. Raporda sürdürülebilir gelişme, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını 
ifade etmektedir. Sürdürülebilir gelişme, doğal kaynakları ve ekosistemlerin kendi 
kendini onarabilme kapasitesini koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için 
ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetlerin sınırlandırılmasını esas almaktadır (UN, Our 
Common Future Report, 1987). Daha sonra 1992 yılında yapılan Rio Konferansı’nda 
da sürdürülebilir gelişme tartışılmış ve hazırlanan Yerel Gündem 21’de sürdürülebilir 
gelişme, sürdürülebilir olmayan tüketimden kaynaklanan talebin yönlendirilmesi ve 
yönetilmesi, doğal kaynakların tüketilmesi ve kirlilik sorunlarına karşı kaynakların verimli 
kullanılması için bir eylem olduğu söylenmiştir. Sürdürülebilir gelişme ile değişen 
tüketim kalıpları talebe odaklanmanın yerine üretim sürecinde israfı ve atık üretimini 
en aza indiren, verimlilik odaklı ve sınırlı kaynakların üzerindeki baskıyı gideren yeni 
politikaları kapsamıştır. Çevresel kalite ve sürdürülebilir gelişme ile kaynak kullanımını en 
aza indirmek için üretim süreçlerinde parça başına düşen hammadde ve enerji ihtiyacının 
azaltıcı stratejiler kurgulanmıştır. Sürdürülebilir gelişme bu şekilde hem doğal kaynaklar 
üzerindeki baskıyı gidermek hem de üretimde üretkenliğin ve rekabet edebilirliğin 
sağlanması için avantajlara da sahiptir (UN, Agenda 21, 1992). Yerel Gündem 21 
hedeflerinden sonra bu hedeflere koşut olacak şekilde 2000 yılında New York’ta yapılan 
Milenyum toplantısında açıklanan Milenyum Deklarasyonu’nda 8 tane Milenyum Gelişme 
Hedefleri açıklanmıştır. Bu hedeflerde sürdürülebilir gelişme ve dolayısıyla döngüsel 
ekonominin geliştirilmesi yedinci madde “Çevresel Sürdürülebilirliğin Garanti Edilmesi” 
maddesinde hedeflenmiştir [URL 9]. 2015 yılında New York’ta yapılan “Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development by 2030” planında 2030 yılı için 
17 adet sürdürülebilir gelişme hedefleri ve eylemleri belirlenmiştir. 

Şekil 4.1 Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (United Nations Department of Global 
Communications, 2020)

Şekil 4.1’de gösterilen sürdürülebilir gelişme hedeflerinden 12. hedef olan “Sürdrülebilir 
Tüketim ve Üretim Örüntülerinin Desteklenmesi”nin gerçekleşebilmesi için 2030 yılına 
kadar Dünya’daki atık miktarının geri dönüşüm, yeniden kullanma, atıkları azaltma gibi 
yöntemlerle azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılabilmesi için kişi başı ve GSYİH 
başı malzeme ayak izinin düşürülmesi gibi eylemler döngüsel ekonomi anlayışını anlattığı 
söylenebilmektedir [URL 10]. Küresel ölçekte yapılan bu konferanslar ve belirlenen 
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bu hedefler ulusal, bölgesel ya da kentsel ölçekte yapılan planları da etkilemiş ve alt 
ölçeklerde sürdürülebilir gelişmeyi ve dolayısıyla döngüsel ekonomiyi esas alan planlar 
hazırlanmıştır. 

4.1. Seoul Vision 2030 Plan

2013 yılında yapılmaya başlanan Seul 2030 Master planı, Seul’ün gelecek 100 yıllık 
gelişim sürecine de temel oluşturmak amacıyla yapılmış ve yaklaşık 10,3 milyon kişilik 
bir projekte edilmiş bir nüfus büyüklüğü için kurgulanmıştır. Plan genel olarak 5 ana 
konu ve 17 hedef üzerine temellenmiştir. Bu 5 ana konu:

•	 Refah, Eğitim ve Kadın

•	 Sanayi ve İş İmkanlarının Geliştirilmesi

•	 Tarih ve Kültür

•	 Çevre, Enerji ve Güvenlik

•	 Kentsel Mekânda Yeniden Düzenlemeler ve Ulaşım

Bu 5 ana hedef içerisinde döngüsel ekonomi yaklaşımına çevre, enerji ve güvenlik hedefi 
içerisinde yüksek enerji verimliliğine sahip ve sıfır atığa ulaşmış bir kent alt eylemleri 
içerisinde rastlanabilmektedir. 2030 Seul Planı’nın içinde tanımlanmış olan sıfır atık 
hedefi içerisinde en alt ölçek olan mahalle ölçeğinde geri dönüşüm ve atık değerlendirme 
sistemleri geliştirilmiş ve geniş ölçekli perakende firmaları, kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları arasında iş birlikleri ile bu hedefin ölçeğinin genişletilmesi 
amaçlanmaktadır (Seoul Metropolitan Government, 2015; The Seoul Institute, 2018). 
Bu plan çerçevesinde döngüsel ekonomi ve ileri dönüşüm eylemlerini gerçekleştirmek 
adına 2017 yılında “Upcycling Plaza” adı verilen bir ileri dönüşüm merkezi tasarlanmıştır 
(Sung, 2021) [URL 11]. 
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Şekil 4.2 Upcycling Plaza [URL 12]

Şekil 4.2’de görüldüğü üzere Upcycling Plaza yapı olarak Dünya’nın en büyük ileri 
dönüşüm kompleksi olarak kurulmuştur. Bu projeyle ileri dönüşümün çevresel, ekonomik 
ve sosyal boyutlar üzerindeki farkındalığının geliştirilmesi ve sanayi işletmeleriyle beraber 
ileri dönüşümle beraber atıkların tekrar hammadde olarak değerlendirilebileceği, atık 
maddelerden yeni ürünlerin tasarlanabileceği bir ortamın tasarlanması amaçlanmıştır. 
Bunun için de Upcycling Plaza’da gönüllüler, zanaatkarlar, tamirciler, tasarımcılar gibi 
ileri dönüşüm pratikleri için farklı önerilerinin geliştirilebileceği, ileri dönüşüme konu 
olabilecek eski eşyaların, atık maddelerin tekrar değerlendirilebileceği eğitimlerin, 
atölyelerin gerçekleştirilebileceği alanlar tasarlanmıştır [URL 11].

4.2. Be-Circular Brussels Re-Development Plan

Belçika’nın Brüksel başkent bölgesi için yapılan “Be-Circular Brussels Re-Development” 
Planı’nın ana hedeflerini,

•	 Ekonomiyi çevresel hedeflerle birlikte değerlendirerek yeni fırsatların yaratılması

•	 Brüksel’deki kaynak döngüselliğini ve verimliliği en üst düzeye çıkartılması ve 
yerel girişimciliğin desteklenmesi

•	 Yeni iş fırsatlarının yaratılması

 oluşturmaktadır. Bu planla ayrıca 50 yeni perakende işletmesini ve 200 start-up 
projesinin döngüsel ekonomi ilkelerine adapte edilmesi beklenmektedir. Bu hedeflere 
interdisipliner, sektörel bazlı, bölgesel ve yönetişimi önceleyen katılımcı ve iletişimci 
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bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Bu planda döngüsel ekonomi, yalnızca çevresel değil, 
aynı zamanda sosyal ve ekonomik zorlukları da ele almanın yenilikçi ve sürdürülebilir bir 
yolu olarak değerlendirilmektedir (Euro Cities, 2017; C40 Cities, 2018).

Şekil 4.3 Be Circular Re-Development Plan Kapsamında Tasarlanan Greenbizz Incubator Projesi 
[URL 13]

Şekil 4.3’te görüldüğü üzere plan kapsamında yapılan 8.000 m2’lik büyüklüğünde olan 
Greenbizz Incubator projesi, Brüksel içinde döngüsel ekonomi yaklaşımının uygulamaya 
döndürmesi beklenmektedir. Bu projede işletmelerin ve girişimlerin birbirleriyle beraber 
sürdürülebilir, yenilikçi projeler üretebilecekleri bir ekosistem kurulması amaçlanmaktadır 
ve kompleks sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum kuruluşlarının, sivil inisiyatiflerinin, 
gönüllerin ve daha pek çok farklı paydaşın bir araya gelip birlikte üretim yapabilecekleri 
etkinlik alanlarına sahiptir. Greenbizz Incubator ayrıca ileri dönüşüm projelerinin de 
hayata geçirilebileceği farklı etkinlik alanlarına da sahiptir ve böylelikle kent ölçeğinde 
ileri dönüşümün yaygınlaşmasında kullanılacak bir mekân ortaya çıkmaktadır (Euro 
Cities, 2017; C40 Cities, 2018).

4.3. Amsterdam Circular Plan

Hollanda ekonomisinin ulusal hedefleri arasında küresel ölçekteki Sürdürülebilir Gelişme 
Hedefleri ile de koşutluk arz edecek şekilde 2030 yılına kadar hammadde kullanımını 
%50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar da ekonominin tamamen döngüsel hale 
getirilmesi hedeflenmiştir. 2015 yılında bu hedefler doğrultusunda Amesterdam’da 
yerel yönetimlerin önderliğinde kamu kuruluşları, başta inşaat sektörü olmak üzere özel 
sektörden çeşitli firmaların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bireysel 
gönüller olmak üzere çeşitli alanlardan paydaşların bir araya gelmesiyle Amsterdam 
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Circular Plan hazırlanmıştır. Planda, doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş 
sürecini hızlandırmak için bu paydaşların kolaylıkla bir araya gelebilecekleri bir inovasyon 
programı öngörülmüştür. Amsterdam Circular Planı’nda, döngüsel ekonomik sisteme 
geçişte kent içinde yeni çevre dostu istihdam olanakları yaratmak ve bu yeni sektörlerin 
kent ekonomisine entegre edilmesi, kent genelinde CO2 emisyonunun minimuma 
indirilmesi ve ileri dönüşüm gibi yaklaşımlarla kentte malzeme döngüsünü genişleterek 
hammadde ihtiyacını doğal kaynaklardan atık maddelerin tekrar değerlendirilmesiyle 
karşılamak gibi hedefler belirlenmiştir. Bu planda özellikle döngüsel ekonominin pratikte 
ve gündelik yaşamda uygulanabilmesi için Dünya çapında ilk kez bu kadar geniş ölçekte 
ilk defa yapılan “Kent Döngüsü Taraması” yöntemi uygulanarak plana girdi sağlanmıştır. 
Bu yöntemle ileri dönüşüm gibi atık malzemelerin tekrar değerlendirildiği yöntemlerin 
kullanılması eylemleriyle inşaat sektöründe yıllık 85 milyon Euro’luk, evsel organik 
atıkların yeniden değerlendirilmesiyle de 150 milyon Euro’luk bir kazanç sağlanabileceği 
öngörülmektedir. Döngüsel ekonomiye geçiş için tasarlanan bir diğer yöntem olan 
“Yaparak Öğrenme” (Learning by Doing) yöntemiyle de atık maddelerin değerlendirilmesi 
adına girişimlerin ve bireylerin atıkları değerlendirme bilinçlerinin ve bilgi birikimlerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır (Euro Cities, 2017; C40 Cities, 2018).

5. Sonuç ve Öneriler

Sanayi Devrimi’nden sonra üretimin hızının ve ölçeğinin büyümesiyle birlikte hammaddeye 
doğan talebin artmasıyla beraber doğal kaynaklar üzerindeki baskı artmış ve bugün 
doğal kaynakların büyük bir kısmı çok fazla kullanılmaktan ya da kirlilikten kaynaklı tahrip 
edilmiştir. Öyle ki gelecek nesiller için doğal kaynaklara ulaşmak çok zor bir duruma 
gelmiştir. Bu hammaddelerin çıkartılıp mamule dönüştürüldüğü ve sonrasında tüketicilerle 
buluşturulup en sonunda da atık haline gelmesi süreciyle tanımlanan doğrusal ekonomi 
modeline karşı başta doğal kaynakların varlığını korumayı ve atıkların değerlendirilmesini 
amaçlayan doğrusal ekonomi modeli geliştirilmiştir. Doğrusal ekonomi yaklaşımında 
atıklar üretim sürecine tekrar dahil edilerek tekrar hammadde olarak kullanılabilir ve 
böylelikle hem üretim aşamalarında hammadde olarak doğal kaynaklara olan bağımlılığını 
azaltılır hem atıkların tekrar kullanılmasıyla bu atıkların doğaya bırakılarak kirliliğin 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Döngüsel ekonominin pratikte ve fizik mekân üzerinde 
kurgulanmasında başvurulan eylemlerden bir tanesi de ileri dönüşüm (upcycling) 
yöntemi olmuştur.  İleri dönüşümde atık olan maddenin belli tasarım, hayal gücü ve bilgi 
birikimi ile eski haline oranla daha kaliteli ve yüksek katma değerli bir hale getirilerek 
aynı ya da farklı işlevlerde tekrar kullanılabilmesi esas olmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
irdelenen kent ölçeğindeki çalışmalarda görüldüğü üzere döngüsel ekonomi ve ileri 
dönüşüm süreçleri kent için yeni, çevreye duyarlı, inovatif yeni iş olanaklarını sunması 
beklenmektedir. Bu yönüyle döngüsel ekonomi ve ileri dönüşümün sadece kentlerde 
yaşanan çevresel atık problemlerini çözmek için değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik 
yönden de kentler için farklı fırsatlar sunan araçlar olduğu görülmektedir. İrdelenen plan 
çalışmalarında görüldüğü üzere kent yönetimleri döngüsel ekonomi yaklaşımını kent 
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ekonomisi içine yerleştirmek için kent içinde farklı alanlarda birçok paydaşın bir araya 
gelebileceği katılımcı bir süreç içinde ele alındığı görülmüştür. Bunun için de döngüsel 
ekonomik faaliyetlerin özellikle ileri dönüşüm faaliyetleri için insanları bir araya gelip 
beraber öğrenme ya da üretim yapabilecekleri, eğitim alabilecekleri, öğrenecekleri bir 
mekân tasarlanmıştır. Seul örneğindeki Upcycling Plaza ve Brüksel’de bulunan Greenbizz 
Incubator projeleri bu meyanda üretilmiş mekânlara örnek olarak gösterilebilir. Bu alanlar 
hem bir ileri dönüşüm işliği işlevi görürken aynı zamanda da bir eğitim, etkinlik, sergi 
alanı olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin Greenbiz Incubator’da farklı girişimlerin ve 
start upların yer alabildiği modüler ofis yapıları da bulunmakta böylelikle ileri dönüşüm 
kolektif bir eylem halini alabilmektedir. Döngüsel ekonomi ve dolayısıyla ileri dönüşüm 
eylemlerinin başarıya ulaşabilmesi için bu eylemlerin sadece bir yerel yönetim kararı 
olarak kağıt üzerinde kalmamalı yerelde herkesin benimseyebileceği ve katılabileceği, 
geniş tabanlı bir eyleme dönüştürülmelidir. Bu şekilde ileri dönüşümde yerel ve ulusal ve 
dahi küresel ölçekler arasında daha güçlü bir bağ kurulabilir ve küresel anlamda çevresel 
sürdürülebilirliği sağlamada kritik bir rol oynayabilmektedirler.
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Özet

Öğrenme deneyimi; teknoloji, günün koşulları, medya sistemleri, zamanın eğitim metotları 
gibi birçok farklı gelişim ve koşul paralelinde şekillenip bireylerin yaşamlarına sızmaktadır. 
Bu paralelde öğrenmeyi zamandan ve mekândan bağımsız düşünmek mümkün değildir. 
Kaynak kıtlığı, doğal alanların tahribatı, iklim sorunları, kentsel sorunlar, salgın hastalıklar 
aslında birbirinden ayrı kavram ve olgular değildir. Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının 
yerleşmesi ve bu paralelde süründürülebilir bir bilincin pratik edilmesi adına çevreye dair 
enformel öğrenmenin tartışıldığı çalışma, sürdürülebilir bir bilinç yaratmak, geleceğin 
kentlerini şekillendirmek adına kentsel açık alanların çevreye dair enformel öğretme 
potansiyellerini sorgulamaktadır. Kamusal alanlar, mekânsal gereklilikler ve enformel 
öğrenme deneyimini bir arada tartışan makale, kamusal alanda çevreye dair enformel 
öğrenme ve mekânsal gereklilikler arasında bir ilişkisel matris ortaya koyarak bu matris 
paralelinde çeşitli örnekler üzerinden etkinlik ölçümü denemesi yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enformel Öğrenme Mekanları, Kamusal Alan ve Öğrenme, Kentsel Pedagoji, 
Sürdürülebilirliğe Dair Öğrenme.
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Sustainable Urban Pedagogies and Its Spaces

Abstract

Learning experience; infiltrates the lives of individuals by taking shape in parallel with 

many other developments and conditions such as technology, today’s conditions, media 

systems, and educational methods of the time.  In parallel with this, learning cannot be 

thought of without time and place. Scarcity, destruction of natural areas, urbanization 

problems, epidemics are not separate concepts and phenomena. This study, in which 

informal learning about the environment is discussed to cultivate sustainable living habits 

and practice a sustainable consciousness, also questions the informal teaching potentials 

of urban open spaces. This article scans the public open spaces and informal learning 

experiences in a relational process and presents various road maps by creating a matrix. 

By presenting a relational matrix between informal learning about the environment and 

spatial requirements in the public sphere, the paper conducts efficiency measurement 

experiments with various examples with this matrix.

Keywords: Environmental Learning, Informal Learning Spaces, Learning About Sustainability, Public 
Space and Learning, Urban Pedagogies.

1. Giriş 

Nasıl bir şehir istediğimiz; nasıl insanlar olmak istediğimiz, nasıl sosyal ilişkileri 
aradığımız, nasıl bir doğada mutlu olduğumuz, nasıl bir yaşam tarzı istediğimiz, ne 

tür estetik değerlerimiz olduğu gibi sorularının cevaplarından ayrı tutulamaz. (Harvey, 
2012)

Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler için, kent kullanıcılarının bireysel ölçekten başlayarak 
ekolojik farkındalığının gelişimi büyük önem taşımaktadır, bu paralelde yaşayanların 
alışkanlıkları üzerinde sosyal bilince dair dönüşüm yaratabilme potansiyeli olan ve çevre ile 
bağlantılarını güçlendiren mekânsal kurgular çalışmanın temellendiği ana konulardandır. 
Kaynak kıtlığı, doğal alanların tahribatı, salgın hastalıklar aslında birbirinden ayrı kavram 
ve olgular değildir. Her biri, birbiri ile sistemsel bir ilişki içindedir, bu sebeple sistemik 
bir yaklaşımla değerlendirilmeli, insanın bu denklemdeki yeniden kurgulanmalıdır. 
Çalışma; insan-doğa-mekan ilişkisini temeline alarak insanın ekolojik bilincinin ve çevre 
ile ilişkisinin dönüşümünün sistemsel bir ivme ile birçok ölçekte beraberinde olumlu 
davranışsal değişimleri getireceği görüşü paralelinde şekillenir; sürdürülebilirliğe dair 
enformel öğrenme süreçlerinin ve yöntemlerinin peşinden giderek kamusal açık alanları 
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ve bu mekanlarla kurulan ilişkiyi inceler; kamusal mekanları çevreye, doğaya, daha 
sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir topluma dair bilgi vermesi ve bizi yeniden sosyo-ekolojik 
anlamda şekillendirmesi yolunda tartışmaya açar.

İnsan-çevre ilişkisinin birbirinden kopmasının arka planındaki süreçlerin tarandığı ilk 
bölüm sonrasında doğa ve insan ilişkisinin güçlendirilmesi adına öğrenme süreçleri 
incelenmektedir. Eğitim ve öğrenme metotlarının sorgulanmasının paralelinde eleştirel 
farkındalığın ve ekolojik bilincin güçlendirilebileceği düşüncesine vurgu yapılmaktadır. 
Bu anlamda mekanların öneminin de tartışıldığı son bölümde çevresel farkındalığa 
ve sürdürülebilirliğe dair öğrenmede mekanların yerini tartışan çalışma, kamusal açık 
alanlarda, gündelik hayatta çevreye dair öğrenme potansiyelimizi sorgular.

1.1. Yöntem

Bildirinin alt başlıklarında ana metnin ilgili konuları yer almaktadır. Alt başlıklar 12 
punto, koyu, sadece baş harfleri büyük harflerle ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Alt 
başlıklardan önce ve paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılacaktır. Paragraf girintisi 
kullanılmayacaktır (Kaynak, 2019). Çevreye dair enformel öğrenme kamusal mekanlarda 
hangi mekânsal kurgularla olabilir? Sürdürülebilir gelecek şehirler nasıl daha eğitici 
ve farkındalık artırıcı şekilde tasarlanıp organize edilebilir? gibi sorularla temellenen 
çalışmanın yöntemi bir literatür taraması ve öğrenme-mekân teorileri disiplinlerinin 
ilişkisel ve çok katmanlı şekilde okuma ve tartışmaları ile devam etmektedir. Mekanların 
çevreye ve sürdürülebilirliğe dair öğrenme sürecine katkısı ve gündelik hayata sızan 
öğrenme mekanlarından bahsedilen teorik çerçeve ışığında dünyadan bazı örnekler 
incelenmektedir. Paralel olarak enformel öğrenme süreçlerinin yöntemleri ve kamusal 
açık alanlardaki mekânsal gereklilikleri taranarak bir matris oluşturulmaktadır. Dünya 
üzerinden seçilen örnekler bu matrisle etkinlik ve taşınan özellikler anlamında 
değerlendirilmekte, bir ortak zemin çıkarmak amaçlanmaktadır.

Resim 1. Solda; iklimsel kriz, çevresel sorunlar ve pandemi ile eğitim ve öğrenmenin mekanları 
da şekil değiştirmeye ihtiyaç duyuyor. Tek bir hacimde sıkışmış öğrenme mekanları yerine kentin 
içine sızan mekânsal kurgular, deneyimsel ve enformel bir öğrenme süreci ile kurgulanmalı. 
Sağda; Öğrenmenin gündelik yaşamın içine sızması, kamusal alanlarda öğrenme, sürekli devam 
eden bir deneyim olarak öğrenme. (Kaynak: Yazarlar tarafından geliştirilmiştir).
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2. Kopma: İnsan-Doğa Ayrışması 

Birçok düşünür ve teorisyen insan-doğa ayrımı konusunu tarihsel süreçte değerlendirerek 
farklı etkilerle ilişkilendirmiştir. Descola (2013), evrensel doğa anlayışını yapı bozumu 
ile parçalara ayırır; doğa-kültür arasındaki farkın evrensel değil Batı odaklı bir ayrım 
olduğunun altını çizer. 

Strüktüralizmin kurucusu Lévi-Strauss’un öğrencisi olan Descola, doğayı yapı bozumuna 
uğratır, tek bir evrensel gerçek olarak var olmadığını belirtir ve Batı kozmolojisi konsepti 
ile dünya organizasyonunun 17.yy’da Modern insan tarafından şekillendirildiğinden 
bahseder ve bunu, bu düalist ayrışmayı ise “natüralizm” olarak tanımlar. (Descola, 
2013). Descola’ya göre Batılı düalist düşüncenin paralelinde toplum ve doğa iki farklı 
oluş halinde olarak tanımlanır; insan ve insan dışından (non-human) oluşur. Bu ayrışma 
beraberinde çevreden uzaklaşan toplumları, çarpık kentleşme süreçlerini, kıtlığı, iklimsel 
krizi getirmektedir. Sistemsel bir ölçekte birbirini etkilemektedirler.

Kaika (2017) günümüzde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişim paralelinde birer 
çözüm olarak sunulan akıllı kent kavramını eleştirir ve her bölgenin kendine özgü 
çözümlerinin olması gerekliliğinden bahseder, doğanın, yerin bilgisinin özümsenerek 
çözüm üretilmesi gerekliliğinin altını çizer. Bizim güçlendirilmiş sürdürülebilirliğimiz ve 
akıllı olan kentlerimiz başka birinin sosyal çevresinin felaketi olabilir diyen Kaika (2017) 
şöyle devam eder; çok açık ki şehirler coğrafi olanın ötesinde incelenerek anlaşılmaya 
çalışılmalıdır. Bu sebeple kentlerin doğasını, onlardan farklı varlıklarmış gibi ele alamayız.

Kenti bir metabolizma olarak ele alan kentsel metabolizma yaklaşımı, sitemler yaklaşımı 
paralelinde tüm akışları ve ilişkileri göz önünde bulundurur. Şehir ya da doğa kelimeleri 
ile ayırmak yerine “doğanın kentleşmesi” şeklinde tanımladığı kentlerde olagelen süreci 
metabolik bir akışla anlamak gerektiğinden bahseden Kaika (2017), insan, hayvanlar, 
ağaçlar, okyanuslar ve dağlar gibi insan olmayan varlıkların ve binalar, altyapı ve ağların 
da ilişkisel anlamda yorumlanması gerektiğinin altını çizer. Bunun için insanların doğa ile 
yeniden bir araya gelmeleri, buluşmaları gerekmektedir.

Capra’nın (2015) sistemler yaklaşımını tariflediği üzere; bu anlayış dünyayı bir makine 
yerine bir “ağ” olarak algılamayı vurgular. Sistemin parçaları tıpkı bir metabolizmanın 
çalışması gibi birbiriyle etkileşimde çalışır ve bu bir ağ (network) olarak tanımlanır. 
Sistem yaklaşımının öne sürdüğü üzere, bahsedilen sistemsel mekanizma kendi kendini 
yenileyen ve üreten (self-making) bir halde autopoiesis teorisiyle açıklanmıştır. Örneğin 
hücrelerde birçok parça düzenli olarak tamir edilmekte ve yeniden üretilmektedir. Bu 
paralelde Capra (2015) “sosyal autopoiesis” kavramını ortaya atan sosyolog Niklas 
Luhmann’a gönderme yaparak, biyolojik ağlar gibi insan toplumunun da ağlardan oluşup 
kendi kendini yenilediği ve sosyal ağların kültür, değerler, davranış kuralları, inanışlar 
ve bilgi ürettiğini ekler. Özellikle günümüzde enerji, iklim değişikliği, kıtlık, çevre gibi 
konular gittikçe önem kazanıp yeni çözümler bulunması gerekirken sistem yaklaşımı 

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
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bahsedilen sorunlara çözüm yaratmada önemli bir potansiyel taşıyabilir. Bu sorunlar 
tekil, tek başına sorunlar değildir, tümü birbiri ile ilişki içindedir ve tekil çözümler yerine 
ilişkisel, bütüncül sistemsel bir yaklaşımla ele alınmaları gerekmektedir. 

İnsan çevresindeki sistemlerden ayrı düşünülemez, çevresel sorunların sosyal boyutta 
ilişkilenerek bütün bir sistem içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Sistemin kendini 
tamir etme-yenileme potansiyeli paralelinde toplum ve bireyler de davranışlarını, çevre 
ile ilişkilerini ve kültürel değerlerini yeniden düzenleyebilme potansiyeline sahiptir. 

‘Sürdürülebilirliği eve getirmek, yerin özelliklerine uygun bir sürdürülebilirlik kültürü 
yetiştirmekle ilgilidir’. (Van de Ryn ve Cowan, 2007, ss.83) Ekolojik düşünce evde yani 
bireyin gündelik davranışlarının değişiminde başlar, mikro-makro arasında her zaman bir 
ilişki vardır ve çevresel sistemin düzelmesi bireyden başlar. Çalışmanın temeline koyduğu 
ana konulardan biri de bu paralelde, insanın doğaya karşı geçirdiği bu dönüşüm ve belki 
de körleşme denilebilecek uzaklaşmanın “onarılması” için kamusal açık mekanların bu 
amaç paralelinde, insan-doğa ilişkisini yeniden kurmak adına, sürdürülebilir alışkanlıkları 
ve çevreye karşı sorumlu ve farkında bir birey olmayı destekleyebilme potansiyelidir. Bu 
paralelde öğrenme teorileri, yöntemleri ve mekân teorileri ilişkisel olarak incelenecektir.

3. Eğitim Pedagojisi ve Sürdürülebilirlik 

Öğrenme ve eğitim metotları uzun süredir araştırılan bir konudur ancak nerede, nasıl 
bir süreçle öğrendiğimiz daha farklı bir araştırma alanına girer. Bilgi sadece okullarda 
paylaşılmaz, alternatif öğrenme mekanları bilgi paylaşımı için önemli bir değer taşır. 

Kentlerimizin ve kendimizin inşasının özgürlüğü eğitim süreciyle doğrudan ilişkilidir. 
(Harvey, 2008) Aristo’nun vurguladığı üzere bir şeyleri yapmadan önce öğrenmemiz 
gerekir, öğrenmek için ise onları pratik ederek yapmamız gereklidir. (Bynum ve Porter, 
2005) Bu paralelde yaparak öğrenme, pratik etme, kentte öğrenme gibi birçok kavram 
ve teori ortaya atılmıştır. 

Sosyal adalet ve demokrasinin öğrenme ve eğitimden ayrılamayacağından bahseden 
kritik pedagojinin (Giroux, 2007) amacı Freire tarafından baskıdan özgürleşmek 
için geliştirilmesi gereken bir aydınlanma – eleştirel bilinç (conscientização) olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yeti geliştirildiğinde bireylerin çevrelerini değiştirme potansiyelinin, 
sosyal kritik, politik adım atabilme gücü ve kendi kendini gerçekleştirme (self-actualize) 
ile mümkün olabileceğinin altı çizilmektedir. 

Eleştirel bilinç (critical consciousness) bireylerin hayatındaki baskıcı tutumlara karşı 
bir eyleme geçmeyi beraberinde getirir. (Mustakova-Possardt, 2003). “Sürdürülebilirlik 
kültürel bir süreç olduğundan, sıradan insanların gündelik hayattaki eylemlerine bağlıdır.” 
(Van der Ryn ve Cowan, 2007, ss.82) Bu anlamda bireylerin dönüşümü ve eleştirel 
bilincinin uyandırılması arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Okullar ve mevcut eğitim 
sistemi bu anlamda yetersiz kalmaktadır, sürdürülebilirliğin pratiği, gündelik hayatın içine 
sızan mekânsal kurgularla gerçekleşebilir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Conscientiza%C3%A7%C3%A3o
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Freire (2005) ise; öne sürdüğü kritik pedagoji paralelinde, günümüz eğitim sistemini; 
eğitmenden öğrenciye inen, kapalı bir mekânda ve belirli araçlarla sınırlı, tek yönlü 
bir metot olarak tanımlar. Conscientização 1 (eleştirel bilinç) terimiyle Freire (2005), 
öğrenmenin ve eğitimin eleştirel ve kritik sorgulama konusunda bireyleri dönüştürebilme 
gücüne değinir, öğrencileri durumlara, zamanın gerçekliklerine karşı aktif ve aksiyon 
alabilen hale getireceğini savunur. Bu paralelde uygulamaya dayalı (praxis-oriented) 
bir eğitim modelini öne sürer. Freire (2005, Bölüm 2) “problem ortaya koyan modeli” 
(problem-posing model) tanımlar ve bu modelin sürekli dönüşüm ve oluşum halinde 
olan dinamik dünyayı eleştirel olarak algılamak açısından önemini vurgular. (2005) 
Bir problemi ele alarak bilginin aktarımının sağlanmasını öneren bu model, böylelikle 
ezberleme yerine eleştirel olarak bakarak olayları sorgulama, eleştirme, süzgecinden 
geçirme ve böylelikle pratik ederek öğrenme sürecini beraberinde getirir. Problem ortaya 
koyan model “dinlemeyi, diyaloğu ve aksiyona geçmeyi” gerektirir. (Wallerstein, 1987, 
ss.35). 

Birbirini dinleme, iletişim, diyalog, katılım, aksiyon, deneme, deneyerek öğrenme gibi 
koşullar kamusal alanlardaki öğrenme modellerinin temeline yerleştirilip tasarımların 
temelindeki ana fikirleri oluşturabilir. (Aşağıdaki imajlara bakınız, ilerleyen bölümlerde 
bu örnek detaylı olarak incelenecektir.)

Resim 2. Madrid’de konumlanan Tandem, kentlileri enerji kullanımlarını ortaklaşa yöneterek 
kamusal alanı sahiplenmeye teşvik eder. (Kaynak 1).

1 Freire bu terimi yani eleştirel bilinci/farkındalığı bireyin gerçekliğin baskısına karşı müdahale edebilme gücü olarak 

tanımlar. (Freire, 2005)
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Resim 3. Ciencia Pública. Gri suyun dönüşümünü bir süreç halinde anlatırken aynı zamanda 
bir kent mobilyası olarak toplanma ve paylaşma alanına dönüşen bu proje ilerleyen bölümlerde 
detaylı olarak incelenecektir. (Kaynak 2)

Bahsedilen bu iki mikro ölçekli tasarım/müdahalede kentsel diyalog, deneme, 
gözlemleme, bir araya gelme gibi süreçler bulunmaktadır. Gündelik hayatın içinde, 
tesadüfen karşılaşılan ve içine katılınan bu örnekler öğrenme süreci açısından önem 
teşkil etmektedir. Bu tipolojilerin hepsinde deneme, paylaşma, katılım, iletişim gibi 
gündelik hayata dair pratiklerle öğrenme süreci potansiyelleri mevcuttur. Mekânda, bir 
kişinin-kurumun bir konuyu anlatması, tek yönlü bir süreç olarak bilgilendirmesinin 
aksine, mekânın kendinin deneyimlenmesi yoluyla oluşan bir öğrenme süreci vardır. 
De Certeau’nun (1984) bahsettiği pratik edilen alanın mekân haline gelmesi gibi, pratik 
edilen alanların deneyimleterek öğretme potansiyeli büyüktür. De Certeau (1984) 
gündelik hayatın içindeki sıradan insanın gücünden bahsederek sıradan insanın 
(ordinary man) yarattığı taktikler ile baskın güce karşı gelinebileceğinin altını çizer. Freire 
(2005) Pedagogy of the Oppressed çalışmasında, bu paralelde taktiklere ve sıradan 
insanın öğrenme yöntemleri ve eleştirel bilincinin geliştirilmesiyle dönüşümünden 
bahsetmektedir.

3.1. Kent Pedagojileri, Kentte Deneyimsel Öğrenme ve Sürdürülebilirlik

Sacré ve De Visscher’in (2017) aktardığı üzere Henry A. Giroux kentsel eğitimi tabandan 
başlayan (bottom up) bir yaklaşım olarak ele alır ve insanların kültürel anlamda 
harekete geçmelerini desteklediğini belirtir, kültürel çalışmalar ve eğitimcilerin bir 
aradalığının önemini vurgular. Lefebvre (1991) ise tabandan yayılan bir kentsel öğrenme 
(civic learning) yönteminin kentlileri üretken kılarak öğrenme pratiği ile, toplumdaki 
pozisyonlarını dönüştürebilme potansiyeli vereceğini belirtir. 
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Biesta ve diğ. (2014) kentsel öğrenmeyi (civic learning) dönüşümle bağlantılı bir pratik 
olarak yorumlamaktadır. Sacré ve De Visscher (2017) ise, kenti kültürel bağlamda eğitim 
odaklı olarak inceleyerek öğrenme deneyiminin kente yüklenmesini destekler ve kentin 
başlı başına bir müfredata dönüşmesinden bahseder. Şehir- kültür -öğrenme ilişkisinin 
yeniden kurulmasından ve bunun da kenti sadece insan ve binalardan oluşan sosyo-
mekansal algının ötesine geçebilecek yeni bir şehircilik anlayışıyla olabileceğini belirtir.

McLuhan’ın (1957) “Sınıf Olarak Şehir” çalışmasında bahsettiği gibi; eğitim sisteminin 
tek yönlü, tepeden inen, mekân ve araçlar konusunda sınırlı yapısındansa, gündelik 
hayatın eğitimle ve yaratıcı, oyuncul durumlara uyarlanabilir çözümlerle ilişkisinin altını 
çizen mekân kurgularına odaklanmanın zamanı gelmiştir.

İllich (1973) Okulsuz Toplum ’un giriş bölümünde; halihazırdaki eğitim sistemini bir 
huniye benzeterek eğitimin tek yönlülüğünü eleştirir ve bunun karşısında kurumların 
baştan aşağı değişimini vurgular. Eğitim ağlarına vurgu yaparak bireylerin yaşamda, 
her an öğrenmelerinden ve bu anları öğrendikleri, paylaştıkları, önemsedikleri anlara 
dönüştürme potansiyellerinden bahseder. Gündelik hayatta öğrenmenin yeri ve kamusal 
açık alanların sürdürülebilirliğe dair öğrenmedeki yerini tartışan çalışma, bu paralelde 
bireylerin arasındaki paylaşım ve enformel öğrenme mekanlarını taramaktadır. Çünkü 
enformel “öğrenme” deneysel, oyuncu durumlara yön verebilme potansiyeline sahiptir.

“Öğrenme; deneyimin dönüştürülmesi ile bilginin yaratılma sürecidir.” (Kolb, 1984, p. 
38). Kolb’un ortaya koyduğu deneyimsel öğrenme modeli bu anlamda enformel öğrenme 
ile paralellik göstermektedir. Jacobs (1999) ise deneyimsel öğrenmeyi öğrenenin bilgiyi, 
becerileri ve değerleri direk deneyimlerden ürettiği bir süreç olarak tanımlar. (Ss.51) 
Yaparak öğrenme de bu süreç içinde yer almaktadır. Kentte öğrenme eleştirel farkındalığı 
geliştirmek, kentlilerin gücünü fark ederek yaşayanların bir aradalığını geliştirmek ve 
gündelik hayatın ana belirleyicisi olan sıradan insanın 2 yaşadığı yerde belirleyici-
yönlendirici olabileceğini fark etme potansiyeli anlamında önem taşımaktadır. 

De Certeau; sıradan insanın yaşamı dönüştürebilme gücünü fark etmesi, gündelik 
hayatta taktikler kullanması yoluyla olabileceğinden bahseder. Freire’nin “Baskılananların 
Pedagojisi” (Pedagogy of Oppressed) çalışmasında eleştirel farkındalığın gelişimi de 
benzer bir paralellikte sıradan insanın yaşama, yönetime katılması, kente dair sorgulamaya 
başlayıp karar alımına katılması olarak açıklanır. Kentsel kararların alımında, çevreye dair, 
kente ve ekolojiye dair kararlarda eleştirel bir farkındalığın yanı sıra sürdürülebilir bir 
kentin gerekliliklerine dair bilgi ve sorumluluk alma becerisi de gerekmektedir. Şehir, 
tüm kentsel aktörler tarafından günlük aktivitelerle üretilen bir topluluk olarak görülse 
de kentsel öğrenmenin artık yeni bir paradigmaya ihtiyacı var”. (Sacré ve De Visscher, 
2017, ss.10). Kentlerin tasarımı ve yönetimi bu paralelde paradigma değişimine ihtiyaç 

2 De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley. Gündelik hayatın pratiği 

adlı kitabında de Certeau sıradan insanın dönüştürme gücünden bahseder. Sonraki bölümde detaylı olarak incelenecektir.
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duymakta ve yeni taktikler, küçük ölçekli müdahaleler ile güncel ihtiyaçlara cevap verme, 
kullanıcıları ile bilgi paylaşma ve onları refahlı bir geleceğe dair hazırlamak durumundadır, 
bu konuda enformel eğitimin ve deneyimin, birlikte paylaşarak öğrenme sürecinin yeri 
büyüktür. 

3.2. Kamusal Alanın Çevreye Dair Enformel Öğrenme Amaçlı Müşterekleşmesi

“Kamusal alanlar; aktif ve sosyal paylaşım ağları olarak bilgi değiş-tokuşu ve aktarımını 
sağlar.”

(Madanipour, 2011, ss.153.) 

Gehl ve Gemzoe’ye göre 1930-1970 yılları arasında kamusal alanlar üzerine çok 
fazla çalışılmamıştır, ancak 1970’lerin sonrasında kamusal alanlar mimari ve kentsel 
tartışmalarda önemli bir yer kaplamaya başlar (2001). Kentlerdeki değişen dinamik 
-özellikle üretim, tüketim, sosyalleşme anlamında- paralelinde kamusal alanlar da 
yeniden anlamlandırılıp üretilmeye başlanır. Kamusal alan tanımı, anlamı, görevi, algısı 
ve içeriği önemli kırılma noktalarından geçer. 

Özellikle günümüzde iklim değişikliği, kaynak kıtlığı, dayanıklılık, dirençlilik, gibi konular 
paralelinde kentler ve kamusal alanlar yeniden yorumlanıp anlaşılmaya ve yeni yaklaşımlarla 
çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Kentin daha ekolojik, daha sürdürülebilir ve gelecek 
koşullarına daha dayanıklı hale gelebilmesi yolunda yeni anlayışlar edinmek ve yeni 
lensler takmak gerekmektedir: Paylaşım, küçük müdahale, katılım, etkileşim, hibridlik, 
üçüncü mekanlar, esneklik, bilin değişimi, davranış değişimi, çok amaçlı, çok katmanlı 
gibi kavramlar dahilinde kamusal alanlarla ilişki kurularak yeniden şekillendirilecek bir 
paradigma değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.3. Kamusal Mekânda Gündelik Hayat ve Taktikler

Mekân ve birey arasında girift bir ilişki söz konusudur. Birey mekânı kendi deneyimi 
doğrultusunda yeniden şekillendirir ve dönüştürür, böylelikle kent ve kentli arasında 
bir diyalog ortaya çıkar, iki taraflı bir bilgi akışıyla kent bireyi, birey de kenti dönüştürme 
ve yeniden yapma potansiyeline sahiptir. Bu “diyalog” bahsedilen dönüşümsel sürecin 
olmazsa olmazıdır. Sosyal autopoesis düşüncesi yani kentin kendini onarması, kent 
ve sistemin tüm parçalarının diyaloğu ile mümkündür. Kent ve kullanıcıları arasındaki 
dinamik ve etkileşime dayalı süreç, kamusal mekanlardan okunur.

“Şehirler, ancak herkes tarafından yaratıldığı zaman herkes için bir şeyler sağlama 
kapasitesine sahiptir” (Jacobs, 1962, ss.238). Sıradan insanın gündelik hayattaki 
varoluşu, taktiklerin de yardımıyla güç mekanizmasından sıyrılıp özgür, demokratik bir 
şekilde eleştirel farkındalığın gelişimi ile mümkündür. De Certau’nın bahsettiği “pratik 
edilen mekân”, aslında içinde etkileşimin, katılımın, birlikte yapmanın, iletişimin geçtiği, 
zıtlıkların sınırlarının eridiği, özgür, demokratik bir şekilde eleştirel bir farkındalıkla pratik 
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edilip var olunan bir yerdir ve bireyler taktikler ve yaratıcılıkları sayesinde bir alanı pratik 
edilen anlamlı bir mekâna dönüştürebilirler. 

3.4. Küçük Ölçekli Müdahaleler, Üçüncü Mekanlar ve Müşterek Öğrenme

“Kamusal alan- fiziksel bir konum olarak değil, her şeyden önce belirli bir etkileşim 
‘biçimi’ olarak anlaşılmalıdır.” (Habermas, 1989)

Kente, kentsel planlama ölçeğinden daha küçük ölçeklerde müdahale etme fikri, 1950’li 
yıllardan itibaren modernist kent planlaması anlayışına getirilen eleştirilerde yer alan 
insan odaklı, hümanist bir sosyal ve fiziksel çevreye duyulan gereksinime yapılan ortak 
vurgular sonucunda ortaya çıkmıştır. (Akgün Yüksekli ve Kabakoğlu, 2016)

Çalışmanın odağına koyduğu öğrenme süreçlerinin geçeceği mekanların çoğulcu, 
diyaloğa açık şekilde tasarlanması ve öğrenme sürecini kapsayıcı olması gerekmektedir. 
Bu paralelde küçük ölçekli müdahaleleri incelemek ve çevreye dair öğrenme, eleştirel bir 
ekolojik farkındalık kazanma sürecindeki yerini tartışmak yerinde olacaktır. 

De Certeau (1984) tarafından ortaya koyulan taktik terimi, stratejinin karşısında duran, 
sıradan insanın stratejinin aksine gündelik hayatta plansızca gerçekleştirdiği eylemlerdir. 
“Taktikler kentsel mekâna enformel olan aktiviteleri ile planlanmamış olarak yeniden 
şekil verirler. Mekân üzerinde düşünülmemiş seçenekleri bizlere sunarlar” (Çınar ve 
Yirmibeşoğlu, 2020).

Garcia ve Lydon, (2015) taktiksel kentleşmeyi kısa süreli, düşük bütçeli, basit müdahaleler 
olarak tanımlar. Taktiksel; kelime anlamı olarak küçük ölçekli uygulamaların daha büyük 
amaçlara hizmet etmesi anlamına gelir (Garcia ve Lydon, 2015, ss. 3) Kente küçük ölçekli 
ya da mikro ölçekli müdahale eden “mikro-mekansal kentsel pratikler” kentsel çevreyi 
yaşanabilir kılmak amacıyla geliştirilen, kentsel sorunları, semt, mahalle, sokak, bina 
ya da daha küçük ölçeklerden kavrayan yaklaşımlardır. (Akgün Yüksekli ve Kabakoğlu, 
2016). Kentte mikro müdahaleler vasıtasıyla oluşan bu sinerji, kentsel çevre, ekosistem 
ve sürdürülebilir kentli davranışlarına dair bilgi ve farkındalığı artırma potansiyeline sahip 
olabilir.

Bhabha (2004) Post-kolonyal bir teori olan üçüncü mekân teorisinde bu tür mekanların 
bir çeşit sentezlenmiş, hibrid mekân olarak farklı kültürleri etkileşimli ve yaratıcı şekilde 
bir araya getirme potansiyellerinin altını çizer ve üçüncü mekanlarda “yeniye” yer 
olduğunu belirtir. 

Post-kolonyal söylem paralelinde kültürel anlamda hibridlik ben ve öteki arasındaki 
sınırların erimesi, iletişim ve ilişki ağlarının artması ile mümkün hale gelir. Mekânsal 
durumlara da yansıyan hibridlik kavramı paralelinde iki farklı kültür, birbirini sindirmek 
ya da baskılamak yerine bir aradalık, iletişim, ilişki ve yaratıcı bağlar sayesinde yeni bir 
oluşum – birliktelik yaratabilir. Böylelikle üçüncü alanlar ortada duran, arada duran ve 
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yaratıcı bağların ortaya çıktığı yerler olarak tanımlanabilir. Kamusal alandaki mekânsal 
sınırlar, kültürel farklılıklar özellikle heterojen kültürler ve topluluklar için büyük bir 
potansiyel taşımaktadır. 

Resim 4. Kamusal alanda hibridlik. Üçüncü alanlar bir aradalık ve farklılıkları içine alan yapısı ile 
kentte enformel öğrenme anlamında önem taşır. (Kaynak: Yazar tarafından Bhabha’nın (2004) 
kavramları paralelinde geliştirilmiştir.)

Kamusal alandaki karşılaşmalar ve hibridlik potansiyeli paralelinde ben-öteki arasındaki 
sınırlar eriyebilir, etkileşim ve paylaşım gibi unsurlar beraberinde bir araya gelme 
yoluyla kentsel öğrenme süreci başlayabilir. Bu anlamda kamusal alanda yapılacak mikro 
müdahalelerin ve kentsel taktiklerin önemi büyüktür, insanlar su sürece katılarak ben-
öteki arasındaki sınır üretken, yaratıcı, paylaşımcı, etkileşimli şekilde erime potansiyeline 
sahiptir. Hibrid bir alan oluşturup, bir üçüncü mekân ortaya çıkarken, müdahale çevreye 
dair sorunlara karşı bir konuyu gündeme getirip, bir sürecin gözlenmesine de alan 
açabilir.

4. Sürdürülebilirliğe Dair Kamusal Alanda Öğrenme Üzerine Bir Ölçek 
Geliştirmek

De Certeau’nun bahsettiği pratik edilen alanın mekân haline gelmesi gibi, pratik edilen 
alanların öğretme ve deneyimlenme potansiyeli büyüktür ve alan çalışması olarak 
örnekler üzerinden tartışılacaktır.

Aşağıda taranacak olan küçük ölçekli müdahalelerde mekânsal içerik ve sağlanan kriter 
olarak; kentsel diyaloğa alan oluşturma, deneme, deneyerek öğrenme, gözlemleme, 
birbirini dinleme, bir araya gelme gibi süreçlerle alana dahil olunuyor ve öğrenme süreci 
gerçekleşiyor. Örneklerin hepsinde deneme, paylaşma, katılım, iletişim gibi gündelik 
hayata dair pratiklerle öğrenme süreci potansiyelleri mevcuttur. 
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Öncelikle örneklerde bulunan ortak mekânsal özellikler tespit edilmiştir, ardından seçilen 
bu örneklerin mekânsal kriterler ve enformel öğrenme yöntemleri bir matriste bir araya 
getirilerek etkinlik seviyeleri grafiklerle kıyaslanabilir hale gelmiştir. Böylelikle kamusal 
açık alanlarda çevreye ve sürdürülebilirliğe dair öğrenmeyi sağlayan müdahaleler, belirli 
kriterler eşliğinde ölçülebilir ve karşılaştırılabilir.

Enformel öğrenme yöntemi:

Bu başlık altındaki sütun oluşturulurken yöntemlerin sıralanmasında NTL Enstitüsü 
tarafından Bethel, Maine kampüsünde geliştirilen öğrenme piramidi temel alınmış 
ve öğrenme yöntemleri bu paralelde etkinlik değerlendirmesinin yüzdeliği ile orantılı 
şekilde sıralanmıştır.

Resim 5. Edgar Dale tarafından National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine’de ortaya 
koyulan öğrenme piramidi yazar tarafından geliştirilmiştir. (Kaynak: Dale,1969).

Ölçüm ve kıyaslama amaçlı oluşturulan matrisin bir diğer sütununda ise yukarıda 
bahsedilen enformel öğrenmeye dair imkân sağlayan mekânsal özellikler, örneklerden 
çıkarılan ortak kriterler paralelinde seçilmiştir. Küçük ölçekli müdahalelerin çözümlemesi 
aşağıdaki örnekler ve imajlar paralelinde açıklanmaktadır. Dinlemeden diğerlerine 
öğrenmeye doğru giden piramitte, etkinlikle doğru orantılı şekilde; 

- Dinleme ve okuma; 1 puan, 
- Görsel imajlar; 2 puan 
- Video – izleme; 3 puan

https://en.wikipedia.org/wiki/Bethel,_Maine
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Training_Laboratories
https://en.wikipedia.org/wiki/Bethel,_Maine
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- Sorgulama-Problem ortaya koyma, eleştiri, tartışmaya ve paylaşmaya alan 
açma; 4 puan 

- Yaparak pratik etme; 5 puan
- Diğerleri ile paylaşma ve hayatına uyarlama; 6 puan olarak değerlendirilecektir.

Mekânsal Gereklilikler – Kriterler:

Toplanma konseptini “mekansal bir gramer” olarak kentsel öğrenmenin temeline koyan 
McFarlane (2011) bu bir araya gelme, toplanma durumunu, kentsel algı, etkileşim ve 
yaratımla ilgili bir kavram olarak, farklılıklar/ ötekilikler arasında gerçekleşebilecek birliği 
tanımlayan bir bağlam olarak açıklar ve kentsel öğrenmeyi, şehri birlikte üreten bir araya 
gelme etkinliği olarak ele alır. Bu paralelde kamusal açık alanlarda toplanma ve bir araya 
gelmeye altlık sağlayan mekanlardan oluşan tüm örnekler, gündelik hayatın içinde, 
tesadüfen karşılaşılan ve bireysel istekle katılınan alanlardan bahseder, bu nedenle 
öğrenme süreci açısından önem teşkil etmektedir. Mekansal kriterlerden ilki bu sebeple 
toplanma, bir araya gelme olarak seçilmiştir. Bir diğer yandan öğrenmenin gündelik 
hayatın pratiğinde geçmesi adına yapılacak kamusal alan tasarım ve müdahalelerinin, o 
yere özgü, o sistemin metabolik akışıyla ve sistemsel ilişkileriyle bağ kurarak tasarımın 
içinde deneyimsel bir şekilde kullanıcı ile paylaşması önemli bir adım olarak açıklanabilir. 
Bu sebeple kriterlerden biri ekolojik döngüyü gösterme, sistemler yaklaşımının altını 
çizme olarak seçilmiştir.

- Kentsel diyaloğa alan oluşturma: toplanma, bir araya gelme, birbirini dinleme, 
birbirine anlatma, paylaşma ve tartışmaya imkân sağlayan mekanlar.

- Ekolojik döngüyü gösterme, sergileme, deneyimleme (sistemler yaklaşımı 
paralelinde insan-doğa eşitliğini ve sistemin bağını kuvvetlendirmek)

- İnsan-insan dışı (medya, teknoloji, doğa) arasında etkileşim ve bağ kurma 
- Mekânı ve müdahaleyi deneme, deneyimleme ve katılıma imkan sunan 

mekanlar.

Bu kriterlerin hepsi matriste örnek bazında değerlendirilirken 1 puan olarak 
numaralandırılacaktır. İncelenen projeler, yukarıda bahsedilen dört mekânsal gerekliliği 
sağlamaktadır ve detaylıca incelenerek yukarıda oluşturulma sürecinden bahsedilen 
matrise dökülmektedir. Ülkemizden bir örnek olarak Antalya Karaalioğlu Parkı’ndaki 
görsel imajlara ve okumaya dayalı, çevresel öğrenme sisteminin yetersizliği, yine aynı 
matris aracılığı ile irdelenmektedir.

4.1. Alternatif Kent Durakları, Londra Tasarım Bienali.

Asif Khan tarafından tasarlanan geçici pavyonlar, modern şehir hayatında kendi akışlarında 
yaşayan insanların yollarını kesiştirmeyi, ev ve iş arasında geçen sürede onlara dinlenme 
ve yaratıcılıklarını tetikleme adına alternatif mekanlar sunmayı amaçlıyor. Bitkilerle kaplı 
“Bağlan, Yarat ve Rahatla” adındaki üç pavyon, Japon kültüründe bir anlamda “orman 
banyosu” anlamına gelen “shinrin-yoku” fikrinden besleniyor. Uzman Jin Ahn tarafından 
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özel olarak seçilen bitkiler orman atmosferini güçlendiriyor ve insanların duyularını 
uyararak hem bireysel hem de ortak deneyimler sunuyor. Bitkileri alıp götürebilen 
ziyaretçiler, aynı zamanda kendi bitkilerini de getirip odalara bırakabiliyor. 

Resim 6. Küçük ölçekli müdahaleler bir yandan mekân yaratırken bir yandan nasıl deneyimletir ve 
çevreye dair öğretir? (Görseller: Kaynak 3)

Bu küçük ölçekli müdahale çevreye dair öğrenme sürecinin gündelik hayatın içine 
sızması adına alan açmaktadır. Bu anlamda insan-insan dışı (doğa) etkileşimi, küçük 
ölçekli müdahale, mekân yaratma, sergileme, etkileşim, deneme, yaparak deneyimleme 
gibi koşullara sahiptir.
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Enformel 
Öğrenme 
yöntemi 
şekilleri

Mekânsal gereklilikler-kriterler

Kentsel 
diyaloğa 
alan

Oluştur-ma, 
toplanma 
bir araya 
gelme

Sergileme, 
ekolojik 
döngüyü 
gösterme

İnsan-insan 
dışı (doğa, 
medya, 
teknoloji) 
etkileşimi

Mekânı ve 
müdahaleyi 
deneme, 
deneyimleme

Toplam 

Dinleme 1 1 1 1 4
Okuma 1 1 1 1 4
Görsel imajlar 1 1 1 1 4

Video, izleme 1 1 1 1 4

Problem 
ortaya koyma

5 5 5 5 20

Pratik etme 6 6 6 6 24

Hayatına 
uyarlama

8 8 8 8 32

Tablo 1. Çevreye dair enformel öğrenme yöntemi ve mekânsal kriterleri ilişkisini kurmayı 
amaçlayan matris. (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.)

 

Tablo 2. Tablo 1’in grafik yorumlaması
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4.2. Alternatif Döngü, Roterdam (Rotterdam Floating Park)

Plastik atıkların açık denize ulaşmasını engellemeyi amaçlayan proje kapsamında 
nehirden toplanarak geri dönüştürülen malzemelerle üretilen yüzer park, farkındalık 
yaratmanın yanı sıra şehrin ekosistemini de iyileştirmeyi amaçlıyor. Rotterdam’da, 
sulardaki plastik atık kirliliğine dikkat çekmek isteyen The Recycled Island Foundation 
(Geri Dönüştürülmüş Ada Vakfı) tarafından gerçekleştirilen prototip proje ziyarete açıldı. 
Nehir ve limanlardan toplanan plastik atıkların kullanıldığı bu yüzer ada, geri dönüşüm 
hareketinin taşıdığı olasılıkların altını çizerek şehirdeki ekolojik döngüye katılıyor. 

Resim 7. Küçük ölçekli müdahaleler bir yandan mekân yaratırken bir yandan nasıl deneyimletir ve 
çevreye dair öğretir? (Görseller: Kaynak 4)

Geri dönüştürülebilen plastiğin değerli bir malzeme olduğunu göstermeyi amaçlayan 
140m2’lik yüzer yapı da tamamen Nieuwe Mass Nehri’nden toplanan plastik atıktan 
yapılmış bir dizi altıgen bloktan oluşuyor. Bu yeşil blokların olumlu çevresel etkisinin 
yanı sıra tasarlanan park salyangozlar, yassı kurtlar, böcekler ve balıklar dahil olmak 
üzere mikro ve makro fauna için yaşam alanı sunduğundan, nehir ve liman ekosistemine 
de fayda sağlıyor.
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Enformel 
Öğrenme 
yöntemi 
şekilleri

Mekânsal gereklilikler-kriterler

 
Kentsel 
diyaloğa alan 
oluştur-ma, 
toplanma bir 
araya gelme

Sergile-me, 
ekolojik 
döngüyü 
gösterme

İnsan-insan 
dışı (doğa, 
medya, 
teknoloji) 
etkileşimi

Mekânı ve 
müdaha-leyi 
deneme, 
deneyimleme

 Toplam 

Dinleme 1 1 1 1 4

Okuma 1 1 1 1 4

Görsel 
imajlar

1 1 1 1 4

Video, 
izleme 

1 1 1 1 4

Sorgulama-
Problem 
ortaya 
koyma

5 5 5 5 20

Yaparak 
Pratik etme

6 6 6 6 24

Hayatına 
uyarlama

8 8 8 8 32

Tablo 3. Çevreye dair enformel öğrenme yöntemi ve mekânsal kriterleri ilişkisini kurmayı 
amaçlayan matris. (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.)

Tablo 4. Tablo 3’ün grafik yorumlaması
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4.3. Tandem, Madrid
Kentlileri enerji kullanımlarını ortaklaşa yöneterek kamusal alanı sahiplenmeye teşvik 
eden proje, kamusal mekânın enerji bakımından kendi kendine yeterli hale gelmesi, 
kentlilerin enerji yönetimi için bir labarotuar işlevi görmesi üzerine odaklanmaktadır. 
Bir açık derslik, küçük bir sahne ve bir bilgi edinme noktası-enerji toplayıcından oluşan 
müdahalede, enerji toplayıcı meydanda gereksinim duyan tüm kullanıcıların kentsel 
aygıtları kullanabilmeleri için enerji sağlar. Bu üç aygıt ayrıca birbirlerine bağlanıyor; LED 
ekranlara mesajlar bırakmak gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Burada insan-insan dışı 
(teknoloji ve medya) ilişkisi okunabilir. Projenin ana fikri enerji öz-yeterliliğinin kentlilerin 
kamusal alandaki aktiviteleri canlandırması ve de ortaklaşa yönetmesi (özgürleştirilmesi) 
için nasıl tetikleyici bir rol üstlenebileceğini test etmek üzerine kurulu. Enerji ve kamusal 
mekanla ilgili ikinci önemli mesele ise bir kentsel pedagoji gereksinimiyle alakalı. Güneş 
enerjisi toplayan bataryaların sınırlı enerji üretebiliyor ve depolayabiliyor olması kentlilere 
sorumlu bir şekilde paylaşılan enerji tüketimini öğretmektedir. Üçüncü olarak ise “anlık” 
olanın “alışkanlık” haline gelebileceği ve kamusal mekânın sahiplenilmesinin sadece 
kurumlardan beklenmediği bir yöntem önerilmektedir. 

Resim 8. Küçük ölçekli müdahaleler bir yandan mekân yaratırken bir yandan nasıl deneyimletir 
ve çevreye dair öğretir? Madrid’de konumlanan Tandem, kentlileri enerji kullanımlarını ortaklaşa 
yöneterek kamusal alanı sahiplenmeye teşvik ediyor. (Görseller: Kaynak 5)   
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Tablo 5. Çevreye dair enformel öğrenme yöntemi ve mekânsal kriterleri ilişkisini kurmayı 
amaçlayan matris. (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.)

Enformel 
Öğrenme 
Şekilleri

Mekânsal gereklilikler-kriterler 

Kentsel diyaloğa 
alan oluşturma, 
toplanma bir araya 
gelme

Sergile-me, 
ekolo-jik döngü-
yü göster-me

İnsan-
insan dışı 
(doğa, 
medya, 
teknoloji) 
etkileşimi

Mekânı ve 
müdahale-
yi deneme, 
deneyimleme

Toplam 

Dinleme 2 2 2 1 7

Okuma 2 2 2 1 7

Görsel 3 1 1 1 6

Video, 
izleme

1 1 1 1 4

Problem 
ortaya 
koyma

5 5 5 5 20

Pratik etme 6 6 6 6 24

Hayatına 
uyarlama

7 7 7 7 28

Tablo 6. Tablo 5’in grafik yorumlaması

4.4 Karaalioğlu Park, Antalya

Karaalioğlu Parkı halkın katılımı ile yapılmış bir Cumhuriyet dönemi Parkıdır.  Halkevi 
ve bazı diğer sosyal binalar ile tasarlanmıştır. Halk evi insanların inşaat, tarım vb. gibi 
konularda bilinçlenmesini sağlamaktadır ve bu fonksiyon parkla bir bütünlük içinde 
düşünülmüştür.
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Resim 9. Parkın içinde çevresel öğrenmeye dair; okuma ve görsel imajlara yönelik uygulamalar. 
(Görsel: Yazar)

Tablo 7. Çevreye dair enformel öğrenme yöntemi ve mekânsal kriterleri ilişkisini kurmayı 
amaçlayan matris. (Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.)

Enformel 
Öğrenme 
Şekilleri

Mekânsal gereklilikler-kriterler 

Kentsel diyalo-ğa 
alan oluşturma, 
toplan-ma bir araya 
gelme

Sergileme, 
ekolo-jik 
döngü-yü 
göster-me

İnsan-insan dışı 
(doğa, medya, 
teknolo-ji) 
etkileşi-mi

Mekânı ve 
müdahaleyi 
deneme, 
deneyim-leme

Top-lam 

Dinleme
1

0 1 1 3

Okuma 2 1 2 2 7

Görsel 3 2 3 2 12

Video 1 0 1 3 2

Problem 
ortaya 
koyma

1 0 1 0 2

Yaparak 
Pratik etme

1 0 1 0 2

Hayatına 
uyarlama

1 0 1 0 2

Tablo 8. Tablo 7’nin grafik 
yorumlaması
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Şekilde görüldüğü üzere bitkisel çeşitliliğin gündelik hayatın içinde kamu ile paylaşımı 
okuma ve görsel imajlar yöntemiyle gerçekleşmektedir. Öğrenme piramidinde 
bahsedildiği üzere bu yöntemlerin etkinlik derecesi düşüktür. 

5. Tartışma ve Sonuç:

Kamusal açık alanların tasarımı ve organizasyonunda öğrenme deneyimine alan açacak 
bakış açıları özellikle Covid-19 sonrası dönemde önemli bir yer teşkil edecektir. 
Sürdürülebilirliğe, çevreye dair öğrenmemiz ve kendine yeten alışkanlıkları kazanmamız 
adına gündelik hayatın içinde öğrenmek, deneyimlemek önemli bir yere sahiptir. 
Kamusal alanlar bu paralelde dönüşümü tetikleyen birer laboratuvar ya da makine gibi 
düşünülebilir. Somut, bitmiş mekanlardansa olagelmekte ve deneyimlenmekte olan, 
yeniden şekillenip sonra yeniden bozulan yani son üründen çok deneyime ve öğrenme 
sürecine odaklanan mekân tasarımları bireylerin dönüşüm potansiyeli adına önem 
taşımaktadır. 

Çalışma, eğitim ve öğrenme yöntemlerini, insan-doğa ilişkisini ve mekân teorilerini 
bir arada, katmanlı olarak okumaya çalışırken sürdürülebilirliğe dair gündelik hayatta 
öğrenme mekanlarının yöntem ve kriterlerini sorgular ve bu amaçla bir matris oluşturma 
çabasındadır. Katılım, tabandan yayılan (bottom-up) kararlar, kentte öğrenme süreçlerini 
destekler. Sürdürülebilir bir gelecek için eğitim ve öğrenmenin, demokratik mekanlar 
ve sistemler yaklaşımı paralelinde çok katmanlı bir çerçevede yeniden düşünülmesi 
gelecekte şekillenecek kent kurguları açısından önem taşımaktadır. 

Yapılan literatür taramasının ardından eğitim, öğrenme metotları, enformel öğrenme 
süreçleri incelenmiş ve mekân teorileri paralelinde kamusal açık alanlar ve bu 
alanlardaki küçük ölçekli müdahale yöntemleri beraberliğinde etkileşimli ve disiplinler 
arası bir okumayla ilişkisel olarak tartışılmıştır. Literatür çalışması ve örnek taramasının 
ardından kamusal açık alanlarda enformel öğrenmenin gerçekleşmesine altlık sağlayan 
alanların mekânsal ortak kriterlerinin belirlenmesi matrisin oluşumuna altlık hazırlamıştır. 
Bir diğer yandan enformel öğrenme süreci paralelinde öğrenme yöntemleri matrisin 
diğer hattına konumlandırılmış ve bu iki kriter paralelinde taranan örnekler incelenmiş, 
değerlendirilmiş ve bir etkinlik çıkarımı yapılmıştır. Taranan örnekler enformel öğrenme 
sürecine destek olmaktadır.
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Resim 10. Grafiklerin karşılaştırması.

Örnekler enformel öğrenme potansiyelleri ve etkinlikleri paralelinde karşılaştırıldığında 
grafiklerden de okunacağı üzere sol yarım kürenin değerlerinin yüksek olduğu 
görülmektedir. Kamusal açık mekanlarda gerçekleşen küçük ölçekli müdahaleler, 
oluşturulan matris paralelinde incelendiğinde enformel öğrenmenin en yüksek olması 
beklenen mekanların grafiklerinin sol yarı hacminin dolu olması beklenecektir.

Altıncı örnekte enformel öğrenme yöntemlerinden okuma ve görsel imajlar kullanılan 
parkın etkinlik oranı düşüktür, mekânsal kriterleri de karşılamamaktadır. Bu paralelde 
grafiğin sağ yarım küresinin dolduğu gözlemlenmektedir.

Oluşturulan matrisin gelecekteki kamusal açık alanlardaki çevreye dair enformel öğrenme 
süreçlerinin değerlendirilmesinde bir altlık oluşturması hedeflenmektedir.

İleriye yönelik yenilikçi bir şehircilik anlayışı geliştirmeyi hedefleyen McFarlane kentsel 
öğrenmeyi; şehirde yaşayanların bir araya geldiği, “yaşanan ve tartışılan” önemli bir alan 
olarak kavramsallaştırmıştır (2011). Bu paralelde de Certau’nun pratik edilen gündelik 
yaşam ve Freire’nin tartışarak eleştiren, öğrenen toplum teorileri bu noktada örtüşür ve 
öğrenmenin gerçekleşebileceği gündelik hayat pratiklerine ve kamusal mekân program 
kurgularına ip ucu verir. Öğrenmeyi; bilginin yaratıldığı, tartışıldığı ve dönüştürüldüğü bir 
süreç, uygulama ve etkileşim olarak tanımlayan McFarlane (2011) öğrenmenin insanlar, 
materyaller ve çevre arasındaki ilişkiler yoluyla oluşturulduğunun altını çizer. Burada yine 
sistemsel ve metabolik bir yaklaşımla karşılaşmaktayız. Öğrenmenin ortaya çıkması için, 
insan-insan dışı arasındaki sistemik ilişki ve döngüler önem taşımaktadır, hatta bu ilişki 
ve süreçlerin kurulması ile öğrenme süreci gerçekleşmektedir. 

Bu paralelde, birey-toplum-doğa-teknoloji gibi sistemin tüm parçalarının bir arada 
değerlendirilip ilişkilendirilmesinin zamanı gelmiştir. Özellikle Covid-19 süreci, dengesin 
ve insan odaklı bir sürecin en somut örneklerindendir. Kentler sürdürülebilir ve sistemsel 
bir şekilde insan ve insan dışı parçaları ile bütünsel olarak ele alınmalı ve geleceğin 
kentleri kullanıcılarından ayrı düşünülerek irdelenmemelidir. Bireyde başlayacak 
dönüşüm, geleceğin dengeli, yüksek refahlı, sağlıklı ve kendi kendine yeten kentleri 
için önem teşkil etmektedir.  Bu paralelde açık kamusal alanlarda konumlanacak küçük 
ölçekli müdahalelerin tabandan yayılması, demokratik bir iletişimi, bir aradalığı, eleştirel 
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farkındalığı ortaya koyan zeminler oluşturması, gündelik hayatın pratiğini kavrayan, o 
bölgeye özel tasarlanan enformel süreçler içermesi bahsedilen sosyo-ekolojik dönüşüm 
sürecinde büyük önem teşkil etmektedir.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI: 
PLANLAMANIN ROLÜ

Arş. Gör. Ayşe Burcu KISACIK

Istanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Özet 

İklim değişikliği, ekolojik ve kentsel alan üzerindeki tehditlerin yanı sıra; kültürel ve doğal 
mirasların üzerindeki tehdittin artmasına sebep olmaktadır. Bu durum, koruma disiplini 
içerisinde iklim değişikliğine yönelik çalışmaların ve miras alanlarınım iklim değişikliğine 
uyumuna yönelik yaklaşımların giderek önem kazanmasını sağlamaktadır. 2000’ler 
sonrası uluslararası platformlarda sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla paralel olacak şekilde 
önem kazanan iklim değişikliğine uyum yaklaşımı, 2010 sonrasında koruma disiplininde 
aktif olarak görülmeye başlansa da; bu alandaki çalışmalar farklı ölçeklerde ve parçacıl 
yapıdadır. Konu hakkındaki çalışmalar, son on senede hız kazanmış ve koruma gündemine 
de dahil olmuştur. Bu çalışma kapsamında, kentsel miras alanlarında iklim değişikliğine 
yönelik yaklaşımlar incelenmiştir. Literatür araştırması sonucunda yaklaşımalar “kentsel 
miras alanları üzerinde oluşan tehditler”, “kentsel miras alanlarında sürdürülebilirlik” ve 
“karbon üreticisi olan kentsel miras alanları” üzerinden ele alınmış; planlamanın konumu 
ve boyutu tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Miras Alanları, İklim Değişikliği, İklim Değişikliğine Uyum, İklim 
Politikası
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Climate Change and Cultural Heritage Sites: The Role of Planning

Abstract

Climate change causes an increase in the threat on cultural and natural heritage, as 
well as on ecological and urban areas. This situation ensures that studies on climate 
change and approaches to adaptation of heritage sites to climate change gain increasing 
importance within the conservation discipline. Although the climate change adaptation 
approach, which gained importance in parallel with the sustainability approaches in 
international platforms after the 2000s, started to be seen actively in the conservation 
discipline after 2010, the studies in this field are of different scales and fragmentary 
structure. Studies on the subject have gained momentum in the last ten years and have 
been included in the conservation agenda. Within the scope of this study, approaches 
to climate change in urban heritage areas were examined. As a result of the literature 
review, the approaches were discussed in terms of “threats on urban heritage areas”, 
“sustainability in urban heritage areas” and “urban heritage areas that are carbon 
producers” and the position and dimension of the planning were discussed.

Keywords: Urban Heritage Sites, Climate Change, Adaptation to Climate Change, Climate Policy

1. Giriş 

İklim değişikliği, sanayi devrimi sonrasında insanoğlunun dünya üzerindeki etkisinin en 
üst seviyeye çıkmasıyla birlikte artan sera etkisi sonucunda dünya ikliminin değişmesidir. 
Bir başka değişle, antroposen dönemin dünyada yarattığı en büyük etkidir. Gözlemlenen 
sıcaklık değişimlerine bakıldığında, 1880-2012 yılları arasında ortalama dünya ısısı 0,85 
°C artmıştır (IPCC, 2014). Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2021’de 
yayınladığı “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli”  adlı raporda ise hesaplanan 
tüm gelecek senaryolarında gezegenimizin en az 1,5 °C ısınacağı öngörülmektedir. Yine 
aynı rapora göre, en iyi senaryoda dahi, 2030 yılında gezegen sıcaklığı 1,5 °C artmakta 
ve ancak 2100’e doğru sıcaklıkta tekrardan düşüş öngörülmüştür. İklim değişikliğinin 
temelinde sera gazlarının sıcaklığı tutması, güneş ışınlarının tekrardan yeryüzüne 
göndermesi bulunmaktadır. Sera gazları içerisinde metan, diazotmonoksit gibi gazların 
yanı sıra, %72 oranında karbondioksit yer almaktadır (URL-1). Sera gazları içerisinde 
yoğun bulunan karbondioksit ise karbon salınımı sonucunda artmaktadır. Bu durum, iklim 
değişikliğinin en önemli sebebin karbon salınımı olarak ele alınmasını sağlamaktadır. 
Diğer yandan ise IPCC’ye göre karbon salınımın dışında metan emisyonu sera gazının 
salınımında kaygı güdülmesi gerek bir konu olarak ele alınmıştır (2021). 

İklim değişikliği, aşırı hava olayları, su seviyesini yükselmesi, kuraklık, seller, yangınlar ve 
buzulların erimesi gibi dünya ekosistemi üzerinde büyük etkilere sebebiyet vermektedir. 
Bu durum bitkiler ve hayvanlarının yanı sıra, insan topluluklarını da etkilemektedir. 
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Dünyada gerçekleşen bu değişim, sadece çevre ve ekosistem üzerinde değil; kültürel ve 
doğal mirasların üzerindeki tehdittin artmasına da sebep olmaktadır. Kültürel ve doğal 
miraslar üzerinde artan tehdit ve bu mirasların iklim değişikliği ile olan mücadelesi, koruma 
disiplini içerisinde iklim değişikliğine yönelik yaklaşımların giderek önem kazanmasını 
sağlamaktadır. Doğal miras alanları, iklim değişikliğinden doğrudan etkilenirken, kültürel 
miras alanları doğrudan etkilenmenin yanı sıra, dolaylı yollardan da etkilenmektedir. 
Yine kültürel miras alanları içerisinde kentsel miras alanları, kent içerisinde yaşayan 
organizmalar olduğundan planlama disiplini içerisinde öne çıkmaktadır. Bu çalışma, 
koruma disiplini içerisinde kentsel miras alanlarında iklim değişikliğine yönelik uyum 
yaklaşımları incelemekte ve planlamanın konumunu ve boyutunu tartışmaktadır. 

1.1. Koruma ve İklim Değişikliği Gündemi

İklim değişikliği ve koruma ilişkisi kapsamında koruma disiplinince yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; akademik çalışmalarda “(yapılı) kültüre miras” kavramının yoğunluklu 
olarak kullanıldığı görülmüştür. Buna paralel olarak, kurumsal kaynaklarda da kültürel 
miras kavramı ağırlıklı olarak kullanılmasına rağmen, “tarihi kentsel peyzaj” ve “(kentsel) 
koruma alanları” kavramının da iklim değişikliği ilişkisi içerisinde yer aldığı görülmektedir. 
Bu durum koruma disiplini içerisinde, alansal müdahalelerden çok, kültürel miras 
(çoğunlukla yapı) ölçeğinde ikim değişliğine uyum yaklaşımların yoğunluklu olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmada kapsamında ise iklim değişikliği ve koruma yaklaşımı, 
kentsel miras alanları üzerinden değerlendirilmiş; “kentsel miras alanları” olarak kent 
içerisinde yer alan tarihi kent merkezleri ve kentsel hayat içerisinde canlılığını gösteren 
tarihi yaşam alanlarıdır.  

Koruma ve iklim değişikliği gündeminin tarihsel sürecine bakıldığında, daha öncesinde 
iklim değişikliğine yönelik Avrupa Birliği çalışmaları olmasına rağmen; iklim değişliğini 
uluslararası gündeme taşıyan ilk önemli çalışma 1988 yılında gerçekleştirilen Hükümetler 
Arası İklim Değişikliği Panelidir.  Ancak bu panelde iklim değişikliğine yönelik yaklaşımlar 
içerisinde koruma öne çıkmamaktadır. Bu panel sonrasında iklim değişikliğine yönelik 
çalışmalar artsa da, 2000 sonrasına uluslararası kurumların, 2010 sonrasında ise 
ülkelerin iklim değişikliğine uyum yaklaşımlarının koruma ile ilişkileri öne çıkmaktadır. 

Koruma ve iklim değişliği ilişkisinde, iklim değişikliğinin uluslararası koruma literatüre 
kabulü, 2005 yılında gerçekleştirilen UNESCO1 29. Genel Kurul ile sağlanmıştır (Gençer, 
2017). Yine aynı sene Kyoto Protokolünün imzalanması, iklim değişikliği tartışmalarının 
artması ile iki kavram arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak 
2006 yılında UNESCO 30. Genel Kurulu iklim değişikliğinin miras alanları üzerindeki 
ilkeler belirlenmeye başlanmıştır (Gençer, 2017). 2000’li yılların sonlarına doğru ise, 
koruma alanlarında sadece iklim değişikliği değil; paralel olarak çevre koşullarına duyarlı 

1 UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization)
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ve afetlere karşı dirençli kent yaklaşımının miras alanlarında öne çıkmaya başlamıştır. 
Miras alanları üzerindeki dirençli kent yaklaşımları, yavaş değişimlerin izlenmesi, miras 
alanlarının değişimlere adaptasyonunu ve bu değişimlerle mücadele yaklaşımlarını 
güçlendirmiştir. Yine, 2008 senesinde ICOMOS2 tarafından Kültürel Miras ve İklim 
Değişikliği Çalıştayı gerçekleştirilmiş; bu çalıştayla birlikte miras alanlarının değişen çevre 
koşullarına ve afetlere karşı dirençli alanlar olması yönünde çalışmalar ve tartışmalar hız 
kazanmıştır. 

2010’lu yıllarda koruma ve iklim değişikliği üzerinde yapılan çalışmalarda, koruma 
disiplinindeki kavramsal kaymaya paralel olarak “tarihi kentsel peyzaj” kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır. Tarihi kentsel peyzaj kavramı, kültürel miras yaklaşımına 
kıyasla; miras alanlarında yeraltı ve yerüstü özelliklerin birlikte ele alındığı, ekonomik, 
sosyal ve kültürel boyutların içerildiği kapsayıcı ve bütüncül bir yaklaşımı beraberinde 
getirmektedir (Gençer, 2017).  2010’lu senelerden sonra ise ICOMOS ve UNESCO gibi 
kurumlar sıklıkla iklim değişikliği ve koruma ilişkisi özelinde yayınlar ve çalışmalarda 
bulunmuştur. Bu duruma paralel olarak; 2015 senesinde kabul edilen Paris Antlaşması 
ve 2016 senesinde yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, koruma disiplinin iklim 
değişikliğine olan tutumunu güçlendirmiş, ülkelerin bu konu hakkındaki çalışmalara 
verdikleri destekleri arttırmıştır. 

Şekil 1: Koruma ve İklim Değişikliği Gündemi

Paris Antlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine paralel olarak 2015 sonrası 
uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan kaynaklar, miras alanlarında iklim değişikliğine 
yönelik ilkelerin belirlenmesinden ziyade, bu ilkeleri hayata geçirecek uygulamaya yön 
verecek politikaların belirlenmesine yöneliktir. Koruma ve iklim değişikliği özelinde 

2 ICOMOS: Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi (International Council on Monuments 
and Sites)
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yapılan çalışmalara bakıldığında en güncel ve kapsayıcı olanlarının ICOMOS tarafından 
2019 yılında yayınlanan “Geçmişimizin Geleceği: Kültürel Mirasın İklim Eylemine Dahil 
Edilmesi” (URL-2) ve 2021 yılında yayınlanan Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: 
Politika Kılavuzu’dur (URL-3). Bu yayınlar; güncel planlama disiplini içerisindeki 
tartışmaları koruma ve iklim gündemine taşımakta ve miras alanlarında ekonomik 
sürdürülebilirlik, sosyal içerme, sosyal dayanıklılık, yönetişim, eğitim gibi kavramların 
miras ve iklim uyumu ilişkisini kuvvetlendirmektedir. 

UNESCO’nun 2030 Ajandası (URL-4), kapsamında kültürel miras, iklim değişikliği ve 
kentsel planlama ilişkisi kentsel miras alanlarının iklim değişikliğinden etkilenmelerinden 
ziyade; özellikle kıyı kesimlerinde yer alan miras alanlarını doğal afetler karşısındaki yönetimi 
ve müdahale öne çıkmaktadır. Bu duruma paralel olarak, Avusturalya, Yeni Zelanda gibi 
Asya-Pasifik ülkeleri ise kültürel miras alanları ve iklim değişikliği yaklaşımlarını ekolojik 
kayıp, sosyal değer kaybı ve yaratıcılık üzerinden ele alırken; İngiltere, Norveç, İrlanda 
gibi kuzey Avrupa ülkeleri iklim değişikliğini,  kent merkezinde yer alan tarihi alanların 
sürdürülebilirliği üzerinden ele almaktadır (Fatorić, S. ve Biesbroek, R., 2020; Sesana, E. 
vd., 2019; O’Brien, 2015; Reinar, D.A. & Miller, F., 2012). 

Kültürel mirasta yer alan farklı aktörlerin kültürel miraslar özelinde iklim eylemi 
geliştirmesini desteklemeyi amaçlayan İklim Miras Ağı (Climate Culture Network) 2018 
yılında kurulmuştur  (URL-5). Buna paralel olarak, İklim Miras Ağı tarafından 2019 
yılında Madrid’den Glasgow’a Sanat, Kültür ve Miras İklim Eylem Planı yayınlanmıştır. 
Bu plan kentin iki yıl boyunca kültür temelli iklim eylem rotasını belirtmektedir (URL-6). 
Belirlenen çalışma grupları içerisinde miras alanları ve iklim değişikliği ilişkisini planlama 
disipline yakın ölçekte ele alan “Kültür ve Mirasın İklim Planlamasında Yaygınlaştırılması” 
çalışma grubu, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekteki planlama araçlarının iklim değişikliğine 
adaptesini kapsamaktadır. 

2. Metodoloji

Çalışma iki aşamalı kaynak taraması ile başlamaktadır. Araştırma İngilizce ve Türkçe olarak 
gerçekleştirilmiş, bu iki dildeki kaynaklara yer verilmiştir. İlk aşamada, “iklim değişikliği” 
ve “kentsel miras alanları” anahtar kelimler olarak belirlenmiştir. Belirlenen anahtar 
kelimeler ile Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Elsevier, Web of Science gibi 
çevrimiçi platformlarda literatür taraması yapılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda 
elde edilen kaynaklar incelenmiş; elde edilen kaynaklardan sentez oluşumu için yeterli 
bilginin saptanamadığından anahtar kelimelere yenilerinin eklenmesi kanaatine varılmıştır. 
Bu doğrultuda araştırma için anahtar çalışmalar (Fatorić, S. ve Biesbroek, R., 2020; 
Sesana, E. vd., 2019; O’Brien, 2015; Reinar, D.A. & Miller, F., 2012) belirlenerek, yeni 
anahtar kelimeler tanımlanmıştır. “Kültürel miras alanları”, “kültürel miras”, “tarihi kentsel 
peyzajı”, “kentsel koruma alan/alanları”, “tarihi kent merkezi/merkezleri” ve “risk yönetimi” 
kelimeleri ile aynı çevrimiçi arama platformları üzerinde yeni arama yapılmıştır. Yapılan 
arama sonucunda elde edilen kaynaklar arasından kentsel miras alanlarında veya kentsel 
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kültürel miraslar (yapı) özelinde iklim değişikliğine odaklanmayan çalışmalar ve 2000 
yılı öncesine ait çalışmalar elenmiştir. Eleme sonucunda, elde edilen altmış iki kaynak 
incelenmiştir. Kaynaklar; türlerine, yayınlana senelerine, yayınlandıkları platformlara, 
yayınlandıkları derginin çalışma alanlarına, çalışma türlerine (teorik, ampirik veya karışık), 
çalışmanın yöntemine (sayısal, sözel veya karışık) ve ele aldıkları örneklerin coğrafi 
konumuna göre dağılımları incelenmiştir. Literatür içerisinde kaynakların dağılımından 
sonra, planlamanın kentsel miras alanlarında iklim değişikliği ile olan ilişkinin daha 
kapsamlı anlaşılması adına akademik kaynakların yanı sıra; UNESCO3 ve ICOMOS4 gibi 
uluslararası kurumların konu hakkındaki güncel raporları ve sektörel dergilerde yer 
alan makaleler incelenmiştir. Ayrıca yine, UNESCO’nun yürüttüğü “Sürdürülebilir Tarihi 
Kentler - Bir Kalkınma Varlığı Olarak Kentsel Miras” projesi ele alınarak, koruma ve iklim 
değişikliği yaklaşımlarının uygulamaya yansımaları incelenmiştir. 

Akademik ve uluslararası kaynaklarda ele alının kentsel miras alanlarında iklim 
değişikliğine yönelik yaklaşımlar sentezlenerek üç başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar 
“Koruma ve İklim Değişikliği İlişkisi” bölümünde yer alan Kentsel Miras Alanları Üzerinde 
Oluşan Tehditler (1), Kentsel Miras Alanlarında Sürdürülebilirlik (2) ve Karbon Üreticisi 
Olan Kentsel Miras Alanları (3) başlıkları altında derlenmiştir. Çalışma dördüncü bölüm 
olan “Kentsel Miras Alanlarında İklim Adaptasyonu”nda sentez çıktılarından yararlanılan 
planlamanın kavramsal yaklaşımı açıklamaktadır.

3. Koruma ve İklim Değişikliği İlişkisi

Çift aşamalı literatür taraması sonucunda elde edilen kaynaklar ağırlıklı olarak (%75,8) 
akademik dergilerde yayınlanmış makalelerdir. Dergilerde yayınlamış makalelerin yanı 
sıra; kitap, kitap bölümü, konferans bildirisi ve rapor incelenen çalışmaların türleridir. 
İncelenen kaynakların yayın yıllarına bakıldığında (2000 sonrası yayınlanan kaynaklar 
ele alınmıştır); 2016 yılı sonrasında hızlı bir artış görülmüştür. Özellikle 2020 yılı en 
çok kaynağın yayınlandığı yıldır. Neredeyse her dört çalışmadan biri 2020 yılında 
yayınlanmıştır (Şekil 2- A). Makalelerin yayınlandıkları dergilerin çalışma alanlarına 
bakıldığında ise; ağırlıklı olarak iklim ve ekoloji önde gelmektedir (%33,3). Bunu kültürel 
miras alanında çalışmalara yer veren dergiler takip etmektedir (%26). Daha sonrasında 
ise yapı odaklı mimari dergiler yer almaktadır. Ele alınan kaynakların yayınlandıkları 
dergilerin çalışma alanlarına bakıldığında; hukuk, politika ve ekonomi bazlı dergiler sınırlı 
sayıda kalmamaktadır (Şekil 2- B). 

3UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Örgütü)
4 ICOMOS: International Council on Monuments and Sites (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi)
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Şekil 2: 2000 Sonrası Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı (A) ve Makalelerin Yayınlandıkları 
Dergilerin Çalışma Alanları (B)

İncelenen kaynaklar arasında mekâna dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmaların coğrafi 
dağılımlarına bakıldığına bakılmıştır. Bölgelere göre dağılımda; Avrupa %74 ile önde 
gelmektedir. Avrupa’yı %12,9 ile Amerika, %9,2 ile Pasifik ve %3,9 ile ise Asya takip 
etmektedir. Avrupa içerisinde alt bölgeler olarak incelendiğinde ise Kuzey Avrupa göze 
çarpmaktadır. Avrupa içerisindeki coğrafi dağılım ülkelere göre ele alındığında ise 
İngiltere ve sonrasında İtalya öne çıkmaktadır (Şekil 3).  Derleme makalelerinde ise 
Orr ve çalışma arkadaşlarının (2021) bulgularıyla paralel olarak Amerika ve İngiltere 
önde gelmektedir. Ayrıca Amerika kaynakları (Claesson, 2011; Hall, 2016; Orr vd., 2021) 
ağırlıklı olarak ekonomik kayıplardan bahsederken; Asya-Pasifik kaynakları (Kim, 2011; 
Yung ve Chan, 2012; Bosher vd., 2020; Brimblecombe vd., 2020; Fumagalli vd., 2020) 
doğal kültürel miraslar ve ekolojik kayıplar  dikkat çekmektedir. Kuzey Avrupa ülkeleri 
iklim değişikliğini, kent merkezlerinde sürdürülebilirlik kavramı üzerinde ele alırken; 
Asya-Pasifik ülkeleri ise tartışmayı ağırlıklı olarak yaratıcılık ve sosyal katılım gibi sosyal 
boyutlar üzerinden ele almaktadır. 

Şekil 3: Çalışmaların Bölgelere (A) ve Ülkelere Göre Dağılımı

Çalışma kapsamında incelenen kaynakların metodolojileri incelendiğinde; bilgi türlerinin 
ağırlıklı olarak ampirik (%55) olduğu görülmüştür. Teorik kaynaklar ise bu çalışma 
içerisinde incelenen kaynakların %33’ünü oluşturmaktadır. Bilgi türünün teorik olduğu 
çalışmalarda ise genellikle literatür taraması (Shirvani vd., 2019; Rey-Pérez vd.,2020; Orr 
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vd., 2021) ve metodoloji önerisi/sunumu (Yılmaz, 2015; Claudia ve Luigi, 2016; Ripp 
ve Rodwell, 2016; Grazuleviciute-Vileniski vd., 2020; Seekamp ve Jo, 2020; Holtorf, 
2020) yer almaktadır. Yine incelen kaynakların %12’si ise karışık bilgi türüne sahiptir 
(Şekil 4 - A). Yöntem türü açısından ise ele alınan kaynaklar nitel, nicel ve karışık olarak 
sınıflandırılmıştır. İncelenen kaynakların %67’sini nitel, %25’ini nicel ve %8ini ise karışık 
yöntemler oluşturmaktadır (Şekil 4 - B). Nicel yöntemle gerçekleştirilen çalışmalarda ise 
genellikle modelleme ve coğrafi bilgi sistemleri (Ben ve Steemers, 2014; Gandini vd., 
2017; Howard vd., 2017; Krauss ve Fischer, 2017; Lefèvre ve Sabbioni, 2018; Pioppi, vd., 
2019; Ravankhah vd., 2019; Seekamp, vd., 2020) üzerinden geliştirilmiş çalışmalardır.

Şekil 4: Çalışmaların Bilgi Türlerine (A) ve Yöntem Türlerine Göre (B) Dağılımı

Koruma ve iklim değişikliği ilişkisinde kentsel miras alanları üzerinde yapılan çalışmalar 
konuyu farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İncelenen çalışmalarda ele alınan konular bu 
çalışma kapsamında üç başlıkta toplanmıştır. Bunlarda ilki iklim değişikliğinin kentsel 
miras alanları üzerinde oluşturduğu etkiler, başka bir değişle bu alanlar üzerindeki 
tehditlerdir. Bir diğer yaklaşım ise iklim değişikliği etkilerinin kentsel miras alanlarında 
sürdürülebilirlik tartışmaları üzerinden incelenmesidir. Son olarak ise koruma ve iklim 
değişikliği ilişkisi iklim değişikliğinin miras alanları üzerindeki etkisinin yanı sıra bu 
alanların iklim değişikliğindeki rolünü ele alan ve iklim değişikliğine katkısını en aza 
indirgemeye yönelik kentsel miras alanların korunarak nasıl karbon ayak izinin azaltmaya 
yaklaşımlar ele alınmıştır.

3.1. Kentsel Miras Alanları Üzerinde Oluşan Tehditler

2005 yılında, Dünya Mirası Alanları üzerindeki iklim değişikliğinin değerlendirilmesi 
hakkında yapılan çalışmaya katılan tüm devletlerin yanıtlarına göre, iklim değişikliğinin 
örneklenen ülkelerdeki doğal ve kültürel miras alanlarının %72’sini etkilediğini 
ortaya koymaktadır (Dastgerdi, A. S., v.d. 2019).  Benzer bir çalışmanın günümüzde 
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gerçekleştirildiğinde ise miras alanlarının iklim değişikliğinden etkilenen ülke oranın 
daha yüksek çıkması olasıdır. İklim değişikliğinin miras alanları üzerindeki tehditleri 
miras alanı özelliklerine göre değişmektedir. Dastgerdi, A. S. ve çalışma arkadaşları 
(2019) iklim delikliğinin etkilerini dünya miras alanları üzerinden incelemeş, kültürel 
miras alanlarını arkeolojik ve tarihi şehirler olarak ayırmış ve iklim değişikliğinin etkilerini 
doğrudan ve dolaylı olarak ele almıştır. Kentsel miras alanları içerisinde sayılabilecek tarihi 
kent merkezleri özelinde çölleşme ve tuzlu ayrışma, kıyı erozyonu, rüzgardaki artışlardan 
kaynaklanan yapısal hasarlar sel sonrası ve mantar gibi zararlı mikroorganizmaların 
büyümesi iklim değişikliğinin doğrudan etkileri olarak sayılmaktadır. Bunun yanı sıra 
iklim değişikliği alanın kullanıcılarını ve faaliyetlerinin etkilemesi sonucunda, mülklerin 
terk edilmesi, toplulukların dağılması ve yerel kullanıcıların alanı terk etmesi, kültürel 
değerlerin kaybı gibi dolaylı olarak sosyokültürel etkilere de sahiptir. Yine iklim 
değişliğinin uzun vadeli ve etkilerinin yavaş gözlemlenmesi reaktif yaklaşımdan proaktif 
yaklaşıma geçişi de beraberinde getirmektedir. Başka bir değişle, olay gerçekleştikten 
sonra müdahale yaklaşımından, olay geçekleşmeden önce analiz, modelleme gibi 
yöntemlerle riskin hesaplanarak bu doğrultuda hareket edilmesi yönelik bir yaklaşımda 
değişim yaşanmaktadır.  

Su seviyesindeki yükselme, özellikle su yolları ve kenarlarına konumlanan tarihi kent 
merkezleri gibi kentsel miras alanları için büyük tehditler oluşturmaktadır. Venedik’te 
100 yılda su seviyesinde 10 cm yükselme yaşandı. Bu oranın iki katına çıkacağı 
tahmin edilmektedir (URL-7). Yine Venedik gibi pek çok tarihi merkez su baskını riski 
taşımaktadır. Bu riskler ekolojik ve kültürel kayıpların yanı sıra, alanlardaki gündelik 
hayatları da tehdit altına almaktadır. Yine bir Avrupa kenti olan Prag’da 2013’te Mala 
Strana bölgesi ve Charles Köprüsü, Vlatva Nehri boyunca turistik rekreasyon alanları su 
taşkınından etkilenmiştir. Kentsel miras alanları üzerinde iklim değişikliği etkileri sadece 
ekolojik kayıp veya kültürel miras değerlerindeki kayıplar olarak değerlendirilmememekte; 
aktif olarak kentsel ve kırsal hayatta üretimde yer alan alanların ekonomik faaliyetlerinin 
de iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmektedir. Bu alanlarda gerçekleştirilen tarım, 
balıkçılık, turizm gibi yerel faaliyetler, iklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz koşullar 
karşısında tehdit altına girmektedir (Hall, 2016; Dastgerdi, vd., 2019).  Örneğin; yapılan 
çalışmaya göre, iklim değişikliği sonucunda sahil alanlarında ekolojik kayıpların turizmde 
de kayba sebep olmaktadır (Claesson, S.,2011). Öteki taraftan, miras alanlarındaki yapılan 
ekolojik ve iklim uyumlu yaklaşımlar sadece ekolojik ve kültürel değerlerin korunmasını 
değil; aynı zamanda bu alanlarda ekonomik kazanç da sağlamaktadır.

Kentsel miras alanlarını yanı sıra, kültürel miras içerisinde yer alan arkeolojik alanlar 
üzerindeki iklim değişikliği tehditleri kuraklık, sel ve su seviyelerindeki yükselme, nem 
döngülerindeki hızlı değişim ve yeraltı sularındaki ve toprak kimyasındaki değişikliklerdir. 
Arkeolojik alanlardaki tehditler gömülü arkeolojinin yanı sıra özellikle erken dönem 
eserlerinin (duvar resimleri, freskler ve kaya sanatı vb.) kristalleşmesi gibi etkilerin 
sonucunda kültürel ve tarihi miras kaybına sebep olmaktadır. Özellikle arkeolojik 
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alanların içerdiği antik dönem yapıları iklim değişikliğinden en çok etkilenen koruma 
alanlarındandır. Bunun temelinde; antik dönem yapılarının yerel iklime en duyarlı olarak 
yapılmış yapılar olması yer almaktadır. Arkeolojik alanlar ve kent merkezleri üzerindeki 
iklim değişikliğinin oluşturduğu tehditler her ne kadar Dastgerdi ve çalışma arkadaşları 
(2019) tarafından ele alınmamış olsa dahi; kırsal alan mirasları ve yerel kültürel miras 
alanları içinde geçerli sayılabilinir. Antik dönem yapıları kadar olmasa da yerel ve kırsal 
miras alanları yerel ilkime duyarlı yapılar olduğundan iklim değişikliğinden oldukça 
etkilenmektedir. 

3.2. Kentsel Miras Alanlarında Sürdürülebilirlik

1990’lar sonrasında miras alanlarının sürdürülebilir koruma yaklaşımın yükselmiş; 
bu yaklaşımlar koruma ve kullanma dengesi içerisinde ekolojik, sosyal ve ekonomik 
boyutların birlikte ele alınarak miras alanlarının üç boyutun kesişim kümesinde ela 
alınması gerektiğini vurgulamıştır. Miras alanları üzerindeki sürdürebilirlik yaklaşımlarının 
ekolojik kolu dayanıklılık, karbon emisyonunun azaltılması, enerji tüketimi ve verimliliği ve 
atık konularını içermekte (Tweed ve Sutherland, 2007; Yung ve Chan, 2012; Pérez Gálvez 
vd.,2013; Hall, 2016; Appendino, 2017; Demonja ve Karzen,2020); dayanıklı (resilient), 
iklim uyumlu ve düşük karbonlu kent yaklaşımlarının adapte edilmesi ile miras alanlarının 
bu yönde yönetilmesi ve güncel kent gündemini yakalaması öne çıkmaktadır. Miras 
alanlarında sürdürülebilirliğin sosyal boyutu, bu alanlarda sosyal refahın sağlanması, 
yerel kullanıcının alanın terk etmemesi, alanın karakterlerinin ve kültürel değerinin 
korunması adına sosyal içerme ve katılım ele alınmaktadır (Tweed ve Sutherland, 
2007; Yung ve Chan, 2012; Low Choy vd., 2016; Appendino, 2017; Carmichael vd., 
2017; Ghahramani vd.,2020; Demonja v e Karzen, 2020; Fatorić ve Egberts, 2020). 
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutunda yer alan katılım ve sosyal içerme miras alanları 
üzerindeki iklim değişikliğinden kaynaklanan dolaylı tehditlere yönelik önlemler olarak 
görülmektedir. Miras alanlarındaki dışa bağımlılık, ekonomik sürdürülebilirlik (Tweed ve 
Sutherland, 2007; Yung ve Chan, 2012; Taherkhani, vd.,2021; Seekamp ve Jo, 2020; 
Allam ve Jone, 2019; Appendino, 2017; Claesson, 2011) için tehdit oluşturmaktadır. Bu 
alanlarındaki yenileme ve büyüme ekseninde döngüsel ekonomi yaklaşımı sürdürülebilir 
ekonominin sağlanması önem arz etmektedir.  Döngüsel ekonomi yaklaşımı ile miras 
alanlarının dışa bağımlılığı ve ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımı 
azaltılmaya çalışmaktadır. Yine miras alanlarında ekonomik sürdürülebilirlik içerisinde 
alanların turizm potansiyellerini arttırmak, ancak bunu yaparken yerel dinamikler ve yerel 
halka dayandırmak önemli bir husus olarak belirmektedir. 

Avrupa Birliğini gerçekleştirdiği tarihi kent merkezlerinde sürdürülebilirlik üzerine yapılan 
çalışmalar içerisinde Sürdürülebilir Tarihi Kentler - Bir Kalkınma Varlığı Olarak Kentsel 
Miras projesi incelediğinde (URL-8); projenin yaklaşımın koruma ve iklim değişikliği 
gündemine paralel olarak şekillendiği görülmektedir. 2000-2006 yılları arasında Avrupa 
Birliği Projesi, Baltık Denizi çevresindeki tarihi kent merkezlerinin sürdürülebilirliğine 
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odaklanmaktadır. Projenin yaklaşımı ise, dönemin koruma yaklaşımına paralel olarak, 
UNESCO’nun kentsel alanın kültürel ve doğal değerlerini ele alındığı “tarihi kentsel 
peyzaj” kavramına etkisiyle bu alanların tarihi değer katmanı içerisinde tanımlanmıştır. 
Yine proje, sürdürülebilirliğin üç boyutu içeresinde toplumun katılımını vurgulamaktadır.  
Sürdürülebilir Tarihi Kentler projesi, 2003-2005, 2007-2008 ve 2011-2012 olmak üzere 
üç aşamada gerçekleştirilmiştir (Reinar ve Miller, 2012). Projenin ilk dönemi, projenin 
ilkelerinin belirlenmesi, miras yönetimi, alan ve turizm ilişkisine yönelik çalışmaları 
içerirken; ikinci dönem alanın potansiyellerini belirlenmesi ve öne çıkarılması, katılımcı 
yaklaşımlar ile alan kullanıcılarının sürece dâhil edilmesini kapsamaktadır. Üçüncü 
dönemde iklim adaptasyonuna yönelik yaklaşım bölgesel (Kuzey Avrupa), ülke ve alansal 
(tarihi kent merkezi) olmak üzere üç ölçekte gerçekleştirilmiştir. 2010’dan sonra ise miras 
alanların içerisinde proje kapsamındaki tarihi kent merkezlerini iklim adaptasyonuna 
yönelik çalışmalar öne çıkmaktadır. Bu bağlamda proje farklı aşamalar kaydetse de kent 
ve ilçe düzeyindeki politikaları ile öne çıkmaktadır. 

Kentsel miras alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarında en güncel kaynak olan 
ICOMOS’un 2021 yılında yayınlanan Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Politika 
Kılavuzu (URL-3); sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kültür ve kültürel kelimelerine 
kültürel çeşitlilik ve kültürlerarası anlayış, eğitim, yaratıcı ekonomi ve turizm, şehircilik 
olmak üzere dört alanda doğrudan referans gösterildiğini vurgulamaktadır. Bunu yanı 
sıra; okuryazarlık, yaratıcılık, gıda güvenliği, doğal miras ve kültürel peyzajlar ve barış ve 
adalet kavramları üzerinden ise kültürel miras ve sürdürülebilirlik ilişkisinin dolaylı olarak 
ele alındığı vurgulanmaktadır. Burada, “doğal miras ve kültürel peyzajlar” Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri içerisinde dolaylı olarak ele alınması dikkat çekmektedir. 

3.3. Karbon Üreticisi Olan Kentsel Miras Alanları 

Kentsel miras alanları kentler içerisinde aktif yaşam alanları olduğundan kentlerde 
karbon salınımının sebebi olan ulaşım, ısınma gibi faaliyetlerin büyük bir bölümü, 
kentsel miras alanlarında da gerçekleşmektedir. Bu durum kentsel miras alanlarının 
iklim değişikliği tehdidi altındaki alanlar olmalarının yanı sıra, iklim değişikliğine katkı 
sağlayan karbon üreticisi alanlar olarak da konumlandığı görülmektedir. Bu bağlamda 
kentsel miras alanlarında öne çıkan yaklaşımlar enerji verimliliğinin artırılması yönünde 
gerçekleşmektedir. Enerji verimliliğine yönelik yaklaşımlar ise yapılı çevreye (miras 
yapılarına) yönelik uygulamalar, ulaşım ve altyapıyı kapsayan uygulamalardır. Yapılı 
çevreye yönelik miras alanları ve iklim değişikliği hakkındaki akademik çalışmalar, ağırlıklı 
olarak yapılı mirasın enerji verimliliğine odaklanmaktadır (Yung ve Chan, 2012; Jahed 
vd., 2020). Bu bağlamda, kültürel miras yapılarının enerji verimliliğinin önemli bir adımı 
olarak retrofit çalışmaları (Pérez Gálvez vd., 2013; Ben, ve Steemers, 2014; Jahed, vd., 
2020), yenilenebilir enerji kaynaklarının adaptasyonu (Angin, vd., 2020) ve davranışsal 
değişimi (Holtorf, 2020; Ben ve Steemers, 2014) ele alınmaktadır.  
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Miras alanlarındaki yapılı çevrede bina özelindeki yaklaşımların öne çıkmasının 
temelinde, özellikle Avrupa’da mevcut kentlerdeki konut stoğunun büyük bir kısmının 
tescilli veya tarihi yapılardan oluşması yer almaktadır. Avrupa Birliğine göre, Avrupa’daki 
konut stokunun %30’u tarihi olarak tanımlanmıştır (Yarraw, T., 2016). Bunun yanı sıra; 
Green Deal ile birlikte Avrupa’da tarihi yapılara yönelik retrofit çalışmaları artmıştır. 
Tarihi ve geleneksel yapılara enerji verimliliği adına güneş Pv ve uPvc pencereleri gibi 
uygulamalar hız kazanmıştır. Bu uygulamaların artması, tartışmaların da beraberinde 
getirmektedir. Tarihi yapılardaki teknoloji kullanımının avantajlarının yanı sıra; karakterdeki 
değişim ve yüksek maliyet, enerji tasarrufu ve alan karakterinin korunması çatışmasını 
tetiklemektedir. Bu çatışma ise miras yapılarında retrorit çalışmalarına yönelik yasal 
düzenlemelere olan ihtiyacı doğurmaktadır. 

Retrofit çalışmalarının yanı sıra, miras alanları ve yapı özelindeki davranışsal değişikliklerin 
miras alanlarında karbon salınımına olan etkisi yine miras alanları ve iklim değişikliği 
özelinde incelenen konular arasındadır. Isınmada %1 artış, enerji kullanımında %3-5 
artışa denk gelmesi (Ben, H. & Steemer, K, 2014), miras yapıları ve miras alanları 
içeresindeki yapılardaki ısınma tesislerine yönelik çalışmaları öne çıkarmaktadır. Miras 
alanlarında gerçekleştirilen davranışsal değişiklikler, karbon salınımını azaltmada büyük 
önem arz etmektedir. Ben, H. ve Steemer, K’nin yaptığı çalışmada (2014) tescili binalardaki 
ısınmaya yönelik davranışsal değişim, %62-86 arası enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. 
Isınmaya yönelik davranışsal değişiklikler ise dairenin ısınma sıcaklığı, ısınma zaman 
çizelgesi ve cam açma sıklığı gibi günlük hayatta sıklıkla tekrarladığımız bireysel 
davranışlar temel alınmaktadır. Ayrıca, miras alanlarında karbon salınımını azaltmaya 
ve enerji verimliliğini arttırmaya yönelik teknolojilerin yoğun kullanımı, kullanıcıların 
davranış değişikliğine olan talebini ve hevesini azaltabilmektedir. Bu bağlamda miras 
alanlarındaki enerji politikalarının sadece teknolojiye yönelik olmaması gerekmekte; bina 
kullanıcısı (ki alan kullanıcısı da dahil) binanın anlamın daha geniş olduğu gözetilmelidir. 

Özellikle tarihi kent merkezlerinde yapılı çevreye yönelik olan müdahaleler iklim 
değişikliğine yapısal ölçekte adaptasyonda tartışmaların yükselmesine neden olmuştur. 
Mevcut tarihi yapıların teknoloji yardımıyla enerji tasarrufunun sağlanması ile bu yapıları 
/ alanlarının karakterinin korunmasına yönelik yaklaşımlar; bahsedilen alanlarda enerji 
verimliliğinin mi yoksa karakterin korunmasının mı önemli olduğuna yönelik tartışmaları 
yükseltmiştir. Diğer yandan ise, tarihi kent merkezlerinde farklı kurumların yetki alanlarının 
bulunması, iklim değişikliğinde bu kurumların uygulamaların çakışması yine farklı bir 
tartışma konusunu yükseltmiştir. Ayrıca, bu alanlarda yapılacak müdahalelere yönelik 
olarak hukuksal boşlukların bulunması yine konu hakkındaki çalışmalarda bir çıkmaz 
oluşturmaktadır. Bahsedilen bu durumlar kentsel miras alanlarının iklim değişikliğine 
uyumda yasal düzenleme ihtiyacını göstermektedir. Konu hakkındaki akademik kaynaklar 
(Tweed, ve Sutherland 2007; Gruber, 2011; von Schorlemer ve Maus, 2014; Yıldırım, 
2015; Crnčević vd., 2016; Sesana, vd., 2019; Angin vd., 2020; Fatorić ve Egberts, 
2020; Fumagalli, 2020; Jahed, vd., 2020; Seekamp ve Jo, 2020; Lefèvre ve Sabbioni, 
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2018) yasal boyutun eksikliklerini vurgulamakta, bu alanda yapılacak müdahalelerin 
yasal çerçevelerle belirtilmesi gerektiğini söylemekte ve yine bu alanlarda uygulanacak 
politikalardaki farklı aktörlerin birbiri ile etkileşim halinde olup, bilgi akışının sağlanmasıyla 
paralel ve uyumlu hizmetleri vermeleri gerektiği vurgulamaktadır. 

Miras alanlarındaki iklim değişikliğine yönelik uygulamalardan biri de bu alanlardaki 
ulaşım sistemlerini düşük karbonlu, yaya dostu sitemlere dönüşmesidir. Tarihi kent 
merkezlerinin kompakt yapısı, yayalaştırılması gibi düşük karbon salınımını destekleyen 
çalışmalar çokça olsa dahi, koruma disiplini çerçevesinde ulaşım - miras alanı - iklim 
değişikliğine yönelik çalışmaların eksik olduğu görülmektedir. Bu alana yönelik çalışmalar 
koruma disiplininden daha çok iklim uyum politikaları üzerinden ulaşım araştırmalarınca 
gerçekleşmektedir. Kentsel miras alanları özelindeki iklim değişikliğine yönelik 
ulaşım politikaları, yürüme, bisiklet, mikro haraketlilik gibi aktif ulaşım politikaları öne 
çıkmaktadır (Bigio, 2014;  De Oliveira vd., 2021;  Taherkhani, vd., 2021). Ayrıca her ne 
kadar koruma disiplini içerisinde sıkça ele alınmasa da; ulaşım disiplini içeresinde tarihi 
kent merkezlerine odaklanarak iklim değişikliğine uyum sürecinde karbon emisyonunu 
azaltmaya yönelik yaklaşımların bulunması olasıdır. Yine kentsel miras alanları genellikle 
kent merkezinde ve kompakt yapıda olduğun ticaret, turizm, ofis ve konut gibi farklı 
kullanımlar birlikte yer almaktadır. Cha Macedo ve çalışma arkadaşları (2019) tarafından 
yapılan çalışmada, tarihi kent merkezi içerindeki perakendecilik dağıtımı incelenmiş, 
motorsuz araçlar önerilmiştir. Öteki taraftan aynı çalışma, katılımcıların motorsuz araçlara 
ve kentsel miras alanlarında dağıtım merkezlerine sıcak bakmadığı görülmüştür (Cha 
Macedo vd., 2019).

4. Kentsel Miras Alanlarında İklim Adaptasyonu

Miras alanlarında iklim değişliğine yönelik uygulama ve müdahalelerin şekillenmesinde 
farklı sebepler ve engeller bulunmaktadır. Bu sebep ve engeller yerel karakterlere göre 
değişebileceği gibi yapılan çalışmalarda ortaklık gösterdiği görülmüştür. Miras alanlarında 
iklim değişikliğinden kaynaklanan afetlerin yaşanmasındaki sebepler Hall, C.M. ve 
çalışma arkadaşlarınca (2016); düşük farkındalık seviyesi, eğitim eksikliği ve görmezden 
gelme olarak tanımlanmıştır. Ancak literatür taraması sonucunda bu faktörlerin iklim 
değişikliği karşısında kırılganlığın sebepleri içerisinde ele alınabileceği görülmüştür. 
Düşük farkındalık seviyesi, görmezden gelme ve öncelik kaygısı miras alanlarında iklim 
değişliğine karşısında kırılganlıkların sebepleri arasında sayılabilinmektedir (Hall vd., 
2016; Fatorić ve Seekamp, 2018; Sesana vd, 2019). Düşük farkındalık sadece alanın yerli 
halkının veya ziyaretçilerinin değil; aynı zamanda alan üzerinde yetkiye ve söze sahip her 
aktörün konu hakkında bilgi sahibi olduğu gibi bu bilgiyi içerlemesi gerektirmektedir. 
Yine kentsel miras alanı üzerinde farklı kaygıların bulunması (ekonomik kazanç gibi) ve 
bu kaygıların kısa vadede çözülmeye çalışılması iklim değişikliğine karşı olan kaygının 
önceliğini olumsuz etkilenmektedir. Bu öncelik kaygısıyla beraber ise miras alanlarının 
iklim değişikliği karşısında yaşayacakları sorunlar görmezden gelinmektedir. Bütün bu 
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durumlar miras alanlarının iklim değişikliği karşısında kırılganlığının artmasına sebep 
olmaktadır. Miras alanlarının iklim değişikliğine uyum sürecinde gerçekleştirilecek 
müdahaleler farklı engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller arasında farklı kurumların, 
aktörlerin politikalar ve uygulamalar öncesinde, sırasında ve sonrasındaki koordinasyonu 
yer almaktadır (Hall vd., 2016; Ripp ve Rodwell, 2016; Allam, ve Jones, 2019; Demonja 
ve Karzen, 2020; Guzman, 2020). Miras alanlarının iklim değişikliğine uyum sürecinde 
karşılaştığı bir başka engel ise gerçekleşmesi planlaman projelerin finansmanlarıdır 
(Hall, vd., 2016; Seekamp vd., 2020). Burada finansman kaynağı bulmanın yanı sıra; 
mevcut finansman kaynaklarının yönetiminde önceliklendirme de önemli yer tutmaktadır. 
Ayrıca bütün bu süreç boyunca bilginin üretimi ve paylaşımı (Kim, 2011; Hall vd., 2016; 
Appendino, 2017; Sesana vd., 2019; Fatorić ve Biesbroek, 2020; Fatorić ve Egberts, 
2020) yine miras alanlarının karşılaştığı engeller arasında sayılabilinir. Bahsedilen bilgi 
üretimi ve paylaşımı kurumlar ve alanın kullanıcıları arasında olabileceği gibi, şehirler ve 
ülkeler arasında da gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda Hall ve çalışma arkadaşları (2016) 
İklim değişimine uyuma yönelik temel stratejileri planlama zaman ölçeği (a), yönetim, 
izleme, bakım (b) ve kayıp ve eskime (c) olarak sınıflamaktadır. Hall’ün söylediklerine 
paralel olacak şekilde literatür (Claesson, 2011; Claudia, ve Luigi, 2016; Gandini vd., 
2017; Fatorić ve Seekamp, 2018; Serdeczny vd., 2018; Pioppivd, 2019; Fatorić ve 
Biesbroek, 2020; Guzman, 2020; Seekamp vd., 2020; Jahed vd., 2020) planlama zaman 
ölçeğini ve yönetim, izleme, bakımı desteklemede; kayıp ve eskime stratejisini açarak 
kayıp takibi altında ele almaktadır. 

Şekil 5: Miras Alanlarının İklim Değişikliğine Uyum Karşısında Kırılganlık Sebepleri, Engeller ve 
Temel Stratejiler ve Karşı Tutumlar

Bu bağlamda miras alanlarında iklim değişikliğine uyuma yönelik yapılacaklar yerel 
olmasının yanı sıra koruma planların ve iklim planların uyumunun güçlendirilmesi ve 
uluslararası gündemin takibini içeren planlamada yaklaşım bütünlüğünü gerektirmektedir. 
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Miras alanlarında teknoloji kullanımı ile sağlanan enerji verimliliğinin yanı sıra; konut içi, 
kamusal alan fark etmeksizin alan kullanıcılarının günlük hayattaki davranış değişikliğinin 
gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Davranış değişikliği alan kullanıcıların alan ile olan 
bağının zayıflamasının engellerken; sosyal içerme ve döngüsel ekonomi ile de oldukça 
yakında ilişkilidir. Bu bağlamda tüm aktörlerin iklim ve koruma konusunda bilgi sahibi 
olması, bilginin paylaşılması ve izlenmesi sürece katılım açısından önem arz etmektedir. 
Miras alanlarına yönelik iklim değişikliği araştırmalarının ise genel kapsamdan ayrılarak 
alan özeline yönelmesi gerektiği görülmektedir. Miras alanlarında iklim adaptasyonuna 
yönelik politika ve çalışmalar bu bağlamda 4 ölçekte ele alınabilinmektedir: (1) ülke ve 
kent politikaları, (2) kent ve ilçe düzeyi, (3) yapı adası ve bina düzeyi ve (4) yapı düzeyi 
(Şekil 6). 

Şekil 6: Miras Alanlarında İklim Değişikliğine Uyumun Dört Ölçeği

Bu dört ölçekten ilki olan ülke ve kent politikaları özelinde bakıldığında (Gruber, 2011; 
Yıldırım, 2015; Claudia ve Luigi, 2016; Crnčević vd., 2016; Appendino, 2017; Keller vd., 
2017; Lefèvre ve Sabbioni, 2018; Shirvani Dastgerdi vd., 2019; Seekamp ve Jo, 2020; 
Holtorf, 2020; Fumagalli, 2020); iklim politikası içerisinde koruma anlayışının veya koruma 
politikası içerisinde iklim adaptasyonun geliştirilmesi öne çıkmaktadır. Burada önemli 
olan  planlamanın ve uygulamanın devamlılığı, kültürel miras alanlarında iklim uyum 
sürecinde tutarlılığın sağlanması için her iki yaklaşımın birbirleri ile paralellik göstermesi 
önemlidir. Bir alt ölçek olan kent ve ilçe ölçeğinde ise mekânsal kararların etkileri 
görülmeye başlanmaktadır. Kent ölçeğinde (Tweed ve Sutherland, 2007; Yung ve Chan, 
2012; Pérez Gálvez vd., 2013; Ribera vd., 2015; Claudia ve Luigi, 2016; Ripp ve Rodwell, 
2016; Appendino, 2017; Gandini vd., 2017; Keller vd., 2017; Taherkhani vd., 2021) 
sadece miras alanları değil; miras alanlarının ilişkili olduğu alanlarda bütünsel planlama 
araçlarının kullanımı öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, işlev dağılımları, yoğunluk kararları, 
kaynak verimliliği, kentsel ulaşım yaklaşımları gibi pek çok alanda alınacak kararlar kent 
içerisindeki kültürel miras alanlarının iklim adaptasyon sürecini etkilemektedir.  Yapı adası 
ve bina ölçeği ise miras alanlarının iklim değişikliğine uyum sürecinde bir diğer ölçektir. 
Bu ölçekte yapılan müdahaleler modellenebilmekte, ve gelecek senaryoları sayısal 
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ortamda işlenebilmektedir. Bu durum üst ölçeklerde iklim değişikliğine yönelik olarak 
verilen kararların mekânsal düzenlemelerle hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını test etme 
imkânı tanımaktadır. Miras alanları içerisinde yapı adası ölçeğinde yapılaşmanın iklim ile 
olan ilişkisi ön plana çıkmaktadır. Burada yapıların nasıl konumlanacakları, yerel iklime 
göre yönelimleri, malzemeleri vb pek çok uygulama belirmekte; ancak pasif iklimlendirme 
uygulamaları öne çıkmaktadır. Yapının kendi düzeyinde ise müdahaleler, enerji verimliliği 
ve sağlıklı iç mekân iklimlendirilmesini kapsamaktadır (Yung ve Chan, 2012; Pérez 
Gálvez vd., 2013; Bigio, 2014; Ben ve Steemers, 2014; Tweed ve Sutherland, 2007; 
Lefèvre ve Sabbioni, 2018; Fatorić ve Seekamp, 2018; Sesana vd., 2019; Seekamp 
vd., 2020; Grazuleviciute-Vileniski vd., 2020; Taherkhani vd., 2021). Her ne kadar yapı 
düzeyi planlamanın ve korumanın kapsamından kısmen çıkmış, mimari ve restorasyona 
dahil olmuş olsa da; iklim adaptasyon sürecinde farklı disiplinlerin birlikte çalışması 
gerekliliği yadsınamaz. 

Bahsedilen bütün süreçler boyunca, planların entegrasyonu, katılım ve sosyal içerme, 
davranışsal değişiklik ve bilgi paylaşımı kavramları kendini tekrarlamaktadır. Bu durum, 
bu kavramların tek bir ölçeğe ait değil bütün sürece ait olmasından kaynaklanmaktadır. 
Planların entegrasyonu iklim değişikliğine karşı kırılganlık ve uygulamadaki engellerin 
aşılmasında önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, iklim değişikliğine adaptasyon süreci belirli 
grupların değil, kentsel miras alanlarındaki aktörlerin hepsinin sürece dahil olup, aksiyon 
almasını gerektirdiğinden katılım yine her ölçekte öne çıkmaktadır. Bu süreç içerisinde, 
iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan kırılgan gruplar özellikle miras alanlarında 
yerinden edilme gibi tehditlere maruz kaldığından, sosyal içerme bu grupların sürece 
dahil edilmesini ve benimseme hissinin artmasını sağlayacaktır. Bir başka kavram olan 
davranış değişikliği her ne kadar ağırlıklı olarak yapı ölçeği özelinde ele alınsa da, kent 
mekanının kullanıldığı her alanda davranışsal değişimler iklim adaptasyon sürecinde 
olumlu gelişmelerin sağlanmasında potansiyel taşımaktadır. Bütün bu süreçler içerisinde 
unutulmaması gereken ise öğrenile ve üretilen her bilginin paylaşılmasıdır.  

5. Sonuç

İklim değişikliği ve kentsel miras alanları çalışmalarına bakıldığında akademik 
çalışmaların ağırlıklı olarak yapı ölçeğinde enerji verimliliğine yönelik çalışmaların olduğu 
görülmektedir. Bu durum, iklim duyarlı miras alanlarına yönelik kapsamlı planlama 
yaklaşımı çalışmalarında eksikliğin bulunmaktadır. ICOMOS ve UNESCO gibi uluslararası 
kurumların gerçekleştirildiği miras alanlarında iklim değişikliğine yönelik yaklaşımlar, 
miras alanları üzerindeki iklim uyum yaklaşımlarının sürdürülebilirlik yaklaşımları ile 
paralellik göstermektedir. Koruma disiplinindeki iklim değişikliğine yönelik çalışmalar 
ağırlıklı olarak yapı ölçeğinde müdahaleleri içerse de; ICOMOS tarafında 2019 yılında 
yayınlanan “Geçmişimizin Geleceği: Kültürel Mirasın İklim Eylemine Dâhil Edilmesi” ve 
2021 yılında yayınlanan “Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Politika Kılavuzu”, 
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miras alanlarındaki iklim tartışmalarının çok katmanlı yapısını gözler önüne getirmektedir. 
Yine 2018 yılında kurulan İklim Miras Ağı bünyesinde yer alan çalışma gruplarından 
Kültür ve Mirasın İklim Planlamasında Yaygınlaştırılması, miras ve iklim değişikliği 
ilişkisinin planlama ölçeğinde ele alınmasını vurgulamaktadır.

Miras alanları üzerindeki dört farklı ölçekte gerçekleştirilen yaklaşımlar, bütüncül 
olarak ele alındığında miras alanlarının planlanmasında geleneksel koruma planlarının 
güncel paradigmalar ile paralellik gösterecek şekilde birbirlerine entegrasyonu önem 
taşımaktadır. Bununla birlikte, miras alanlarının iklim değişikliğimde öne çıkan bir konu 
ise bu alanların yönetimidir. Miras alanlarının yönetimi, enerji verimliliği, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı, kültürel yapıların retrofit çalışmalarının yanı sıra;  sosyal 
içerme ve katılım boyutları ile yönetişim kavramı her aktörün iklim değişikliği konusunu 
benimsemesinin önemini göstermektedir. 

Türkiye’de ise, İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı kapsamında doğal ve kültürel miras 
alanları, “mevcut stratejilerin iklim değişikliği etkilerine uyum bağlamında gözden 
geçirilme” kapsamında ele alınmış bölge bazında tarım sektörü ve gıda güvencesi ile 
ilişkilendirilmiştir (URL-9). Ancak koruma ve iklim değişikliğine yönelik çalışmalar henüz 
uluslararası gündemi yakalayamamıştır. Gelecek çalışmaların, miras alanlarında iklim 
değişikliğine uyumu yerel karakterlere uygun olarak incelemesi gerekmektedir. Türkiye’de 
her ne kadar bu konuya yönelik çalışmalar kısır olsa da, uluslararası kurumların ve 
bu kurumlara bağlı fonların iklim değişikliği çalışmalarına verdiği önem bu alandaki 
çalışmaların artması için potansiyeldir. 
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Kentsel Küçülmeye Doğru: Yaşanabilirlik, Sonluluk 
ve Çok Merkezli Özerklik 

MODERATÖR
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Konuşmacı Kısa Biyografi: 

Federico Savini, Amsterdam Üniversitesi’nde Çevresel Planlama, Kurumlar ve Politika 
(UD1) alanında Yardımcı Doçenttir. Siyaset sosyolojisi, şehir planlaması ve eleştirel 
coğrafya yaklaşımlarını şehirlerdeki kurumlar ve sosyo-mekansal değişim çalışmalarına 
dahil ederek araştırmalarını yürütmektedir. Kentsel toprak politikası, toprak düzenlemeleri, 
sosyal inovasyon, çevresel adalet ve kentsel politika alanları konularında uzmanlığı 
bulunmaktadır.  Çalışmalarında, şehir-bölgeleri şekillendiren farklı düzenlemelere 
odaklanarak kurumsal değişimi yönlendiren politikaları da incelemektedir.

Konuşma Hakkında Kısa Bilgi:

Tematik sunuş konuşmacının son dönemde yaptığı Kentsel Küçülme ile ilgili bir 
çalışmaya dayanmaktadır. Bu sunumda özetle küçülmenin ne olduğu ve bunun şehir 
planlama pratiğine nasıl aktarılabileceği tartışmıştır. Kentsel tasarımcılar ve plancılar için 
çok önemsediği bu fikri tanıtmıştır.

Federico ana problem olarak gördüğü İklim değişiminin yarattığı değişiklikleri ve bu 
değişikliğin yaşanabilir toprağın azalmasına ve göçlere sebep olmasına dair sonuçlarını 
açıkladıktan sonra çözüm için bu sorunları da yaratan zihniyette önemli bir değişikliğe 
gidilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun için sonsuz büyümeyi hedefleyen ekonomik 
paradigmanın terkedilerek limitli bir gelişme paradigmasına geçiş yapılması gerektiğini 
vurgulamıştır. Hayatta kalabilmek için ekonomik sistemin yeniden düzenlemesi gerektiğini 
belirtmiş ve bunun için gereken temel paradigma değişiminin burada yattığını söylemiştir. 
Bu yeni toplumsal yapıya geçişle birlikte aşırı büyüyen ve biriken bir perspektifin terk 
edilmesiyle toplumsal bir çok alana etkisi olması gereken küçülme paradigmasına 
geçilerek istikrarın çeşitli limitler ile ele alındığı, sosyoekonomik organizasyonların pek 
çoğuna temas eden ve planlamayı hem teorisi hem de pratiği açısından ilgilendiren bir 
küçülme teorisine doğru yaklaştığını savunmuştur. 

Küçülme (de-growth) paradigmasının da esasında limitleme, ekonomik küçülme, 
ölçek küçültme, yavaşlama gibi olguları tercih eden bir toplumsal değişim olduğundan 
bahsetmiştir. Konuşmasının devamında mevcut ekonomi göstergelerini değerlendirmiş 
ve küçülme kavramının aslında neyi değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu gerçek 
hayattaki yansıdığı sektörler ve alanlar üzerinden açıklamıştır. 

Bu açıklama sonrasında şehirlerin rolünü ve şehir plancılarının tutumlarını ve rollerini 
de bu açılardan değerlendirmiştir. Arzu edilen şekildeki küçülme için gerekli olan 
planlama ilkeleri neler olmalıdır? Kısaca, küçülme nasıl planlanır? Gibi temel sorusuna 
cevap ararken çeşitli örnek hareketlerden ve gruplardan bahsetmiştir. Bu tarifi yaparken 
de kentsel büyümenin günümüzdeki temel mekanizmasını tanımlamış ve Planlama 
alanındaki sebeplerini açıklamıştır.  Konuşmanın sonunda moderatör Prof. Dr. Zeynep 
Enlil, dinleyicilerden gelen sorulara ve görüşlere yer vererek Küçülme, Kent ve Planlama 
ilişkisine dair yapılan sunumun çeşitli yönlerine ve kuramsal arka planına dair tartışmayı 
yönlendirerek konuşmayı sonlandırmıştır.



272

oturum - 5

PLANLAMADA GÖÇ VE MEKAN

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. Berna DİKÇINAR SEL

İklim Değişikliği Kaynaklı Doğal Afet Riskli Alanlarda                                 
Zorunlu Göç ve Maladaptasyon

Özgün Duygu AKGÜL ACARALP, Doç. Dr. Mehmet Doruk ÖZÜGÜL

“Göç” Olgusuna İlişkin Kavramsal Yaklaşım ve Yasal Düzenlemelerin

Kentlerin Mekânsal Kimliğine Etkileri
Seçil AVCIOĞLU, Doç. Dr. N. Hülya BERKMEN

*Sosyal Konut Zorunlu Göçmenlerin Kente Uyum Sürecinde 
Konut Hakkını Tesis Eder mi?

Arş. Gör. Dr. Zehra GÜNGÖRDÜ

Kent Planlama Zorunlu Göç Olgusunu Nasıl Ele Almalı? Zorunlu Göç Baskısı 
Altındaki Kentlere Yönelik Değerlendirmeler

Doç. Dr. Tolga LEVENT

5. Oturum’un kaydına buradan ulaşabilirsiniz. 

*Bu bildiri yazarın isteği üzerine yayınlanmamıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=YG3u1JQyp0I&list=PLjBac43pb9Cl47Nm7PAgaIOS9qu0hyVwN&index=9
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI DOĞAL AFET RİSKLİ 
ALANLARDA ZORUNLU GÖÇ VE MALADAPTASYON 

Özgün Duygu AKGÜL ACARALP 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

Doç. Dr. Mehmet Doruk ÖZÜGÜL

Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

Özet

Küresel iklim değişikliği sebebiyle tüm dünyada doğal afetlerin sayısı, sıklığı ve şiddetinde 
artış gözlemlenmektedir. Doğal afetlerin yıkıcılığını azaltmayı amaçlayan afet yönetimi 
sisteminin afet öncesindeki çalışmalarını kapsayan risk yönetimi, yapısal ve yapısal 
olmayan önlemleri içinde barındırmaktadır. İklim değişikliği kaynaklı doğal afet riskli 
alanlardan zorunlu göç stratejisi risk azaltımında kullanılan yapısal olmayan bir önlem 
olmakla birlikte, uygun mekansal, sosyal ve ekonomik stratejilerle desteklenmediğinde 
maladaptasyona dönüşme riski taşımaktadır. Literatür incelendiğinde zorunlu göç 
konusunda sınırlı sayıda çalışma olduğu ve bu çalışmaların ya göçün sebepleri yada 
göçmen statüsüne odaklandığı görülmektedir. Ekolojik sebeplerle yapılan zorunlu 
göçlere ve bu göçlerin ne koşullarda maladaptasyona dönüşebileceğine dair çalışmalar 
literatürde eksik kalmıştır. Bu çalışmanın amacı afet riskli alanlardan zorunlu göç 
stratejisinin ne koşullar altında maladaptasyona dönüştüğünü tespit ederek, göçün 
maladaptasyona dönüşmemesi için temel ilkelerin tespit edilmesi yoluyla literatürdeki 
boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda çalışma zorunlu göçün 
maladaptasyonuyla mücadele için stratejiler belirlemesi bağlamında özgün ve literatüre 
katkıda bulunan bir çalışmadır.
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Forced Migration And Maladaptation In Climate Change Derived Natural 
Hazardous Zones

Abstract

Increase in the count, frequency and intensity of natural disasters is observed all over 
the world as the (glocal) spatial reflections of climate change. Risk management, which 
contains pre-disaster actions of disaster management system, includes structural and 
non-structural strategies. Forced migration strategy in climate change originated natural 
disaster risky areas is a non-structural risk mitigation strategy, but it has a risk to turn 
into a maladaptation when it is not supported with proper spatial, social and economic 
strategies. Conducted literature review studies showed that there are limited research 
in forced migration, and the current research are focused either on the reasons of 
migration or the migrant status. Forced migration originating from ecological reasons 
and the conditions in which these migration turns into a maladaptation are not well-
mentioned within the current literature. Departing from this point, the aim of this study 
is to contribute filling this gap of literature by determining the conditions in which forced 
migration turns into a maladaptation, and identifying the main principles to prevent 
maladaptation. In this context, the originality and contribution of this study relies on 
specifying strategies to cope with the maladaptation of forced migration.

Keywords: Natural Disaster, Climate Change, Maladaptation, Vulnerability, Forced 
Migration 

1. Giriş ve Literatür Araştırması

Küresel iklim değişikliği sebebiyle tüm dünyada doğal afetlerin sayısı, sıklığı ve 
şiddetinde bir artış olduğu gözlemlenmektedir. CRED verilerine göre 2000-2019 yılları 
arasında Dünya genelinde 3254 vaka ve %44’lük bir oranla sel afeti en fazla meydana 
gelen doğal afet olmuştur. Ülkemizde de 1940-2020 periyodunda  doğa kaynaklı afetlerin 
yıllık dağılımlarında ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Ülkemizde doğa kaynaklı 
afetlerin büyük bölümünü oluşturan meteorolojik afetler içerisinde sel afeti 2020  yılında 
%30’luk bir oranla en sık yaşanan afet olarak tespit edilmiştir (MGM, 2021). Bu çalışma 
kapsamında en sık yaşanan afet olması sebebiyle sel afetine odaklanılmıştır. 

Afetlerin yıkıcılığını azaltmayı hedefleyen afet yönetim sisteminin, afet öncesindeki 
çalışmalarını ifade eden risk yönetimi kapsamında yapısal ve yapısal olmayan stratejilerle 
doğal afetlerin yarattığı doğal risk minimize edilmeye çalışılmaktadır. Zorunlu göç, afet 
riskli alanlarda maruziyeti azaltarak riski düşürmeyi hedefleyen, yapısal olmayan bir 
risk azaltım stratejisi olarak tüm dünyada ve ülkemizde kullanılmaktadır. Ancak zorunlu 
göç stratejisi doğru şekilde planlanarak, ekonomik, sosyal ve mekansal stratejilerle 
desteklendiğinde efektif bir risk azaltım stratejisi olabileceği gibi, bu stratejinin doğru 
şekilde planlanıp başka stratejilerle desteklenmemesi halinde maladaptasyona dönüşmesi 
de mümkündür.

Araştırma kapsamındaki literatür analizlerinin gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası 
veri tabanları taranmıştır. Ulusal veri tabanında ‘zorunlu göç’ anahtar kelimesi ile yapılan 
tarama ‘planlama’ anahtar kelimesi ile daraltılmış bu taramadan onbir sonuca ulaşılmıştır. 
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Bu çalışmalar zorunlu göç konusunu, kentsel yoksulluk, entegrasyon, konut hakkı, 
kalkınma projelerinin sebep olduğu zorunlu göç olayları bağlamında ele almış, iklim 
değişikliği kaynaklı doğal afet riskli alanlardan zorunlu göç olgusunun maladaptasyon 
konusu ile birlikte incelendiği bir çalışmaya ulaşılamamıştır. 

İklim göçü konusunda literatürde hala bir tanım problemi bulunmaktadır. Küresel iklim 
değişikliğinin etkileri sebebiyle yaşanan göç olayları literatürde ‘iklim göçü’, ‘çevresel göç’ 
veya ‘ekolojik göç’ olarak adlandırılabilmektedir. YÖK’ün ulusal tez merkezi veri tabanında 
yapılan taramada bu üç tanım da taranmıştır. İklim göçü başlığı altında yapılmış dört 
tez çalışmasına ulaşılmıştır. Ancak bu çalışmalar ya göçün sebeplerine ya da göçmen 
statüsü konusuna odaklanmış olup konunun mekansal planlama ile ilişkilendirildiği bir 
çalışma bulunmamaktadır.

Uluslararası literatüre dair taramalar Web of Science veri tabanı üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. ‘İklim Değişikliği’ ve ‘Mekansal Planlama’ anahtar kelimelerinin 
tarama sonucuna göre toplam 3780 yayına ulaşılmıştır. Yayınların yaklaşık %80’inin 2013 
yılından sonra yapıldığı görülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde yapılmış çalışmaların büyük 
çoğunluğunda sel risk yönetimi, taşkına dayanıklı planlama ve bunun bir alt başlığında 
adaptasyon planlaması konularının ele alındığı görülmektedir. Sel konusunu sosyal 
boyutu ağırlıklı olarak ele alan, sosyal adalet, iklim değişikliği, katılım, sosyal dayanıklılık 
konularıyla bağıntılı biçimde inceleyen yalnızca beş adet çalışmaya ulaşılmıştır.

Bu çalışmanın amacı afet riskli alanlardan zorunlu göç olgusunun ne koşullar altında 
maladaptasyona dönüştüğünü tespit ederek, göçün maladaptasyona dönüşmemesi 
için temel ilkelerin tespit edilmesi yoluyla bu boşluğun doldurulmasına katkıda 
bulunmaktır. Bu bağlamda çalışma uluslararası örnekleri karşılaştırarak, zorunlu göçün 
maladaptasyonuyla mücadele için stratejiler belirlemesi bağlamında özgün ve literatüre 
katkıda bulunan bir çalışmadır.

2. Yöntem

Çalışmada yöntem olarak literatür taramasına ek olarak karşılaştırmalı örnek olay analizi  
kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında literatür taraması ile kavramsal çerçevenin 
net bir şekilde tanımlanmasının ardından, uluslararası örneklerde maladaptasyona 
dönüşen afet riskli alanlardan zorunlu göç örnekleri incelenerek belirli kriterler ekseninde 
karşılaştırılmıştır. Maladaptasyonun zarar görebilirlikteki değişim üzerinden tanımlanması 
sebebiyle örneklerin karşılaştırılmasında kullanılan kriterler literatürde zarar görebilirlik 
göstergelerini tanımlamaya yönelik çalışmalar taranarak oluşturulmuştur. Demografik, 
ekonomik ve yönetimsel başlıklar altında tanımlanan kriterler ekseninde yapılan örnek 
olay karşılaştırması ile zorunlu göçün ne şekilde maladaptasyona dönüştüğü tespit 
edilmiş ve zorunlu göçün maladaptasyona dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken 
temel ilkeler tespit edilmiştir.
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3. Kavramsal Çerçeve 

3.1. Küresel İklim Değişikliği, Doğal Risk ve Doğal Afet  

Küresel iklim değişikliği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde 
'karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 
doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri 
sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik' olarak tanımlanmaktadır (BMİDÇS, 1994). 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) tanımına göre ise  küresel iklim 
değişikliği, iklim ortalama durumunda ve/veya değişkenliğinde (istatistiksel testler vs. 
kullanılarak) tespit edilebilen, onlarca yıl ya da daha uzun süreler boyunca gerçekleşen 
değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. İklim değişikliği doğal içsel süreçler veya dışsal 
zorlamalar sebebiyle, ya da atmosferin veya arazi kullanımının kompozisyonunda kalıcı 
antropojenik değişiklikler sebebiyle oluşabilir (URL1). Küresel iklim değişikliğinin ekstrem 
hava olaylarında artış, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık gibi doğrudan etkilerinin 
yanı sıra bu doğrudan etkilerin tetiklediği yoksulluk, kıtlık, göç, sınırlı kaynakların yönetimi 
için çıkan savaşlar gibi dolaylı etkileri de dünyadaki yaşanabilir alanların hızla azalmasına 
sebep olmaktadır. Küresel iklim değişikliği sebebiyle tüm dünyada doğal afetlerin sayısı, 
sıklığı ve şiddetinde de bir artış olduğu gözlemlenmektedir. 

Birleşmiş Milletler tarafından doğa kaynaklı afetler, toplumun sosyoekonomik ve 
sosyokültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, can ve mal kayıplarına neden olan 
fakat yerel imkanlar ile baş edilemeyen doğa olayları olarak tanımlanmıştır. Doğal afetler, 
afet tiplerine göre jeofiziksel, hidrolojik, meteorolojik, klimatolojik, biyolojik ve dünya dışı 
olarak sınıflandırılmaktadır (MGM, 2021).

Şekil 1: Afet Tiplerine Göre Doğal Afetlerin Sınıflandırılması (CRED, Akt:MGM, 2021)

Dünya genelinde meydana gelen doğal afetlerin afet türlerine göre dağılımına bakıldığında 
2000-2019 yılları arasında meydana gelen afet sayılarında 1980-1999 yılları arasında 
meydana gelenlere göre büyük bir artış olduğu görülmektedir (Şekil 2). Özellikle 
hidrolojik bir afet türü olan sel olayları 2000-2019 periyodunda Dünya genelinde 3254 
vaka ile % 44’lük bir oranla en sık yaşanan doğal afet olmuştur (MGM, 2021).
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Ülkemizde de 1940-2020 periyodunda  doğa kaynaklı afetlerin yıllık dağılımlarında ciddi 
bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Ülkemizde doğa kaynaklı afetlerin büyük bölümünü 
oluşturan meteorolojik afetler içerisinde sel afeti 2020  yılında %30’luk bir oranla en sık 
yaşanan doğal afet olarak tespit edilmiştir (MGM, 2021).

Şekil 2: Dünya Genelinde Meydana Gelen Doğal Afetlerin Afet Türlerine Göre Dağılımı 
(CRED, Akt:MGM, 2021)

Küresel iklim değişikliği sayısı, sıklığı ve şiddetinin giderek artması beklenen doğal 
afetlerin yarattığı doğal risk ise doğal afetten ayrı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Doğal risk, tehlikenin insanlar, hizmetler ve toplumdaki belirli tesisler üzerindeki 
öngörülen etkileridir (Kadıoğlu, 2019). Crichton (1999) riski, tehlike, zarar görebilirlik 
ve maruziyetin bir fonksiyonu olarak tanımlamaktadır (Akt: Mutluay, 2019). Bu 
formüldeki ‘tehlike’ kavramı zarar verme potansiyeline sahip tüm olay ve olgular olarak 
tanımlanmaktadır (Kundak, 2014). zarar görebilirlik ise ‘farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler 
karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik 
veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü’ olarak tanımlanmaktadır  (AFAD, 2020). son 
olarak maruziyet kavramı ‘belirli bir tehlikenin etkilediği insan ve kıymetlerin miktar ve 
sayısı’ olarak tanımlanmaktadır (Kundak, 2014). Küresel iklim değişikliği ile sayısı, sıklığı 
ve şiddeti artması beklenen doğal afetler ‘tehlike’ olarak tanımlanabilir. Ancak bu afetlerin 
oluşturduğu doğal risk ‘maruziyet’ ve ‘zarargörebilirliğe’ göre değişmektedir. Maruziyet 
ve zarargörebilirliğin çok yüksek olması sebebiyle, sel tehlikesinin yıkıcı bir doğal afete 
dönüşme riskinin en yüksek olduğu alanlar kentsel alanlardır.
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Şekil 3: 1950-2050 Kentsel ve Yerel Nüfus (URL2)

BM (2018) günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık % 55’inin kentsel alanlarda yaşadığını 
ve bu oranın 2050’de % 68’e yükselmesinin beklendiğini ifade etmektedir. Projeksiyonlar 
kentleşmenin hızlı nüfus artışıyla birleşerek 2050 yılında kentsel alanlara 2.5 milyar 
insanın daha eklenebileceğini göstermektedir (URL2). Ülkemizdeki duruma bakacak 
olursak TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2020 yılı itibariyle nüfusun % 93’ü il ve ilçe 
merkezlerinde yaşamaktadır (URL3). Gerek dünyada gerekse ülkemizde nüfusun büyük 
çoğunluğunun kentsel alanlarda yaşıyor olması, kentlerde maruziyet ve zarargörebilirliği 
arttırmakta, kentleri hem ekonomik bakımdan hem de etkilenen insan sayısı bakımından 
iklim değişikliğinin etkisiyle artması beklenen ani sel olaylarına kırılgan hale getirmekte, 
kentsel alanlarda sellerin afete dönüşme riskini yükseltmektedir.

3.2. Afet  Yönetimi ve Zorunlu Göç

Kentsel alanlarda yüksek maruziyet ve zarargörebililiğin arttırdığı doğal riskin afete 
dönüşmesinin engellenmesi için 1989 yılından başlayarak ‘afet yönetimi’ kavramı öne 
çıkmıştır. İlk defa Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması On Yıl Eylem Çerçevesinde 
ortaya çıkan afet yönetimi kavramı ‘risk yönetimi’ ve ‘kriz yönetimi’ olarak iki kısımdan 
oluşmaktadır. Bu noktada ‘risk yönetimi’ afet yönetiminin afetten öncesi çalışmalarını 
ifade ederken, afet sonrası çalışmalar da ‘kriz yönetimi’ olarak tanımlanmaktadır. Sel risk 
yönetimi kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, afetleri anlamak gibi afet 
öncesi korumaya yönelik çalışmaları, kriz yönetimi ise etki analizi, müdahale, iyileştirme, 
yeniden yapılanma gibi afet sonrası çalışmaları ifade etmektedir (Kadıoğlu, 2019). 

Afet öncesi yapılan çalışmalar ‘selden korunma’ veya ‘sel risk yönetimi’ bağlamında ele 
alınabilmektedir. Selden korunma yaklaşımı afet öncesinde yapısal çözümler ile afet 
riskini azaltmayı hedeflerken, sel risk yönetimi yaklaşımı mekansal planlama ile gelişimin 
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engellenmesi yoluyla maruziyeti azaltmak, erken uyarı sistemleri, eğitim ve göç gibi 
yapısal olmayan önlemleri benimsemektedir. Günümüzde tüm dünyada ‘selden korunma’ 
yaklaşımı yerine ‘sel risk yönetimi’ yaklaşımı öne çıkmaktadır. Zira selden korunma 
yaklaşımı ile üretilen yapısal çözümlerin yüksek maliyeti, bu yüksek maliyetin oluşturduğu 
sahte güvenlik hissi ve izlek bağımlılığı sel riskli alanlarda maruziyetin artmaya devam 
etmesine sebep olmaktadır (Dzialek vd., 2019). Ayrıca iklim değişikliğinin öngörülemez 
doğası sebebiyle yağış ve sel olaylarının şiddeti kimi zaman yapısal çözümler için baz 
alınan değerlerin üzerine çıkabilmekte, bu durum üretilen yapısal çözümün selden 
korumak yerine, selin şiddetini ve yıkıcılığını arttırmasına sebep olabilmektedir. 

Sel risk yönetimi yaklaşımı altında benimsenen bir strateji olan ‘göç’, maruziyeti 
azaltarak riski azaltmaya yönelik olarak devlet eliyle uygulanan bir risk azaltım stratejisi 
olabileceği gibi, kişilerin kendilerinin benimsediği bir adaptasyon stratejisi olarak da 
karşımıza çıkabilmektedir. Kimi zamanda göç olgusu  yaşanan doğal afetin dolaylı bir 
etkisi olabilmektedir. Küresel iklim değişikliği kaynaklı doğal afet riskli alanlarda yaşanan 
göç olgusu literatürde ‘ekolojik göç’ olarak sınıflandırılarak, ‘kuraklık, kıtlık, çölleşme, 
sel baskını, deprem, tsunami gibi ani veya uzun süreli çevresel felaketlerin insanların 
yaşamlarını, ekolojilerini veya ekonomilerini tehlike altında bırakması sebebiyle 
gerçekleştirilen göçler’ olarak tanımlanmaktadır (İnal, 2012).  Ekolojik göçler, maruz 
kalınan çevresel zararın türüne göre ani, yavaş ve kamu kaynaklı olarak sınıflandırılırken, 
göçün türüne göre gönüllü veya zorunlu olarak sınıflandırılmaktadır. Zorunlu göçler ülke 
içine veya ülke dışına kalıcı veya geçici olarak uygulanmaktadır (Docherty ve Gianni, 
2009).

Gemenne (2008) küresel iklim değişikliğinin etkilerine adaptasyon ve göç ilişkisini dört 
boyutta ele almaktadır (Şekil 4). Buna göre ani veya yavaş gelişen bir çevresel bozulmaya 
koşut olarak kimi kişiler ekolojik bozulmalara adapte olmak yerine bir politika olarak göç 
etmeyi seçerken kimi kişiler için çevresel bozulma adapte olunamayacak kadar büyük 
ölçekli olduğu için göç etmek bir zorunluluktur. Kimi zaman ekolojik bozulmalara rağmen 
kişiler yeni koşullara uyum sağlayarak göç etmezken, kimi zaman da yeni koşullara 
uyum sağlayamasalar bile göç edebilecek imkanlara sahip olamazlar. Göç etmeye engel 
olabilecek koşullan finansal, yönetimsel yada enformasyonel olabilir. Göç edebilmek 
kişilerin yaşı, cinsiyeti, maddi durumu, eğitim seviyesi gibi konularla yakından ilişkilidir. 
Kişilerin göçe dair opsiyonlar arasından yaptıkları seçim göçe sebep olan çevresel 
bozulmanın derecesine bağlı olduğu kadar kamu politikalarına da bağlıdır.(Gemenne, 
2008). 
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Şekil 4: Küresel iklim değişikliği adaptasyon ve göç ilişkisi (Gemenne, 2008)

Bu çalışma kapsamında ele alınan küresel iklim değişikliği kaynaklı sel riskli alanlardan 
zorunlu göç hareketi, kişilerin devlet eliyle uygulanan bir risk azaltım stratejisi olarak göç 
ettirilmesini ifade etmektedir. Zorunlu göç stratejisi uygun mekansal, sosyal ve ekonomik 
stratejilerle desteklenmezse maladaptasyona dönüşme riski taşımaktadır.

3.3. Adaptasyon, Maladaptasyon  ve Zarar Görebilirlik

IPCC (2018) küresel iklim değişikliğine adaptasyonu aktüel veya beklenen iklime ve 
onun etkilerine uyum süreci olarak tanımlamaktadır. İklim değişikliğine adaptasyon, 
kişilerin sel riskli alanlarda yaşamasını engellemek için kentsel gelişme planlarında 
yapılan bölgeleme gibi açık planlarla yapılan ‘planlı adaptasyon’ şeklinde olabileceği 
gibi, kuraklık durumunda çiftçilerin buna uygun ürün yetiştirmeye başlaması gibi adapte 
olan kişilerin verdiği organik bir tepki şeklinde ‘otonom adaptasyon’ da olabilir. Bunun 
dışında adaptasyon, proaktif-reaktif, zamansal (kısa-uzun vadeli), mekansal (yerel-yayın) 
şeklinde de ayrılabilir (Schipper, 2020). İklim değişikliğinin öngörülemez ve kompleks 
yapısı göz önüne alındığında hiçbir strateji tam olarak pozitif yada negatif olarak kabul 
edilememektedir. Bugün çok efektif bir adaptasyon stratejisi olarak tanımlanan bir 
strateji öngörülemeyecek bir takım girdilerle ilerleyen zamanlarda bir  maladaptasyona 
dönüşebilmektedir.

Maladaptasyon teriminin iklim değişikliği bağlamında kullanılması Smit (1993) ve Burton 
(1997) ile başlamıştır. 2001 yılında IPCC 3. Değerlendirme Raporu’nda maladaptasyon 
‘bir adaptasyon stratejisinin kırılganlığı azaltmak yerine arttırması durumu’ olarak 
tanımlamaktadır. IPCC 5. Değerlendirme Raporu’nda (2013) ise maladaptasyon; şimdi 
veya gelecekte iklimle ilişkili ters etki riskinde artış, iklim değişikliğine zarar görebilirlikte 
artış veya azalan refaha sebep olan eylem veya eylemsizlik olarak tanımlanmaktadır. 
Bu tanımlarda maladaptasyonun zarar görebilirlikteki artış veya azalma üzerinden ifade 
ediliyor olması uygulanan bir iklim adaptasyon stratejisinin maladaptasyona dönüşüp 
dönüşmediğinin ölçülmesinin zarar görebilirlikteki değişimin ölçülmesi yoluyla mümkün 
olduğunu göstermektedir.



281

AFAD Afet Yönetim Terimleri Sözlüğü’ne göre zarar görebilirlik (vulnerability) (URL4):

‘Farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin 
uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü. 
Bazı yayınlarda, savunmasızlık, kırılganlık, hassasiyet gibi terimlerle ifade edilmektedir.’

AFAD Afet Yönetim Terimleri Sözlüğü’nde zarargörebilirliğin türleri ise şu şekilde 
sıralanmıştır (URL4):

• fiziksel zarar görebilirlik: İnsan eliyle oluşturulmuş yapı, altyapı, çevre, tarım, sanayi, 
üretim vb. fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel 
kapasitelerini kapsar. Ölçülmesi veya sayısal hâle getirilmesi mümkündür. 

• sosyal zarar görebilirlik: Bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik 
faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri, ölçülmesi güç ve hatta imkânsız olan, 
hasar veya zarar görebilirlilik derecesidir. 

• ekonomik zarar görebilirlik: Toplulukların ekonomik olarak yaşamlarını nasıl 
düzenledikleri, geçimlerini sağlama imkanları ile kapasitelerinin nasıl olduğu gibi 
faktörleri içermektedir.’

Bu tanımlamalara ek olarak son dönemde öne çıkan ‘sistemsel zarar görebilirlik’ 
kavramı  ise hastane, itfaiye gibi kritik tesislerin afet anında erişilebilirlik ve hizmet verme 
durumlarını ifade etmektedir (Kundak, 2014). 

Zorunlu göçün maladaptasyonu ancak sosyal zarar görebilirlikteki değişimin ölçülmesi 
yoluyla mümkündür. Dzialek vd. (2019) sosyal kırılganlık ölçümünde iki farklı yaklaşım 
olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan ilki olan taksonomik yaklaşım demografik 
göstergeler (yaş, cinsiyet, ırk) ve sosyoekonomik durum (eğitim, iş, gelir, yoksulluk) olmak 
üzere iki temel ‘klasik’ gösterge seti kullanmaktadır. Taksonomik yaklaşım otoritelerin 
ve servislerin en kırılgan gruplara ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak bu 
yaklaşım, eğer hasta veya yalnız değilse her yaşlı kırılgan olmaması örneğindeki gibi, 
kırılgan grupların içerisindeki çeşitliliği ıskalamaktadır. Bu nedenle durumsal yaklaşım 
geliştirilmiştir. Durumsal yaklaşım sosyal kırılganlığın birey ve grupların durumlarına 
bağlılığını dikkate almaktadır. Bu yaklaşıma göre sosyal kırılganlık geçici hastalıklar 
gibi tahmini zor durumlara, geçici gelir kaybına veya afetin türüne bağlı olabilmektedir. 
Durumsal yaklaşımın tespiti oldukça zor olduğu için, sosyal kırılganlığın ölçülmesi 
için taksonomik yaklaşıma ek olarak, vaka analizi ve kırılganlığın nüfus verileri göre 
haritalandırılması gibi kalitatif metotlar kullanılmaktadır (Dzialek vd., 2019). Literatürde 
sosyal zarargörebilirliğin ölçülmesine dair yapılan taramalarda sosyal zarargörebilirliğin 
pek çok çalışmada belirli göstergeler üzerinden ölçüldüğü tespit edilmiştir. Bu göstergeler 
ile oluşturulan indeksler ile sosyal zarargörebilirliğin ölçülmesi mümkün olabilmektedir. 
Bu tarama sonucunda bu çalışmada sosyal zarargörebilirliğin ölçmeye yönelik olarak 
literatür taraması yoluyla elde edilen demografik, ekonomik ve yönetimsel başlıklar 
altında toplanmış üç temel gösterge seti tanımlanmıştır. 
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4. Zorunlu Göç ve Maladaptasyon

4.1. Uluslararası Örneklerde Zorunlu Göç ve Maladaptasyon 

4.1.1. MSSMP - Çin, Shangnan Bölgesi, Shaanxi Kenti

Devlet eliyle zorunlu göç Çin’de nüfus kontrolünü sağlamak, çevresel sürdürülebilirlik, 
gelişme projeleri yada yoksulluğun azaltılması gibi hedefler için uzun yıllardır bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Devler eliyle göçün, daha iyi yaşam koşulları, iş fırsatları, 
servislere erişim gibi pozitif çıktılarının yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel olarak pek 
çok negatif çıktısı da bulunmaktadır (Lei vd., 2014).

MSSMP ( Büyük Güney Shaanxi Göç Programı) projesi de Çin’de gönüllülük esasına dayalı 
olarak yapılmış bir devlet eliyle göç projesidir. Projede yerel halkın göçe uygunluklarına 
afet riskli alanda yaşamak, su ve elektrik gibi temel altyapıdan yoksun uzak köylerde 
yaşamak, ekolojik olarak hassas yada koruma alanlarında yaşamak, gelişmemiş küçük 
ölçekli  köylerde yaşamak, ulaşımın sınırlı olduğu izole alanlarda yaşamak ve su kaynağı 
/ barajların yanında yaşamak olarak altı temel kritere göre karar verilmiştir. Göç sürecinin 
planlaması, organizasyonu devlet tarafından yapılmış, göç edenler için finansal destek 
sağlanmıştır. Ancak Lei vd. (2014) projeye dair yaptıkları derinlemesine görüşmelerde 
yerel halkın esasında açıkça belirtilmeyen bir başka kritere göre de değerlendirildiğini 
bulmuşlardır. ‘Taşınma ve yeni konuta yetecek finansal gücün bulunması’ olarak ifade 
edilen bu kriter en kırılgan gruplardan biri olan yoksulların geride bırakılması sonucunu 
doğurmuştur (Lei vd., 2014). En kırılgan grupların geride bırakılması bu grubun 
zarargörebilirliğinin artmasına sebep olması açısından maladaptif bir eylem niteliği 
taşımaktadır.

En kırılgan grupların geride bırakılmasının yanı sıra göç sürecinin tüm taraflar için 
doğru şekilde planlaması bağlamında da bazı sorunlar tespit edilmiştir. Zira böyle 
bir göç programında göç edenler kadar göç etmemeyi tercih edenler için de sosyal, 
mekansal ve ekonomik stratejilerin geliştirilmesi, bu kişilerin yerinde adaptasyonlarını 
kolaylaştıracak bir takım çalışmaların yapılması gerekmektedir. Lei vd. (2014) tarafından 
yapılan derinlemesine görüşmelerde göç etmeyenler için kamusal yatırımların azaldığı, 
bu kişilerin afetle yüzleştiklerinde daha az sosyal destek gördükleri tespit edilmiştir. Tıpkı 
göç edemeyenler gibi göç etmemeyi tercih edenlerin de zarar görebilirliklerinde artışa 
sebep olması açısından bu da maladaptif bir eylem niteliği taşımaktadır.

Göç sürecinde bir diğer konu da yeni yerleşimlerin oluşturulduğu alanların iklim 
projeksiyonlarının doğru şekilde yapılmış olması gerekliliğidir. Afetle yüzleşen veya afet 
riskli alanlardan göç eden kişilerin bir diğer afet riskli alana yerleştirilmesi, uygulanan 
stratejinin uzun vadede zarar görebilirlikleri arttırarak maladaptasyona dönüşmesi 
sonucunu doğuracaktır. MSSMP projesinde yapılan ‘kısa menzilli taşınma’ her ne 
kadar sosyal ağların kopmaması açısından olumlu görünse de, yakınlık sebebiyle 
iklim değişikliği kaynaklı aynı risklere sahip bir alana taşınma yapılması açısından 
maladaptasyona dönüşmeye açıktır.

Bu çalışma göstermektedir ki devlet eliyle zorunlu yada gönüllülük esasına dayanan 
göç hareketleri ekonomik ve sosyal politikalarla desteklenmelidir. Öte yandan göç süreci 
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mutlaka şeffaf ve katılımcı olmalı, bu çalışmadaki gibi ‘gizli standartlar’ olmamalıdır. Göç 
süreci tüm taraflar için doğru şekilde planlanmalı ve göç edilecek lokasyonun iklim 
projeksiyonları mutlaka yapılmalıdır.

4.1.2. Sri Lanka Zorunlu Göç

26 Aralık 2004 tarihinde Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem 
ve ardından bölgeyi vuran tsunami afeti on dört ülkede yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne 
yol açmıştır. Bu afetten en ağır hasarı alan ülkelerden biri olan Sri Lanka’da  yaşanan 
can ve mal kayıplarına koşut olarak halk ve medya tarafından karar vericiler üzerinde 
büyük bir baskı oluşturulmuştur. Karar vericiler bu yoğun baskı karşısında detaylı şekilde 
planlamaksızın, reaktif ve yukarıdan aşağı bir karar mekanizmasıyla ‘Tampon Bölge’ 
uygulamasını getirmişleridir. 2005 yılında uygulamaya koyulan tampon bölge uygulaması 
tsunamiden etkilenen 70.000 aileyi yeni lokasyonlara taşınmaya zorlamıştır (Fernando, 
2018). 

Ancak bu zorunlu göç uygulaması doğru şekilde planlanmaması sebebiyle bazı 
boyutlarıyla maladaptasyona dönüşmüştür. Öncelikle zorunlu göç uygulamalarının 
kişilerin yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları ekosistem servislerine erişimlerini 
engellemeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.  Schilderman ve Lyons (2011) Sri Lanka 
örneğinde iç kesimlere taşınmaya zorlanan balıkçı kasabalarında yaşayan, geçimlerini 
balıkçılıkla kazanan kişilerin, iç kesimlere taşındıktan sonra zaman ve maliyet açısından 
balıkçılık yapamaz hale geldiğine dikkat çekmektedir. Zorunlu göç süreci herhangi bir 
ekonomik politika ile desteklenmediği için bu kişilerin geçimlerini sağlayacakları yeni 
yollar bulmaları eğitim, ekipman ve destek eksikliği sebebiyle mümkün olamamış, bu 
durum bu kişilerin ekonomik zarar görebilirliklerini arttırmıştır.

Sri Lanka zorunlu göç örneğinde dikkat çeken ve maladaptasyona sebep olan bir diğer 
uygulama ‘Donör Odaklı Yeniden Yapılanma’ uygulamasıdır. Donör odaklı yeniden 
yapılanma kullanıcı katılımı olmaksızın, kişilerin yaşam alışkanlıklarına uygun olmayan 
tasarımların yapıldığı, kullanıcıdan ziyade bağışçının yaşam biçimine ve beğenisine 
uygun şekilde yapılmış, kişilerin geçim kaynaklarına uzak planlanmış, yüksek maliyetli 
ve genellikle düşük kaliteli tasarımları ifade etmektedir (Schilderman ve Lyons, 2011). 
Bu yeniden yapılanma anlayışı göç eden kişilerin yeni yerlerine uyum sağlamalarını 
zorlaştırırken, sosyal ağlarını ve aidiyet duygularını da olumsuz yönde etkileyerek sosyal 
zarar görebilirliklerini arttırmakta, maladaptasyona dönüşmektedir.

Son olarak afetzedelere konut desteğinin ‘hak sahipliği’ üzerinden sağlanması, en kırılgan 
gruplar olan yoksulların bu destekten mahrum kalması sonucunu doğurmaktadır. Geride 
bırakılan bu grupların zarar görebilirlikleri artmakta, zorunlu göç süreci bu kişiler için 
maladaptasyona dönüşmektedir.

4.1.3. Çin, Minqin Bölgesi Zorunlu Göç

Çin’in Minqin bölgesi örneği de zorunlu göç sürecinin donör odaklı yeniden yapılanma 
anlayışı ile nasıl maladaptasyona dönüştüğünü göstermesi bağlamında önemli bir 
örnektir. Minqin bölgesinde  hızlı kentleşme, sanayileşme, baraj inşaatlarına koşut olarak 
yüzey suları ve yeraltı su kaynakları tükenmiş, bölge kuraklık ve çevresel bozulmayla karşı 
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karşıya kalmıştır. Kasım 2007’de merkezi hükümet bölge için bir ekolojik restorasyon 
planı onaylamış, bu plan kapsamında 10.500 kişinin göç ettirilmesi planlanmıştır (Li, 
Carr ve Chen, 2014). Ancak ekolojik restorasyon planı dahilinde gözardı edilen önemli 
noktalar bulunmaktadır. Öncelikle ekolojik bozulma sebebiyle tarımın yapılamamasının 
yarattığı ekonomik sebeplerden ötürü plan dahilinde ilk göç eden gruptan sonra 
kalanların göç edebilmesinin daha zor olacağı ve bu grubun çevresel değişime karşı 
zarar görebilirliklerinin artacağı gözardı edilmiştir. 

Tablo 1: Minqin bölgesi 2000-2010 arası nüfus değişimi (Li, Carr ve Chen, 2014)

Tablo incelendiğinde göç eden nüfusun gençlerden oluştuğu, 65 yaş üstü nüfusun 
geride kaldığı görülmektedir. Literatürde sosyal zarar görebilirlik üzerine yapılmış hemen 
her çalışmada kırılganlığı en yüksek gruplar arasında gösterilen 65 yaş üstünün geride 
bırakılması planın zarar görebilirlikleri azaltmak açısından ne derecede efektif olduğunu 
sorgulatır niteliktedir. 

Minqin örneğinde bir diğer maladaptif uygulama donör odaklı yeniden yapılanma 
politikasıdır. Minqin örneğinde yeni yerleşim lokasyonunun yerel halkın geçim 
kaynaklarına uygunluğu önemsenmemiştir. Tarımla uğraşan yerel halk, kent merkezinde 
konutlara yerleştirilmiş, ancak süreç bu kişilerin geçimlerini sağlamalarına yönelik 
ekonomik politikalarla desteklenmemiştir. Kalabalık aile yapısına sahip yerel halk 
iki odalı, kültürel yapıya zıt tasarlanmış, kullanıcı katılımı olmadan yapılmış küçük 
konutlarda yaşamak durumunda bırakılmıştır. Bu durumla ilgili en çarpıcı örnek yerel 
halkın kültüründe tuvaletlerin evin dışında olması gerekirken, yeni konutlarda evin içinde 
tasarlanmış olmasıdır. Donör odaklı yeniden yapılanma kişilerin yeni yerleşime adapte 
olamamalarına sebep olmuş, kişiler kendi kelimeleriyle “plastik kümeslerde” yaşamaya 
zorlandıklarını ve “geri dönmeyi düşündüklerini” ifade etmiştir (Li, Carr ve Chen, 2014).

4.1.4. Hindistan, Bihar - Muzaffarpur Bölgesi

Hindistan’ın Bihar kırsalındaki Muzaffarpur Bölgesi örneği, zorunlu göçün dönemlik 
olarak sığınaklara yapıldığı bir örnek olmasına karşın, çalışmanın önceki bölümlerinde 
ifade edilen sel ve taşkınlara karşı yapısal çözümlerin yeni zarar görebilirlikler yaratarak 
maladaptasyona dönüşmesine önemli bir örnek olduğu için bu bölümde yer verilmiştir.

Bihar kırsalında Muzaffarpur bölgesi yoğun muson yağışlarının olduğu, yüksek nüfus 
yoğunluklu, düşük sosyoekonomik gelişime ve yetersiz altyapıya sahip bir bölgedir. 
Bölgede sel ve taşkınlara karşı inşa edilen set ve sığınaklar ilk olarak nehirlerin fiziksel 
akış karakteristiklerini değiştirmiştir. Taşkın sularını bir noktaya kadar tutan set ve 
sığınaklar, iklim değişikliğinin öngörülemez yapısı sebebiyle taşkın sularının artması ile 
suyu tutamamış, setleri aşan sular yataklarına geri dönemediği için taşkının süresi ve 
şiddeti artmıştır (Pritchard ve Taielemans, 2014). Suyun geri dönmesine engel olan 
setler sebebiyle tarım alanları zarar görmüş, bu yapısal çözüm bir maladaptasyona 
dönüşmüştür.
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Ayrıca bölgede bir adaptasyon stratejisi olarak inşa edilen sığınaklar sosyal eşitsizliklerin 
yeniden üretilmesine sebep olmaktadır. Sığınaklara gidebilen belirli bir popülasyon 
taşkından korunurken, diğer bir grup süresi ve şiddeti daha yoğun bir taşkına maruz 
kalmakta; bir grubun zarargörebilirliğinin giderilmesi diğer bir grubun zarargörebilirliğini 
arttırmaktadır.

Pritchard ve Taielemans’ın (2014) çalışmasında yapılan odak grup görüşmeleri sığınak 
hayatının da kendi içinde yeni zarar görebilirlikler yarattığını ortaya koymaktadır. Kadınlar 
için sığınak hayatında mahremiyetin olmaması, taciz, kadınların tuvalet ihtiyaçları için 
bile ciddi bir mesafeyi yürümek zorunda kalması, yemek vb. ihtiyaçların kadınların sırtına 
kalması, çocuklar için ise kaçırılma ve taciz olayları sığınak hayatını kadın ve çocuklar için 
sosyal maladaptasyona dönüşmüştür.

4.1.5. Senegal, Dakar Medina Gounass Bölgesi

Senegal’in başkenti Dakar eşitsiz gelişim politikaları sebebiyle yoğun şekilde göç 
almaktadır. Yüksek popülasyon sebebiyle hızla ve plansız şekilde gelişen kentte, Medina 
Gounass bölgesi en küçük alana sahip olmasına karşın (1.1km²), kilometrekarede 
31.086 kişi ile en yüksek yoğunluğa sahip bölgedir. Sel riskli alanda oluşmuş informal 
bir yerleşim olan Medina Gounass’da aşırı yağış, aşırı kentleşme ve yetersiz altyapı 
sebebiyle periyodik olarak sel olayları yaşanmaktadır. Hükümetin informal bir yerleşim 
olması sebebiyle sel ile mücadele için yardım yapmadığı bölgede yerel halk selden 
kum torbaları ile korunmaya çalışmaktadır. Üstelik bölgede yerel halkın %92’si septik 
tank kullandığı için yaşanan bir sel afeti, salgın hastalıkları da tetikleyebilmektedir. 2005 
yılında yaşanan sel afetinden sonra hükümet yerel halkı göç ettirmek için ‘Plan Jaxay’ 
ve ‘Plan Tawfekh’ isimli iki proje ile göç ettirme kararı alır. Ancak yüzleşmek zorunda 
kaldıkları sel ve hastalıklara rağmen yerel halk hükümetin relokasyon projesine direnir 
(Sane, 2015).

Şekil 5: Soldan Sağa Medina Gounass Halkının İş Ücretleri, Eğitim Seviyesi, Ev Sahipliği 
Durumu (Sane, 2015)

Şekil 5’te Medina Gounass halkının ekonomik durum, eğitim seviyesi ve ev sahipliğini 
gösterir grafikler bulunmaktadır. Bu grafiklerden de okunabileceği üzere yerel halkın 
gelir ve eğitim seviyesi düşüktür. Konutlar kendileri tarafından yapılmış informal yapılar 
olduğu için konut sahipliği yüksektir. Konut sahipliğinin yüksek olması kişilerin yere 
duydukları bağlılığı yükseltirken, yere bağlılığın yüksekliği risk algısını düşürmekte, kişiler 
bu nedenle devletin yeni yer gösterdiği projelere direnerek sel riskli alanda yaşamaya 
devam etmektedir.
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Literatürde yüksek yere bağlılık ve düşük risk algısının kişilerin afet riskli alanlardan 
göçmeyi reddetmeyi seçmesine neden olduğuna dair pek çok çalışma vardır. Bu nedenle 
göç sürecinin başarılı olması, kişilerin risk algılarını doğru şekilde yönetecek stratejilerin 
oluşturulması ile yakından ilgilidir. Öte yandan yere duyulan aidiyet, göç sürecinde sosyal 
ağların korunması yoluyla kısmen de olsa korunmalıdır.

4.2. Türkiye’den Örnekler ve Doğu Karadeniz Örneklemi

4.2.1. Meriç - Ergene Havzası

Sınıraşan ve sınır teşkil eden Meriç Nehri Balkanların en büyük nehridir. Bulgaristan’dan 
doğan Meriç Nehrinin toplam uzunluğu 492 km olup, 305 km’si Bulgaristan’da 187 km’si 
ise Türk-Yunan sınırını teşkil etmektedir. Meriç Nehri’nin ülkemize girdiği noktadaki su 
potansiyeli 4 084 hm3/yıl’dır. Meriç havzasında sağanak yağışlar, kar erimesi, barajların 
yıkılması yada kontrolsüz su boşaltılması sebebiyle Edirne ilinde sıklıkla taşkınlar 
meydana gelmektedir (URL5).

MGM’nin iklim projeksiyonlarına göre Meriç Ergene havzasında sıcaklıklarda artış eğilimi 
görülmektedir (MGM,2014). Sıcaklıklardaki artış kar erimelerini arttırarak ani taşkınlara 
sebep olmaktadır. Ayrıca iklim değişikliği ile sıklığı artması beklene ani ve şiddetli 
yağışlarda debiyi arttırarak taşkınlara sebebiyet vermektedir.

Eroğlu vd. (2018) Meriç Nehri Havzasında iklim değişikliği ile ilgili yapmış oldukları 
çalışmada aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:

‘Meriç Nehri havzasında günümüze doğru (1990-2015) hem sıcaklık hem de yağış 
koşullarında ortalamanın (1950-2015) üzerinde bir artışın olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca havza alanının temel iklim özelliklerinde; ortalama sıcaklıkların yükselmesi, yağış 
rejiminin değişmesi, yağmurların daha çok sağanak karakterde ve şiddetli bir şekilde 
yağması türünden önemli farklılıklar meydana gelmiştir. Meriç Nehri Havzasının iklim 
özelliklerinde izlenen bütün bu farklılaşma, küresel iklim değişikliğinin genel trendi ile 
uyumluluk göstermektedir. Dolayısıyla havza alanında yakın gelecekte katastrofik türden 
taşkınlar yaşanabileceği gibi kuraklık, toprak ve arazi degredasyonu ile çeşitli ekosistem 
problemlerinin de meydana geleceği tahmininde bulunulabilir. Bu sebeple havza alanında 
iklim değişikliği senaryolarıyla uyumlu planlamaların yapılması elzemdir’

Meriç Nehri Havzasında oluşan taşkınlar ile ilgili zengin tarihsel kayıtlar mevcuttur. 
Tarih arşivlerinde 1897 yılında büyük bir taşkının yaşandığına, 1940 ve 1964 yıllarında 
felaket boyutunda taşkınlar yaşandığına rastlanılmıştır. Son yirmi yıl içerisinde, Türkiye 
ve Yunanistan tarafından nehir kıyılarına setler inşa edilmiştir. Özellikle de nehrin debisi 
2.500m3/sn’yi geçtiğinde, ya fazla akım yüzünden ya da setlerin kırılması nedeniyle iki 
tarafta da taşkınlar gerçekleşmektedir (URL6)

Yaşanan taşkınlara karşı geliştirilen ‘Kanal Edirne’ gibi yapısal çözümlerin ve erken uyarı 
sistemlerinin yanı sıra Doğu Karadeniz havzasında olduğu gibi devlet eliyle belirlenmiş 
riskli alanlardan zorunlu göç hareketleri de bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şubat 2020’de taşkınlara karşı yapılan çalışmaları 
anlatırken, aşağıdaki açıklamayı yapmıştır(URL7):

“Marmara Bölgesi Meriç-Ergene havzasında yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 
illerimizde tespit ettiğimiz 975 riskli binamız var. Bu binalara ilişkin tedbirleri almak ve 
burada iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede kararlı bir duruş sergilemek adına sürecimizi 
yürütüyoruz ve bunu tüm Türkiye’ye yayacağız. İklim değişikliği ile mücadele noktasında 
şehirlerimizi hazır hale getirecek adımları atacağız” 

4.2.2. Gediz Havzası

Gediz Nehri, Kütahya İl sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları’ndan doğup, Foça 
ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi’ne dökülür. Havza alanı 17.500 km² olup Gediz 
Nehri’nin ana kol uzunluğu 401 km’dir. Gediz Havzasının toplam alanı 17.000 km2 kadar 
olmasına rağmen, ekonomik faaliyetler, merkez ova ve deltadan meydana gelen havzanın 
üçte birlik bölümünde gerçekleşmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğu, endüstriyel 
faaliyetler ve sulamalı tarım alanları ovalarda ve deltada yer almaktadır (URL8)

MGM İklim projeksiyonlarına göre akarsu havzalarında sıcaklık ve yağış değerlendirilmesi 
raporuna göre küresel iklim değişikliğinin Gediz havzasında sıcaklıklarda artış, yağışta 
azalma eğilimi yaratması beklenmektedir (MGM, 2014).

Tarihsel sürece bakıldığında 1955 – 2018 yılları arasında havzada toplamda 97 taşkın 
meydana geldiği ve bu taşkınlardan dördünde taşkın sebebiyle can kaybı olduğu 
görülmektedir (TYP, 2019). Gediz Havzası’nda meydana gelen taşkınların başlıca 
etmenleri arasında, 

• yerleşim alanlarında plansız yapılaşma sonucunda doğal yapı ve akış koşullarının 
bozulması, 

• iklim değişikliği neticesinde nehirlerin hidrolojik rejimlerinin ve hidrolik 
karakteristiklerinin değişmesi, 

• dere yatakları üzerinde yanlış lokasyon ve boyutta sanat yapılarının inşa edilmesi, 

• yatakların kapatılması ve orman yoğunluğunun azalması gösterilebilir.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle havzanın doğu kesimlerinde yağışlarda azalma 
ve kuraklık beklenirken havzanın batı kesimlerinde ani yağışlarda artış, sel ve taşkın 
olaylarının artması beklenmektedir. Gediz Havzası Taşkın Yönetim Planında taşkınlara 
karşı yapısal önlemlerin yanı sıra yapısal olmayan önlemlere de yer verilmiştir. Yapısal 
olmayan önlemler yasal düzenlemeler, bilimsel araştırmalar ve halkın eğitilerek sürece 
dahil edilmesi gibi alt başlıkları kapsamaktadır(TYP, 2019).

Manisa’da Ocak 2019’da 3 gün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşanmış, 
bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edilmiştir (URL9). Manisa’da 
yaşanan taşkınlardan etkilenen Spil ve Yunusemre mahallerinde yaşayanların bir kısmı 
tahliye edilmiş, taşkına karşı yapısal önlemler alınmış ve evlerinden ayrılmayanlara 
gıda, yakacak benzeri yardımların yapılmıştır. Ancak taşkın riskine karşı tahliye edilen 
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vatandaşlar için nasıl bir strateji izleneceği belirtilmemiştir. Çalışma kapsamında Gediz 
Havzasındaki durumu tespit etmek için Manisa AFAD yetkilisi ile 22.10.2020 tarihinde 
telefon görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmede Manisa’da sel riskli alanlarda bir boşaltma 
durumunun söz konusu olmadığı, yaşanan sel afetinden sonra kişilerin yine aynı 
konutlarda yaşamaya devam ettiği,  sel mağdurlarına hasar tespiti yapılıp 1500-5000 TL 
arasında nakdi yardım yapıldığı bilgilerine ulaşılmıştır.

4.2.3. Doğu Karadeniz Örneklemi

Doğu Karadeniz Havzası; Türkiye’nin kuzeydoğu kesiminde 40o 15’ – 41o 34’ kuzey 
enlemleri ile 36o 43’ – 41o 35’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kuzeyde 
Karadeniz, doğuda Kaçkar Dağları, güneyde Yamanlı, Soğanlı, Kemer, Iğdır Dağları, 
batıda Çarşamba Ovası’nın doğusuna kadar uzanan bu havza 2.284.814 ha alanla 
Türkiye’nin %2,92’sini teşkil etmektedir. Türkiye’nin en fazla yağış alan havzası olan Doğu 
Karadeniz  Havzası’nda denize paralel uzanan dağlardan inen akarsular kar ve yağmur 
sularıyla beslenmekte ve yataklarının çok eğimli olması sebebiyle fazla miktarda kum ve 
çakıl sürükleyerek bunları tabanlarında ve denize döküldükleri yerlerde biriktirmektedir. 
Özellikle şiddetli sağanaklardan sonra akımları çok yükselince tarım arazileri ve yapılara 
zarar verebilmektedir. Havza iklim yönünden iki kısıma ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 
dağların denize bakan kısımlarını içine alan sahil kesimi, ikincisi ise dağların arka yüzeyini 
de kapsayan iç kesimdir (TYP, 2020).

Şekil 6’da görülebileceği üzere Doğu Karadeniz Havzasında sıklıkla sel/su baskını 
olaylarının yaşanmaktadır.

Şekil 6: 1950-2019 Türkiye’de meydana gelen sel/su baskını olaylarının il bazında sayıları 
(AFAD, 2020)

Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu 
ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda 
heyelan, taşkın ve sel yaşanmış, 90 yılda meydana gelen 59 büyük sel, heyelan ve taşkın 
olaylarında toplam 644 kişi hayatını kaybetmiştir (URL10).
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Şekil 7: Doğu Karadeniz Havzasında Riskli Olarak Belirlenen Yerleşimler (TYP, 2020)

Şekil 7’de Doğu Karadeniz Havzasında riskli olarak belirlenen yerleşimler görülmektedir. 
Buna göre kıyı şeridinin neredeyse tamamı sel/taşkın riski taşımaktadır. Küresel iklim 
değişikliği sel riskini arttıran önemli bir etken olmakla birlikte sel riskini arttıran ve 
afetlerin boyutunu büyüten diğer etkenlere de değinmek gerekir. Sel riskini artıran 
etkenlere bakmadan önce havzanın topografik yapısı ve gelişim şemasına değinmek 
gerekmektedir. Topografik yapısı itibariyle havzada dağlar denize paralel uzanmaktadır. 
Akarsular vadilerden denize kavuşurken, geleneksel yapıda yerleşmeler sırtlarda 
konumlanmıştır.

Şekil 8: Doğu Karadeniz Havzası Kıyı Kentleri Kuruluş ve Gelişim Şemaları (Kaptan, 
1978)
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Ancak, ilerleyen süreçte yerleşmelerin artan nüfusa koşut olarak dere yataklarına ve tarım 
alanlarına doğru büyümesi, sel riskli alanda yerleşmelerin artması maruziyeti yüksek 
oranda arttırmıştır. 2007 yılında açılan Karadeniz Sahil Yolu projesi de bölgedeki sel 
olaylarının artmasında önemli bir etken olarak gösterilmektedir.  Karadeniz Sahil Yolu 
bölgenin geri kalmışlık sebebini ortadan kaldırma iddiasıyla 1987 yılında ihale edilip 
2007’de açılan , 542 km uzunluğunda, beş il ve otuz ilçeden geçen ve bir buçuk milyon 
kişiye doğrudan hizmet veren bir projedir. Sel vakalarındaki artış açısından Karadeniz 
Sahil Yolu ile ortaya çıkan üç temel uygulama bölgedeki sel ve taşkın vakalarında artışa 
sebep olmaktadır (Yılmaz, 2015):

• Dar Yatak : Gelişme alanlarının arttırılması için yapay olarak daraltılan yataklar 

• Alçak Köprü: Sahil yolu kenarındaki alçak köprülerin yağış sırasında tıkanıp doğal 
baraj etkisi göstermesi

• Yükseltilmiş Yol: Altı dolu yükseltilmiş yolların yağış sularının denize ulaşmasına 
engel olması 

Bu yapısal uygulamanın yanı sıra Karadeniz Sahil Yolu projesi ile tetiklenen tersine göçün 
arttırdığı popülasyona koşut olarak artan plansız ve kentleşme de hem taşkın yatakları 
boyunca maruziyeti arttırması açısından, hem de geçirimsiz yüzeylerdeki artışla yüzey 
akışlarının artması açısından sel riskini arttırmaktadır. Bunun dışında Doğu Karadeniz 
Havzasında sıklıkla uygulanan HES projeleri de sel olayları açısından risklidir. Zira 
bölgenin topografik yapısı sebebiyle sel/taşkın olaylarına genellikle heyelan eşlik etmekte; 
heyelanla taşınan toprağın HES borularını patlatması ise afetin boyutunu arttırmaktadır. 
Bir diğer konu bölgede planlar arasında yaşanan eşgüdüm problemleridir. Alt ve üst 
ölçek planlar arasında yaşanan eşgüdüm problemleri, mekana yansımakta riskli alanlar 
için doğru plan ve stratejilerin uygulanması zorlaşmaktadır. Küresel ilklim değişikliği 
ile ani ve şiddetli yağışların artması da diğer etkenlerle birleşerek sel tehlikesinin afete 
dönüşmesine yol açmaktadır.

İklim değişikliği ile ekstrem hava olaylarında beklenen artış göz önüne alındığında bu 
vakaların sayısının ve şiddetinin artması beklenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Temmuz 2019 tarihinde duyurulan Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem 
Planı halen hazırlanma safhasında olmakla birlikte, yapılan açıklamaya göre eylem planı 
kapsamında binlerce ailenin devlet eliyle göç ettirilmesine karar verilmiştir. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 12 Temmuz tarihli açıklama şu şekildedir (URL11):

 “İlk olarak Trabzon Araklı merkezde tespit edilen Özgen ve Yolgören Mahallelerinde 200 
konutun inşaatına TOKİ Başkanlığımız başlayacak ve 2 bin aile ile görüşmeleri tamamlayıp 
acil dediğimiz binaların taşınma sürecini yıl sonuna kadar başlatmış olacağız. Hedefimiz 
2023 yılına kadar bu bölgede ilk etapta 2 bin aileden başlamak üzere 15 bin bağımsız 
bölümü de etaplar halinde yaparak, dere güzergahı üzerinde yaşayan ve iklim değişikliği 
sebebiyle risk altında olan tüm aileleri taşımak istiyoruz.”

Riskli alanlardan kişilerin devlet eliyle taşınması yapısal olmayan bir risk azaltım stratejisi 
olmakla birlikte sürecin doğru şekilde planlanması ve sosyal, mekansal, ekonomik 
stratejilerle desteklenmesi göçün maladaptasyona dönüşmemesi için büyük önem 
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taşımaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamaya koymayı planladığı göç 
projesinde bu çalışma kapsamında yapılan literatür taraması ve incelenen örnekler 
ışığında dikkat edilmesi gereken bir takım konular tespit edilmiştir.

Öncelikle değinilmesi gereken konu afetzedelere yada riskli alanda yaşayanlara yardımın 
hangi prensipler doğrultusunda yapılacağıdır. 7269 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri 
uyarınca; afete uğrayanlara veya uğraması muhtemel olanlara inşaat ve onarım için ne 
şekilde yardım yapılacağı, yardımın miktarı, istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, 
müracaat ve istek şekilleri, inşa olunacak binaların yerleri, sayıları, tipleri, yapı şartları, 
inşa tarzları, boyutları ve ilgili diğer hususlar, AFAD’ın yetki ve sorumluluğu altındadır. 
Şekil 9’da görüldüğü üzere AFAD afet konutlarını TOKİ aracılığıyla konut temini, ihale 
yöntemi, evini yapana yardım yöntemi veya hazır konut temini için kredilendirme yöntemi 
ile edindirebilmektedir (AFAD,2020). Ancak kanun gereği konut yardımı hasarlı veya 
riskli yapı ile mülkiyet ilişkisini belgeleyebilenlere sağlanmaktadır. Bu durum kiracılar ve 
informal yapılarda oturanlar gibi ekonomik durumu daha kötü, dolayısıyla zarargörebilirliği 
daha yüksek grupların geride bırakılması sonucunu doğurmaktadır. 

Şekil 9: 2019 yılında tamamlanan/temin edilen afet konutlarının yapım/temin metotlarına 
göre dağılımı (AFAD,2020)

Göç süreci ile ilgili bir diğer konu  taşınma sürecinin bedelsiz veya zorunlu olmamasıdır. 
Bu durum konutu finanse edecek ekonomik güce sahip olmayan, yani aslında ekonomik 
olarak daha kırılgan grupların geride bırakılması, riskli alanda yaşamak durumunda 
kalması anlamına gelmektedir. 

Göçü tercih etmeyen bir grubun varlığı da çalışma kapsamında yapılan görüşmeler 
kapsamında tespit edilmiştir. Bu noktada bu kişilerin yere bağlılığını ve risk algısını 
doğru şekilde yönlendirecek eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması elzemdir. Kişilerin 
göç sürecinde ekonomik ve sosyal bağlamlarının mümkün olduğunca koparılmaması 
göç ile zedelenen aidiyet duygusunun kısmen de olsa tesisi için önem taşımaktadır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise özellikle Doğu Karadeniz gibi neredeyse tüm 
kıyı şeridinin sel riskli alan olduğu bir bölgede yeni konutların inşa edildiği alanın iklim 
projeksiyonlarının doğru şekilde yapılmış olması gerekliliğidir. 
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Sonuç ve Öneriler

Çalışma kapsamında küresel iklim değişikliği kaynaklı afet riskli alanlarda zorunlu göç 
stratejisinin maladaptasyona dönüşmemesi için tespit edilen temel ilkeler şunlardır:

• Göç sürecinin politika, planlama ve uygulama süreci katılımcı odaklı ve dışlanma 
karşıtı olmalıdır.

• Göç edecek kişiler kırılganlık analizine göre belirlenmelidir.

• Göçmenlerin spontane dönüşümünü kolaylaştırmak için sürecin ‘gönüllü doğasından’ 
faydalanılmalıdır.

• Göç süreci mekansal, ekonomik ve sosyal stratejilerle desteklenmelidir.

• Göç süreci kalanlar için ‘yerinde adaptasyon stratejileri’ ile desteklenmelidir.

• Göç süreci mutlaka sürdürülebilir gelişme politikaları, yoksulluk azaltımı gibi 
politikalarla desteklenerek planlamalıdır.

• Göç işlemi toplulukların yaşamlarını sürdürmek için zaruri olan ekosistem 
servislerine erişimlerini engellemeyecek şekilde yapılmalıdır.

• Ekonomik ve sosyal bağlam koparılmamalıdır.

• Göçün kopardığı ‘yer hissi’nin sosyal ağların korunması yoluyla kısmen de olsa 
tesisi sağlanmalıdır.

• Yeni yerleşim alanının iklim projeksiyonları yapılmalıdır.
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Özet

Göç eylemini tetikleyen itici nedenler ne olursa olsun hem terk edilen yer (kaynak ülke), 
hem gelinen yeni yer (hedef ülke) hem de bu eylemi gerçekleştirenler (göçmen, mülteci, 
sığınmacı, vs.) açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Göç eyleminin yöneldiği 
mekânlar olarak “kentlerde” beklenmedik şekilde meydana gelen bu süreç, kentsel 
mekânın kimlik inşasının hem aracı hem de dinamik etkeni konumundadır. Göçün bu 
karmaşık dinamiklerini “yapıcı” bir şekilde yönlendirmek ve yönetmek, kentsel işlevlerin 
ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. “Göçün” kentsel 
alanlara hareketindeki hız ve kontrolsüzlük, sürecin kavramsal, yönetimsel ve hukuki 
açıdan “belirsizliğini” kentsel mekâna da taşımakta; birbirinden farklı koşulları içeren 
tanımlamalar, zorunlu göçten doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen ülke ve devletlerin 
“kriz” odaklı çözümlerini yansıtmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin günümüze kadar 
maruz kaldığı kontrolsüz ve kitlesel göç sürecindeki çözüm arayışlarının, göç edenlerin 
kimliğinde yarattığı belirsizliğin kentsel mekandaki davranışını nasıl yönlendirdiği ve 
mekanı nasıl etkilediği konusu günümüzde bir “planlama sorunu” olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Tanımlamalar, Kentsel Mekân, Türkiye, Yasal Düzenlemeler, 
Zorunlu Göç. 
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The Conceptual Approach to the Phenomenon of Migration and the Effects 
of Legal Regulations on the Spatial Identity of the Cities

Abstract

Whatever the driving factors that triggered the act of migration, it has important 
consequences for both the abandoned place (source country), the new destination 
(destination country) and those who carry out this action (immigrants, refugees, asylum 
seekers, etc.). This process, which occurs unexpectedly in “cities” as the places where 
the migration action is directed, is both a tool and a dynamic factor in the identity 
construction of the urban space. Directing and managing these complex dynamics of 
migration in a “constructive” way is important for the sustainability of urban functions 
and quality of life. The speed and lack of control in the movement of “migration” to 
urban areas carries the conceptual, administrative and legal “uncertainty” of the process 
to the urban space; definitions containing different conditions, It reflects the “crisis” 
focused solutions of countries and states that are directly or indirectly affected by forced 
migration. In this direction, the issue of how the search for solutions in the uncontrolled 
and mass migration process, which Turkey has been exposed to, and how the uncertainty 
created in the identity of the immigrants directs the behavior in the urban space and how 
it affects the space, emerges as a “planning problem” today.

Keywords: Conceptual Definitions, Urban Space, Turkey, Legal Regulations, Forced 
Migration.

1. Giriş 

Mevcut literatürde “göç” olgusu ile kavramsallaştırılan “yer değiştirme eylemi” farklı 
disiplinler kapsamında ele alınmakta ve açıklanmaya çalışılmaktadır. İnsan hareketlerine 
ilişkin kuramsal açıklamalar, insanları göç etmeye/ yer değiştirmeye iten temel nedenin 
“daha iyi bir yaşama kavuşma” arzusu olduğunu vurgulamakta; bu amaca yönelik 
girişimlerin “gönüllü” ya da “zorunlu” olarak; siyasi, sosyal, ekonomik, çevresel, iklimsel, 
vb. farklı etkenler doğrultusunda tezahür ettiğini belirtmektedir. Göç eylemini tetikleyen 
itici nedenler ne olursa olsun insanların yer değiştirme eylemi, hem terk edilen yer 
(kaynak ülke), hem gelinen yeni yer (hedef ülke) hem de bu eylemi gerçekleştirenler 
(göçmen, mülteci, sığınmacı, vs.) açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. 

Castles ve Miller (2008), “Göçler Çağı” kitabında içinde yaşadığımız bu dönemi bir “toplu 
göç çağı (age of mass migration)”  olarak tanımlamaktadır. Bu tanımın altında yatan temel 
vurgu; daha iyi yaşam arzusu taşıyan insanın bireysel göçünden ziyade son dönemde 
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dünya ölçeğinde yaşanan beklenmeyen siyasi gelişmelerin etkisinde gerçekleşen 
“zorunlu” ve “kitlesel” harekettir. Bu bağlamda göç olgusuna ilişkin; 

•	 eylemin nedeni (siyasi, sosyal, ekonomik, çevresel, iklimsel, vb.), 

•	 eylemin şekli (ulusal, uluslararası, iç göç, dış göç, vb.) / (bireysel, kitlesel,vb), 

•	 eylemin gerçekleştiği ve yöneldiği yer (“kaynak, transit, hedef, ev sahibi”)

•	 eylemi gerçekleştirenler (“misafir”, “göçmen”, mülteci, sığınmacı, geçici koruma 
altındakiler”, vb.) açısından farklı kavramsallaştırma ve tanımlar yapılmıştır.

Günümüzde ulaşım, iletişim, vb. teknolojik ilerlemelerin etkisi altında artan “mobilizasyon” 
ile birlikte göç olgusu, “sınır - ulus aşan” bir yer değiştirme hareketine dönüşmüş; bu 
bağlamda “kentler” de göç edenlerce bir “yaşam güzergâhı” kimliği kazanmıştır. Bu 
bağlamda kentler; ülkeden ülkeye, dönemden döneme ya da sahip olduğu imkan / 
fırsatlara göre değişkenlik göstermekte; karşı konulamaz ekonomik ve kültürel çekimi 
ile birlikte göçü ağırlıklı olarak kendine çekmekte ve “yaşam güzergahı” kimliğini, göç 
edenin ölümcül, vs. her türlü göç yolunu deneyerek girmeye çalıştığı mekanlar olarak 
“çekiciliğini” sürdürmektedir. Göç eyleminin gerçekleştiği ve yöneldiği mekânlar olarak 
“kentlerde” genellikle “beklenmedik” şekilde meydana gelen bu süreç, kentsel mekânın 
kimlik inşasının hem aracı hem de dinamik etkeni konumundadır. Barınma, çalışma, 
eğitim, sağlık, vb. ihtiyaçlar doğrultusunda kentsel mekâna yönelen göç hareketlerinin 
karmaşık dinamiklerini “yapıcı” bir şekilde yönlendirmek ve yönetmek kentsel işlevlerin 
ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ancak kavramsal, yönetimsel ve hukuki açıdan “belirsizlikler” taşıyan “göç” sürecinin 
kentsel alanlara hareketindeki hız ve kontrolsüzlük, sürecin belirsizliğini kentsel mekâna 
da taşımaktadır. Kentler açısından bu durum, öngörüsüzlüğe dayanan ciddi planlama 
sorunlarını gündeme getirmekte; ülkesel & yerel ölçekte planlama araçlarının yetersizliği, 
göç edenin “geçiciliği” ve “kalıcılığına” ilişkin kararsızlıktan doğacak etki ve problemlerin 
kentsel mekan üzerindeki şiddetini arttırmaktadır. Bu bağlamda “göç sürecine odaklanan 
çalışmalarda, “göçün” birlikte kullanıldığı, göç edenin hukuki statüsü ve süreç içindeki 
kimliğini tarif etmede kullanılan “misafir, mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, ikincil koruma, 
geçici koruma, vb.”  gibi temel kavramlar, bugün “zorunlu göç” kapsamına giren birçok 
grubu kapsamaktan uzak kalmakta; birbirinden farklı koşulları içeren kuramsal ve 
hukuki bu tanımlamalar, zorunlu göçten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ülke ve 
devletlerin konuya ilişkin “kriz” odaklı çözümlerindeki “geçici ve belirsiz bakış açısını” 
yansıtmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin geçmişten günümüze kadarki süreçte maruz 
kaldığı göç dalgalarından farklı olarak son dönemde yaşadığı kontrolsüz ve kitlesel 
nitelikli bir yapıya dönüşen göç sürecindeki benzer çözüm arayışlarının göç edenlerin 
kimliğinde yarattığı belirsizlik ve bu belirsizliğin kentsel mekandaki davranışını nasıl 
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yönlendirdiği ve mekanı nasıl etkilediği konusu günümüzde bir “planlama sorunu” olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmada zorunlu göçe maruz kalan kentlerde, göç hareketi kadar göç edenin hukuki 
statüsü ve kimlik inşasının da mekânsal davranışı yönlendiren bir unsur olduğu; dolayısıyla 
kentsel mekânın değişimi hatta yeniden üretiminde belirleyici rol oynadığı kabulünden 
yola çıkılmaktadır. Bu bağlamda derinlemesine literatür taraması ve yasal kaynakların 
derinlemesine analizi ile kent ve göç ilişkisinde öncelikle süreci etkileyen (Uluslararası 
kurum,kuruluş, örgütler,vb.) aktörlerce hazırlanan sözleşme ve yasal düzenlemelerdeki 
tanımlamalar incelenerek, süreçten etkilenen (yabancı,mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, 
ikincil koruma, geçici koruma altındakiler, vb.) aktörlere ilişkin kimlik inşasının tarihsel 
süreç içerisindeki gelişimi, değişimi, ortak yaklaşımlar, çelişkiler, çatışmalar ve farklılıklar 
tartışılmaktadır. 

Bu noktadan yola çıkılarak geniş bir yelpazesi olan göç konusu, “zulüm, baskı veya savaş 
ortamlarından uzaklaşmak amacıyla “zorunlu” olarak ülkelerini terk eden ve “kitlesel” 
gerçekleşen “uluslararası” göç hareketleri ile sınırlandırılmış olan çalışmada; 

•	 göç politikalarının yanısıra göç edenin kimliğine ilişkin belirleyici unsur 
olan ve süreci etkileyen (Uluslararası kurum,kuruluş, örgütler,vb.) aktörlerin  
göçe ve göç edene ilişkin hukuki tanımlamaları ile, süreçten etkilenen 
(yabancı,mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma 
altındakiler, vb.) kitlenin kimliği ve davranışını yönlendiren statüsünün 
hukuki zemini irdelenmiş,

•	 göç sürecinin “küresel” ve ulus aşan niteliği dolayısıyla bu tanımlar, yer 
aldığı uluslararası koruma alanındaki sözleşme & yasal düzenlemeler 
doğrultusunda araştırılarak  sınıflandırılmıştır. Buna paralel olarak uluslararası 
kurum, kuruluşlar ile tanımların kavramsallaştırıldığı sözleşme & yasal 
düzenlemeleri ortaya çıkaran kırılma noktaları, 1920-1950, 1951-1980 ve 80 
sonrası olmak üzere ~30 yıllık periyodlarda ele alınarak kavramların ortaya 
çıkışı ve içeriğinin, küresel ölçekte yaşanan kitlesel göç olayları ile ilişkisi 
sorgulanmıştır. 

Bu kapsamda Cumhuriyet döneminden 2011 yılı sonrası yaşanan Suriye Göçüne kadarki 
süreçte Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı uluslararası zorunlu ve kitlesel göçlerin  hukuksal 
zeminde kontrol altına alınması adına yapılan yasal düzenlemelerde, göç sürecinin ve  
göç edenlerin ne tür kimlik, statü ve haklar ile tanımlandığına odaklanılarak; Cumhuriyet 
dönemi itibariyle Türkiye’ye zorunlu göç edenlerin kimlik inşasının yasal düzenlemelerle 
nasıl gerçekleştiği ve kurumsallaştırıldığı üzerine karşılaştırma ve sorgulamalar 
yapılmaktadır. 
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Çalışma ile uluslararası ve ulusal düzlemdeki tanımlama ve statülerin kendileri için hala 
birçok şeyi “belirsiz” kıldığı dezavantajlı bu nüfusun geçicilik-kalıcılık arasına sıkışmış 
kimlik inşasının dönemsel olarak siyasi ve sosyal altlıkları ile bütüncül şekilde ele 
alınması doğrultusunda göç sürecin “geçici / kalıcı barınma mekanı” olan kentlerde göç 
olgusunun dikkate alındığı yeni bir planlama söylemine ihtiyaç olup olmadığı tartışmaya 
açılacaktır. 

2.  Göç ve Göç Edenin “Küresel Düzlemi”: Dönemsel Kırılma Noktaları ve 
Olaylar 

Günümüzde dünya üzerindeki tüm ülkeleri ve toplumları ilgilendiren, giderek 
karmaşıklaşan ve ulus & sınır aşan ve özellikle 2000’ler itibariyle hızlı, zorunlu ve kitlesel 
nitelikteki bir yapısı göç olgusunu, kaynak ülke ya da bölgelerindeki trendi, akımlarının 
yoğunlaşması, ağlarının karmaşıklaşması gibi etkileri nedeniyle küresel bir süreç haline 
getirmekte; dolayısıyla göç olgusu ile birlikte göç edenin kimliğine ilişkin de küresel bir 
yaklaşımı ve tanımlamayı gerektirmektedir. Bu anlamda mevcut uluslararası literatürün 
önündeki en temel zorluk hem göç süreci hem de göç eden açısından halihazırda 
yönetimsel ve hukuki açıdan “belirsizlikler” taşıyan bu sürecin kavramsallaştırılmasında 
da benzer bir “belirsizlik” durumu ile karşı karşıya olmasıdır. 

Göç sürecine odaklanan çalışmalarda, “göçün” sıklıkla birlikte kullanıldığı, göç edenin 
hukuki statüsü ve süreç içindeki kimliğini tarif etmede kullanılan en temel kavramlardan 
biri olan “mülteci” tanımı, bugün “zorunlu göç” kapsamına giren birçok grubu 
kapsamaktan uzaktır. Zorunlu göçten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ülke & 
devletlerin konuya ilişkin kalıcı çözümlerden geçici düzenlemelere olan yönelimi, “misafir, 

Tablo 1: Küresel Düzlemde Yaşanan Zorunlu Göçe Yönelik  Dönemsel Göç Siyaseti
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mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma, vb.”  gibi benzer zorunlu 
sürece maruz kalmış bu grupların birbirinden farklı koşulları içeren kuramsal ve hukuki 
tanımlamalarında da “geçici” yansımasını bulmaktadır. 

Bu bağlamda; küresel düzlemde yaşanan zorunlu göç hareketleri döneme ilişkin yürütülen 
göç siyaseti (Tablo 1) ile birlikte ele alınarak özetlenecek olursa;

•	 1901-1940 Arası “Asimilasyon Dönemi”

“Ulus-devlet merkezli” yaklaşım doğrultusunda o ülkenin “etnik ve dinsel kimlik 
yapısına “uygun” yabancıların göçlerinin cesaretlendirildiği; o kimliğe uymayanların 
da kısa sürede asimile olmalarını öngören yaklaşım benimsenmiştir.

•	 1939-1975 Arası “Entegrasyon Dönemi”

Farklı kimliklerin asimilasyonunun zorluğunun kavranması, farlılıkların öneminin bir 
düzeyde kabullenilmesi ve göçmen kimliklerinin bazı özeliklerinin kaybedilmeden 
de “uyumun” sağlanabileceği anlayışı yerleşmeye başlamıştır.

•	 1975-1999 Arası “Çokkültürlülük Dönemi”

Devlet siyaseti ve siyasaların göç ve göçmenlik alanlarını belirlemeye başlaması; 
bu anlayışa göre göçmen kümelerinin kendi kimlik özelliklerini koruma ve 
geliştirmeleri ve bir arada yaşama kültürünü benimsemeleri öne çıkarılmıştır.

•	 2000 ve sonrası “Asimilasyona Geri Dönüş, Ulus-Ötesi ve Kültürlerarası 
Etkileşim Dönemi”

Bir yandan uygulanan siyasalar anlamında “asimilasyona geri dönüş” 
diyebileceğimiz eğilimler ile daha “tutucu” yöne kayılırken; diğer yandan bu göç 
siyasetlerinin ve siyasalarının “ulus-ötesi” ve “kültürlerarası etkileşim” içerecek 
bir alanda daha özgürlükçü düşünülmesini öneren ve kuramsallaşan bakış açıları 
hakim olmuştur.

Ayrıca; göçün bir sonucu olarak kentsel mekanın değişimi hatta yeniden üretiminde 
belirleyici unsur olan ve süreci etkileyen (Uluslararası kurum,kuruluş, örgütler,vb.) & 
süreçten etkilenen (yabancı,mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici 
koruma altındakiler, vb.) aktörlerin hukuki tanımlarının yanısıra  mekandaki davranışını 
yönlendiren statüsünün hukuki zemini irdelendiğinde (Tablo 2);
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Tablo 2: Zorunlu Göçe İlişkin Uluslararası Koruma Alanındaki Sözleşme ve Yasal 
Düzenlemeler   
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Sürecin “küresel” ve ulus aşan niteliği dolayısıyla bu tanımlar, yer aldığı uluslararası 
koruma alanındaki sözleşme & yasal düzenlemeler doğrultusunda uluslararası ve ulusal 
düzeyde yapılan sözleşme, antlaşma, eylem planları, vb. düzenlemelerin ortaya çıkışının, 
küresel düzlemde meydana gelen zulüm, baskı veya savaş ortamlarından uzaklaşmak 
amacıyla zorunlu olarak ülkelerini terk eden kitleler & yerinden edilen grupların hukuki 
zeminde kontrolüne yönelik olduğu tespiti yapılmış olup yasal düzenlemelerdeki göç 
edenin kimlik inşasına yönelik özellikle son dönem düzenlemelerdeki statü tanımlarının 
ağırlıklı olarak kimlik eksenli1 olduğu düşünülmektedir.   

3. Göç ve Göç Edenin “Ülkesel Düzlemi”: 1923 – 2011 Arası Dönemde 
Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Zorunlu Göç Hareketleri ve Kırılma 
Noktaları

1923 ve günümüz arası dönem kapsamında ele alınan göç hareketleri, uluslararası ve 
ulusal düzlemde çoğunlukla “siyasi” kırılma noktalarının etkisi ile gerçekleşen kitlesel 
ve uluslararası göç hareketlerinden oluşmaktadır. Bu bölüm, her bir dönemin siyasi 
konjonktürü doğrultusunda ön plana çıkan dört ana kırılma noktası ve kırılma noktaları 
arasında gerçekleşen uluslararası göç hareketlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda;

1924- Cumhuriyetin inşası ve ilk yıllarında ulus-devlete geçiş, ulusal sınırların 
belirginleşmesi ve daha “türdeş” bir toplum yaratma yaklaşımı doğrultusunda Lozan 
Anlaşması ile gerçekleştirilen “uluslararası koruma altında “ilk zorunlu göç” (Erder, 2018) 
olarak tanımlanan Mübadele (Rum -Türk kökenli) Süreci,

1951- ülkede nüfusun “türdeşliği” yaklaşımının sürdürüldüğü bu dönemde kentleşme ve 
sanayiye dayalı bir toplum yaratma siyaseti (İnan, 2016) doğrultusunda bir anlamda “açık 
kapı politikası” izlediği tehcir ve baskı nedeniyle Balkanlardan (Bulgaristan, Yugoslavya) 
ülkeye yönelen “Türk” göçü,

1979- İran İslam Devrimi sonrasında İran’dan yönelen ve göç edenlerin (Azeri, Fars ve 
Kürt Kökenli) genel olarak “bir üçüncü ülkeye gidene kadar geçiş süreci” olarak gördüğü 
Türkiye açısından “ilk büyük sığınma ve mülteci hareketi”,

2011- 2008 yılında Tunus’ta başlayan başlayan Arap Baharı süreci ile bağlantılı olarak 
2011 yılında yaşanan ve günümüzde de devam eden Suriye İç Savaşı nedeniyle Türkiye’ye 
yönelen ve “tarihinin en büyük kitlesel göç akını” (UNCHR, 2013) olarak tanımlanan Suriye 
Göçü, bu başlık altında ele alınacak Türkiye’ye yönelen uluslararası göç hareketlerinin dört 
ana kırılma noktasını oluşturmaktadır. Kırılma noktalarının belirlenmesinde uluslararası 
niteliğin yanı sıra Türkiye göç tarihi açısından “ilk”, “zorunlu”, “beklenmedik” ve “kitlesel” 
olmaları ortak ve belirleyici özellikleridir. Kırılma noktaları ve dönemsel olarak ele alınan 

1 30.03.2012 tarihli “Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının Ve 
Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamet Eden Vatansız Kişilerin Kabulüne Ve Barındırılmasına İlişkin Yönergeye 
İlişkin, https://www.umhd.org.tr/wp-content/uploads/2019/07/, Erişim tarihi: Temmuz-Aralık 2019



304

ve yukarıda yer alan tablolarda belirtilen, Türkiye’ye yönelen küresel düzlemde yaşanan 
zorunlu göç hareketleri döneme ilişkin yürütülen göç siyaseti ile ele alınarak  (Tablo 3) 
özetlenecek olursa;

Tablo 3: Türkiye’ye Yönelen Küresel Düzlemde Yaşanan Zorunlu Göç Hareketleri ve 
Yasal Düzenlemeler
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Araştırmaya yönelik yapılan değerlendirmede, uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan 
sözleşme, antlaşma, eylem planları, vb. düzenlemelerin ortaya çıkışının, küresel 
düzlemde meydana gelen zulüm, baskı veya savaş ortamlarından uzaklaşmak amacıyla 
zorunlu olarak ülkelerini terk eden kitleler & yerinden edilen grupların hukuki zeminde 
kontrolüne yönelik olduğu tespiti yapılmış olup yasal düzenlemelerdeki göç edenin 
kimlik inşasına yönelik özellikle son dönem düzenlemelerdeki statü tanımlarının ağırlıklı 
olarak kimlik eksenli2 olduğu düşünülmektedir.   

Türkiye’de göçe yönelik yasal düzenlemelerin ise, ülkenin maruz kaldığı göçün niteliğinin 
“ulus aşırı” düzlemde seyretmesi itibariyle Uluslararası koruma hukuku, uluslararası 
sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmalardan bağımsız olmadığı ancak; göç tarihi 
içerisinde çoğunlukla “transit ülke” olarak kimliğinin 2000’li yıllar itibariyle “hedef ülkeye” 
evrilmesinin getirdikleri ile başa çıkabilmek, yasal & yönetsel olarak süreci ve gelenleri 
kontrol altına almak doğrultusunda bahse konu uluslararası yasal düzenlemelerden farklı 
kendine özgü statüler geliştirmekte; yasal düzenleme ve göç politikasını oluşturmaktadır. 

bu kapsamda 1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanunu (2006 yılında bu kanunun yerini 
alan 5543 sayılı İskan Kanunu), 1961 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi ve 1967 
tarihli Ek Protokol, 1994 tarihli  İltica Ve Göç Yönetmeliği ile 2012 tarih ve 6458 sayılı 
YUKK ile ilgili yönergeler, Türkiye’de göç edenlerin ulusal ve uluslararası statülerinin 
yaşanan göç olayları ile bağlantılı şekilde nasıl kurumsallaştığının izlenebildiği; bu 
nüfusun kentsel mekandaki davranışında da ortaya koyduğu kimlik inşasının nasıl 
gerçekleştiğine referans veren önemli yasal düzenlemelerdir. 

4. Göç ve Göç Edenin “Mekansal Düzlemi”

Şehir planlama mesleğinin uğraş alanına giren “mekân” bağlamı, tarihsel süreç içinde 
yaşanan farklı ölçeklerdeki ekonomik, politik, sosyal, vb. “kırılma noktalarının” temel 
unsurunu oluşturmakta; çoğunlukla “beklenmedik” şekilde ortaya çıkan bu kırılma 
süreçleri, kentleri etkisi altına alarak mekân kimliğinin etkilenmesine ve kentsel alanda 
yeni mekânsal baskı ya da dinamiklerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. mekânın bu 
değişim & devinimi ve hatta yeniden üretimi, tarih boyunca çok çeşitli nedenlerle insanın 
bireysel ya da kitlesel olarak “yer değiştirme” eğiliminde olması ya da aynı zamanda 
bahse konu kırılma noktalarının insanların “yer değiştirme” hareketini tetiklemesi ile 
doğrudan ilişkilidir. 

Günümüzde yaşanan ve “age of mass migration” tanımlamasını hızlı, ulus aşırı, zorunlu 
ve kitlesel gerçekleşmesinden alan insan / nüfus hareketinin; kentsel alana “hücum” 
niteliğindeki yönelimi ve bu yönelimin yarattığı “kriz” ortamı, sürecin salt mekânsal 
sonuçlarına değil mekânsal olarak yönetilmesi ve planlanması ihtiyacına da işaret 
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etmektedir. Bu anlamda kavramsal, yönetimsel ve hukuki açıdan “belirsizlikler” taşıyan 
göç sürecinin kentsel alanlara hareketindeki hız ve kontrolsüzlük;

•	 sürecin belirsizliğini kentsel mekana da taşımakta; kentler açısından bu durum, 
öngörüsüzlüğe dayanan ciddi planlama sorunlarını gündeme getirmekte; 

•	 ülkesel & yerel ölçekte planlama araçlarının yetersizliği, göç edenin “geçiciliği” 
ve “kalıcılığına” ilişkin kararsızlıktan doğacak etki ve problemlerin kentsel 
mekan üzerindeki şiddetini arttırmaktadır.

Çalışmaya konu göç sürecinin «uluslararası» niteliği, göç ve kentsel mekanı “uluslararası” 
bir paydada buluşturmakta; bu durum her iki konunun kent planlaması açısından 
hem küresel hem yerel bağlamda sorumluluk alanını gittikçe arttırmaktadır. Farklı 
ölçeklerde farklı yapısal sorunları bünyesinde barındıran kentsel mekanda, göç süreci 
& göç edenlerin mekânsal davranışları mevcut sorunlara eklemlenmiş olup “görünen 
& görünmeyen” etki ve sonuçlarının mekânsal olarak yönetilmesi bir gereklilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

5. Değerlendirme 

Kentsel mekanın geçirdiği değişim ve dönüşümlerin tek başına “göç süreci ve göç 
edenlerin mekanın dönüşümündeki etkisi” şeklinde ele alınması, bu alanlara yönelik 
yasal, yönetimsel ve koruma sorunlarının gözardı edilmesine; konunun tek taraflı 
bakış açısıyla eksik değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durum, mevcut akademik 
çalışmaların “kentsel alanların daha önceki göçer gruplarınca tercihine” ilişkin “genel” 
değerlendirmelerinden farklı ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Zorunlu göçün “hücum” niteliğindeki bu yönelimine karşı göçe ve göç edene ilişkin 
“kriz odaklı” çözüm arayışları, ülkeden ülkeye değişen tanımlar, kavramlar ve bunları 
uygulamaya yönelik yasal düzenlemeleri gündeme getirmekte ve “küresel” ve zorunlu 
göçten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ülke ve devletlerin “ulusal” bakış açısını 
ortaya koymaktadır. Bu noktada uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerce hazırlanan 
sözleşme ve yasal düzenlemelerin bir “bağlayıcılığı ve yaptırımı” olması, ülke ve devletlerin 
zorunlu göç karşısında kendi göç politikalarını ve tanımlamalarını oluşturması göç süreci 
ve kent ilişkisinde ortaya çıkan “belirsizliğin” giderilmesini mümkün kılabilecektir. 

Son olarak; uluslararası düzlemde hukuki açıdan tanımlanan statülerin kendileri için hala 
birçok şeyi belirsiz kıldığı; bu nedenle geçicilik-kalıcılık arasına sıkışmış dezavantajlı 
bu nüfusun “geçici barınma mekanı” olan kentsel alanlara yerleşim eğilimi, günümüz 
kentlerin yapısal sorunlarının başında gelmektedir. Bu nedenle göç ve kent ilişkisinde 
konunun “geçici bir kriz” olmaktan çok “yeni bir gerçekliğin başlangıcı” olarak kabul 
edilip, bir başlık olarak kent planlama literatüründe & ülkesel ve yerel ölçekli planlama 
stratejilerinde yer almasına yönelik yeni bir planlama söylemine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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KENT PLANLAMA ZORUNLU GÖÇ OLGUSUNU NASIL ELE 
ALMALI? ZORUNLU GÖÇ BASKISI ALTINDAKİ KENTLERE 
YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 

Doç. Dr. Tolga LEVENT

Zorunlu göçün en genel tanımı, zorlama altında yer değiştirmedir. Her ne kadar göç ve 
zorunlu göç arasındaki sınır çok belirgin olmasa da, zorunlu göçün ayırt edici özelliği, 
zorunlu göç ile yüzleşenlerin yaşadıkları yerleşimlerden ayrılmaya ya da bu yerleşimlerde 
kalmaya karar verme özgürlüklerinin ya da güçlerinin bulunmamasıdır (Petersen, 
1958:261). 

Zorunlu göç doğası gereği kırılganlık ile eşleşmektedir. Zorunlu göç ile yer değiştirenlerin, 
bulundukları bağlamdaki sosyo-ekonomik, kültürel ve politik bariyerler nedeniyle gerekli 
kaynaklara ve fırsatlara erişimi kısıtlandığında, kırılganlıklarının düzeyi de artmaktadır 
(Lee v.d., 2017). Dilsel/iletişimsel engeller, yerel işgücü piyasasının gerektirdiği vasıflara 
sahip olmama, yasal/yönetsel kısıtlamalar ve sosyal ağlara erişimi kısıtlayan engeller bu 
kırılganlığın düzeyini arttıran en önemli bariyerlerdir. 

Zorunlu göçün tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Köle ticareti; Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşı, Soğuk Savaş dönemi sonrasında Yugoslavya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği’nin dağılması en bilindik zorunlu göç hareketlerini ortaya çıkarmıştır (Bertocchi, 
2015; Gatrell, 2008; Carrero, 2018; Castles, 2003). Günümüzde de, zorunlu göç 
hareketlerinin şiddeti artarak devam etmektedir. Çeşitli politik, ekonomik, sosyal ve 
çevresel etmenler nedeniyle Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu Asya’da çok sayıda insan 
zorunlu yer değiştirmeyi deneyimlemek durumunda kalmaktadır (Lischer, 2009; 
O’Neill ve Spybey, 2003) ve bu sayının gelecekte daha da artacağına yönelik tahminler 
bulunmaktadır. 

Zorunlu göç ile en çok ilişkili ülkelerden birisi de Türkiye’dir. 2011 yılında Suriye’de 
başlayan iç karışıklığının bir sonucu olarak, ülke dışına çıkmak zorunda olan Suriyelilerin 
yarıdan fazlasının, yaklaşık 3,7 milyon Suriyelinin1 (Göç İdaresi Başkanlığı, 2022a), 

1 23.06.2022 tarihi itibariyle, Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler 3.684.488 kişidir (Göç İda-
resi Başkanlığı, 2022a). 
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Türkiye’ye gelmesi zorunlu göçü Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi 
haline getirmiştir. Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde maruz kaldığı en büyük göç dalgası 
anlamına gelen bu yüksek sayı, iki ülke arasındaki tarihsel komşuluk bağları, Türkiye’deki 
yasal mevzuat, Türkiye’nin süreç içerisinde izlediği açık kapı politikası ve Türkiye’nin 
Avrupa’ya yönelebilecek göç hareketinin devamına izin veren kritik konumunun bir 
sonucudur (İçduygu, 2015; Koca v.d., 2017). 

Bu büyük göç dalgasını karşılayacak yeterli kapasitede geçici barınma/ağırlama 
merkezlerinin bulunmaması nedeniyle Suriyeliler barınma ihtiyacını karşılamak için 
kentlere yönelmiştir. Ancak belirgin bir iskân politikasının olmaması, bu yönelmenin 
denetim altına alınmasını engellemiş ve Suriyelilerin herhangi bir kısıtlama olmadan 
istedikleri kentlere yerleşmesine neden olmuştur2. 

Suriyeliler her kente eşit oranda yönelmemişlerdir. Sayıları bazı kentlerde az, bazılarında 
ise oldukça fazladır. Kentsel nüfus içerisindeki oranlarının yüksek olduğu kentlerde, 
Suriyeliler ve Suriyeliler ile ilişkili sorunların oldukça görünür olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Bu kentlerde, farklı yönetim basamaklarındaki kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri 
Suriyelilerin dilsel/iletişimsel engelleri, sosyal ağlara katılımlarındaki yetersizlikleri, 
kamusal hizmetlere erişimlerindeki sıkıntıları gibi sorunlara kendi ekonomik kapasiteleri 
ölçüsünde çözüm bulmaya çalışmaktadır. Ancak bu çözüm bulma durumu, Suriyeliler ile 
ilişkili kentsel problemlere karşı tepkisiz olan merkezi ve yerel yönetim kademelerinin 
mekânsal planlama kurumları için geçerli değildir. Bu kurumların ortaya koyduğu 
mekânsal planlarda, Suriyeliler genellikle göz ardı edilmekte ve bu gruba yönelik 
herhangi bir plan kararı bulunmamaktadır. Oysaki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu 
kentlerde, sosyal topografyalar belirgin bir biçimde değişmekte; mekânsal planlarda 
öngörülmeyen yoğunluk yüzeyleri oluşmakta; yeni arazi kullanım örüntüleri ortaya 
çıkmakta ve Suriyelilerin yer seçtiği bölgelerde kentsel çöküntüleşme ve köhneleşme 
süreçleri gözlemlenebilmektedir.

Başlangıç noktası olarak bahsi geçen kentsel problemleri seçen bu çalışma, zorunlu 
göçün yoğun baskısı altındaki kentlerde, kent planlamanın nasıl ele alınması gerektiği 
sorusuna odaklanmakta ve bu kentlere yönelik mekânsal planlamanın temel niteliklerini 
irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın beş bölümü bulunmaktadır. Giriş bölümünden 
sonra gelen ikinci bölüm, Türkiye’de zorunlu göç olgusunu tarihsel bir perspektif 
içerisinde ana hatlarıyla irdelemektedir. Bu tarz bir irdelemenin amacı, bir yandan zorunlu 
göçün Türkiye için neden önemli bir konu olduğunu ortaya koymak, diğer yandan da 
son dönemde Suriye’den Türkiye’ye yönelen zorunlu göçün ölçeğini ve temel niteliklerini 

2 Suriyelilerin seyahat hakkını kısıtlayan ve bir şehirden başka bir şehre seyahatleri izne bağlayan ilk yasal 
düzenleme, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 5 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren genelgedir. 
Suriyelilerin kayıt altına alınmaları ve ikametlerinde sabit kalmalarını hedefleyen bu genelge, Suriyelilerin o 
tarihe kadar oluşturdukları mekânsal dağılımı değiştirmeyi değil, mevcut mekânsal dağılımı sabitlemeyi he-
deflemiştir. (bkz. Suriyeli Sığınmacılara 'Seyahat İzin Belgesi' Uygulaması, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/
suriyeli-siginmacilara-seyahat-izin-belgesi-uygulamasi/538267 [erişim tarihi: 30.06.2022])
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anlamaktır. Çalışmanın üçüncü bölümü, zorunlu göç ile gelen Suriyelilerin bölgesel ve 
kentsel dağılımlarına odaklanmaktadır. Bu mekânsal dağılım çözümlemeleri, Suriyelilerin 
yoğun olarak bulunduğu kentleri tespit etmeye, daha sonrasında bu kentlerde 
Suriyeliler ile ilişkili kentsel problemleri tanımlamaya çalışmaktadır. Bu tanımlamalar, 
çalışmanın dördüncü bölümünde, zorunlu göçün yoğun baskısı altındaki kentlerde 
mekânsal planlamanın yönelebileceği niteliklerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu 
bölümde, önce neden dayanıklılığı hedefleyen bir mekânsal planlamaya ihtiyaç olduğu 
açıklanmaktadır. Sonrasında benzer kentsel problemler ile yüzleşmiş kentlerin mekânsal 
planlama deneyimleri irdelenmekte ve bu deneyimlerden çıkarılabilecek dersler 
tartışılmaktadır. Bu bölüm, çalışmayı bir durum tespiti olmaktan çıkardığı ve önerilerini 
soyut/söylemsel düzey yerine, somut/operasyonel düzeyde yaptığı için çalışmanın 
görece en önemli bölümüdür. Çalışmanın beşinci ve son bölümündeki değerlendirmeler, 
zorunlu göç olgusuna yeni bir pencere açmakta; halen devam eden ve gelecekte de 
şiddetini arttırması beklenen zorunlu göç dalgaları ile kent planlamanın nasıl yüzleşmesi 
gerektiği konusunda açılım sağlamaktadır. 

2. Türkiye’de Zorunlu Göç

Zorunlu göçler ve bu göçlerin yarattığı sonuçlar, erken Cumhuriyet döneminden itibaren 
en önemli ulusal gündem maddelerinden birisi olmuştur. Bu önem, çok sayıda kırsal ya 
da kentsel yerleşmenin, zorunlu göçler ile yüzleşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’ye yönelen zorunlu göçleri dört ayrı dönemde ele almak olanaklıdır. Birinci dönem, 
Cumhuriyet’in ilanından İkinci Dünya Savaşına kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu 
dönemde Türkiye’ye yönelen zorunlu göç dalgaları, temel olarak, Bulgaristan, Romanya 
ve 1924 yılında Nüfus Mübadele Antlaşması ile Yunanistan’dan gelenleri kapsamaktadır 
(Göç İdaresi Başkanlığı, 2022b). Bu dalgalar ile daha çok kırsal bölgelerden gelenler, 
bilinçli bir tercihle, Rumların Anadolu’dan göç etmesi ile boş ve işlevsiz kalan, batı ve 
kuzeybatı Anadolu’daki, kırsal alanlara yerleştirilmişler. Bu sayede, tarımsal üretimin 
arttırılması ve tarımsal toprakların verimli kullanılması amaçlanmıştır (Arı, 1995). Ancak 
dağıtılabilecek sınırlı büyüklükte tarımsal toprağın bulunması ve bazı bölgelerde yerel 
topluluk üyelerinin dağıtılması planlanan tarımsal alanlarını işgal etmiş olması, yeni 
gelenler açısından problem yaratmıştır. Ayrıca dillerinin ve kültürel kodlarının görece 
farklı olması sosyal problemlerinin temel kaynağı olurken, farklı iklimsel koşullar ve yerel 
tarım ürünleri/tarımsal üretim biçimleri hakkında yeterli bilgilerinin olmaması tarımsal 
üretim yapmalarını zorlaştırmıştır. 

İkinci dönem, İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’li yılların sonuna kadar geçen süreyi 
kapsamaktadır. Bu dönemde de, zorunlu göçler, kaynak ve varış bölgeleri açısından, ilk 
dönem göç hareketleri ile benzerlikler sergilemektedir. Bir başka deyişle, bu dönemde 
de Türkiye’ye yönelenler, göç hareketlerine politik eğilimlerin değişme sürecine girdiği 
Balkan ülkelerinden başlamış ve gene batı ve kuzeybatı Anadolu’ya yönelmişlerdir. 
Ancak bu dönemin ayırt edici farklılığı, zorunlu göç ile gelenlerin kırsal alanları değil, 
kentsel alanları tercih etmesidir. Yeni gelenlere yönelik olarak yeterli sayıda göçmen 
konutunun üretilememiş olması, bu kişilerin genel olarak akrabalarının ya da daha önce 
gelenlerin yanına yerleşmelerine neden olmuştur. Kent üzerindeki etkilerinin görece 
sınırlı olmasının başlıca nedeni budur (Doğanay, 1996). Barınma sorununun akrabalar 
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ya da daha önce gelenler ile çözülmesi, yeni gelenlerin gündelik pratikler konusunda 
daha deneyimli olanlar tarafından yönlendirilmelerine, yerel topluluk üyeleri ile daha fazla 
etkileşime girmelerine ve gündelik hayata ilişkin görece daha az sorunla yüzleşmelerine 
neden olmuştur (İçduygu v.d., 2014; Arı, 1995). 

Üçüncü dönem, 1980 ile 2011 arasındaki dönemidir. Bu dönemde, göç dalgaları 
politik istikrarsızlıklar ve uluslararası sorunların yaşandığı Afganistan, İran ve Irak gibi 
Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerindeki kaynaklanmıştır. Ancak bu defa, zorunlu göç ile 
gelenlerin tercihi sadece İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropoliten kentler olmamış, 
Van ve Gaziantep gibi doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinin görece gelişmiş kentleri 
olmuştur (Deniz, 2011; İnan, 2016). Bu tercihlerin arkasında, bu kentlerdeki gündelik 
pratiklerin yeni gelenlerin yaşam biçimlerine daha uygun olması yatmaktadır. 

Bahsedilen dönemlerdeki göç dalgaları oldukça bilinir olsa da, gelenlerin bölgesel ve 
kentsel dağılımları konusunda yeterli düzeylerde kayıt tutulmamış olması ve az sayıda 
akademik çalışmanın yapılmış olması nedeniyle, bu göç dalgalarının kırsal ve kentsel 
alanlardaki sosyo-mekânsal etkileri pek bilinmemektedir. Ancak bu durum, çok kısa bir 
zaman aralığını kapsayan ve son on yılda gözlemlenen dördüncü dönem için geçerli 
değildir. Bu dönemi, önceki dönemlerden farklılaştıran temel etmenler, zorunlu göçün 
ölçeği ve bu göçün kentler üzerindeki sosyo-mekânsal etkilerinin oldukça gözlemlenebilir 
olmasıdır (Levent, 2019). Bu dönemde yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli Türkiye’ye gelmiş 
(Göç İdaresi Başkanlığı, 2022a) ve bazı kentlere yoğun olarak yerleşmişlerdir. Zorunlu 
göçün baskısı altındaki kentlerde mekânsal planlamanın kapsamı belirlenmeden önce, 
Suriyelilerin bölgesel ve kentsel dağılımlarını incelenmek gerekmektedir. Bu incelemeyle, 
hangi kentlerin daha yoğun bir baskı altında olduğunu tespit etmek ve bu baskının temel 
niteliklerini tanımlamak mümkün olmaktadır. 

3. Zorunlu Göç ile Gelen Suriyelilerin Bölgesel ve Kentsel Dağılımları

Zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen Suriyelilerin bölgesel ve kentsel dağılımlarını kontrol 
eden bir ulusal politikanın 2016 yılına kadar ortaya konulmamış olması, Suriyelilerin 
istedikleri kentlerde yaşamalarına ya da istedikleri kentlere taşınmasına olanak sağlamıştır 
(Göç İdaresi Başkanlığı, 2022c). Bu serbestlik ortamı içerisinde Suriyeliler eşit bir dağılım 
sergilememiş ve belirli kentlerde yoğunlaşmışlardır. 
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Harita 1. Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği, 2022)

Bu harita, 05.05.2022 tarihli verilere dayalı olarak oluşturulmuş bir haritadır. 

Koyu tonlarla gösterilen illerde Suriyeli nüfusu fazla; açık tonlar ile gösterilen illerde ise 
azdır. 

Suriyelilerin bölgesel dağılımlarında, iki ana eğilimin olduğu gözlenmektedir. Birinci 
eğilim, Suriyelilerin önemli bir kısmının, İstanbul, Bursa, İzmir ve Konya gibi metropoliten 
kentlerde yaşamayı tercih etmesidir. Zorunlu göçe ilişkin yazına göre bu tercihler 
beklenen bir durumdur; çünkü bu gibi kentlerde kozmopolitlik düzeyinin, ekonomik 
faaliyet çeşitliliğinin, kültürel farklılıklara tolerans seviyelerinin, yerel topluluklar tarafından 
kabul edilme/benimsenme olasılığının yüksek olması zorunlu göç ile gelenler için daha 
sorunsuz bir gündelik hayat anlamına gelmektedir (Alterman, 2002). Bu kentlerde 
Suriyelilerin mutlak sayıları fazla, ancak kentsel nüfus içerisindeki oranları düşüktür. 
Bu düşük oranlar, kentlerin belli bölgelerinde/mahallelerinde yoğunlaşmış olsalar 
bile, Suriyelilerin kentlilerin büyük bir kısmı için kısmen görünmez olduğu anlamına 
gelmektedir. İkinci eğilim, Suriyelilerin yaşamak için Suriye sınırına yakın Gaziantep, 
Antakya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Kilis gibi kentleri tercih etmesidir. Bu kentlerdeki 
Suriyeliler, kentsel nüfusun çok önemli bir kısmını oluşturmakta ve hatta bazen yerel 
topluluk üyelerinin sayılarına yaklaşabilmektedir. Bu gruptaki kentleri mekânsal planlama 
açısından ilginç hale getiren, bu kentsel nüfus artışlarının çok kısa zaman dilimleri 
içerisinde gerçekleşmiş olmasıdır. 

Suriyelilerin kentsel dağılımları da, bölgesel dağılımlarında gözlemlendiği gibi, eşit ve 
homojen değildir ve bu dağılımlar, mekânsal planlamanın ele alması gereken bir takım 
sosyo-mekânsal etkileri ve bu etkilere bağlı olarak bir takım kentsel problemleri ortaya 
çıkmaktadır. 
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Bu etkilerden birincisi, Suriyelilerin kentlerin belirli konumlarında aşırı yoğunlaşmasıdır. Bu 
yoğunlaşmalar finansal kaynakların seviyelerine bağlı olarak oluşmaktadır. Üst seviyelerde 
finansal kaynağa sahip olan Suriyeliler, yerel toplulukların üst gelir grubu üyelerinin 
yer seçtiği konut alanlarında konut sahibi olmayı ya da kiralık konuta yerleşmeyi tercih 
etmektedirler. Bu gruptaki Suriyelilerin sayıları görece az olduğu için, kentlerde belirgin 
bir örüntü oluşturduklarını söylemek olanaklı değildir. Orta seviyelerde finansal kaynağa 
sahip olan Suriyeliler, genellikle kendilerine yönelik -formel ya da enformel- hizmetleri 
içeren konut alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bu hizmetlerin etrafında yoğunlaşma, söz 
konusu Suriyelilerin, Suriye’deki yaşam standartlarını yakalama ve devam ettirme isteği 
ile ilişkilidir. Ancak orta seviyede finansal kaynağa sahip olan Suriyelilerin sayıları da 
çok fazla değildir. En kalabalık grup düşük seviyelerde finansal kaynağa sahip olan 
Suriyelilerdir. Bu grupların tercihi kiraların en düşük düzeylerde olduğu ve genellikle 
plan dışı süreçler ile oluşmuş konut alanlarıdır. Suriyeliler, bu konut alanlarının mevcut 
kullanıcılarını kentin başka konumlarına iterek bu bölgelere hâkim olmaktadır (Levent, 
2019). Özellikle düşük gelir gruplarının yer seçebileceği konut alanlarına yönelik önemli 
bir talep yaratarak bu konutların fiyatlarını önemli ölçüde artıran bu yer seçim süreçlerini 
Mersin (Levent, 2019); Gaziantep (Sönmez, 2016), Kilis (Harunoğulları, 2016) ve 
Antakya gibi kentlerde (Harunoğulları ve Cengiz, 2014) gözlemlemek mümkündür.

Suriyelilerin kentlerin belirli konumlarında ağırlıklı olarak yer seçmesi, bu konumlarda 
nüfus yoğunluklarını beklentilerin üzerinde arttırmaktadır. Bu yoğunluk artışlarının bir 
nedeni, ortalama Suriyeli hane halkı büyüklüğüdür. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre, kamp dışında Suriyeliler için bu sayı 6,2 kişidir (İnsani Gelişme Vakfı, 2017) ve 
Türkiye için 3,23 olan ortalama hane halkı büyüklüğü düşünüldüğünde (Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2022) bu sayı oldukça yüksektir. Konut alanlarındaki yoğunluk artışlarının bir 
diğer nedeni, iki ya da daha fazla Suriyeli hane halkının aynı konut birimini ortaklaşa 
kullanmasıdır (Harunoğulları ve Cengiz, 2014). Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu 
kentlerde bir hayatta kalma stratejisi olarak yaygın olan bu uygulama, konut alanlarındaki 
yoğunlukları arttırırken, sosyal donatı, teknik altyapı ve yeşil alan yetersizliği gibi sorunları 
ortaya çıkmakta, bu kentlerde belirgin bir yaşam kalitesi problemi oluşturmaktadır. 

Kentlerde belirli konut alanlarında yoğunlaşma, bu konut alanları içerisinde yeni arazi 
kullanım örüntülerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu örüntüler, genellikle 
enformel olan ancak Suriyeliler arasında popüler olan ürün ve hizmetleri sunan ticari 
kullanımları içermektedir. Bazı konumlarda bu ticari kullanımlar çok yoğunlaşabilmekte 
ve kentsel merkezler sisteminin mekânsal planlarda öngörülmeyen öğelerini 
oluşturabilmektedir. Bazı durumlarda, bu ticari kullanımlar, kentsel yapıyı ve gündelik 
işyeri-konut sistemini etkileyebilecek büyüklüklere ulaşabilmektedir. 

Suriyelilerin belli konut alanlarında yoğunlaşması, bu alandaki mevcut kullanıcıları 
yer değiştirmeye zorlamakta ve kentin farklı konumlarına doğru itebilmektedir. Şikago 
Okulu’nun tanımladığı işgal ve yerine geçme süreçlerinin bir benzeri olan ve özellikle 
düşük gelir grubundaki Suriyeliler ile eşleşen bu mekânsal yoğunlaşma, etnik 
yoğunlaşma alanları oluşturmakta, bu alanlarda yeni bir yaşam biçiminin mekâna hâkim 
olmasına ve aşılması zor sembolik sınırların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kendi 
içine kapanma olarak da adlandırılabilecek bu durum, kentsel köhneleşme süreçlerini de 
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ortaya çıkarmaktadır. Çünkü bu konut alanlarında ne mülk sahipleri konutlarına yatırım 
yapma isteğine sahiptir ne de Suriyelilerin yaşadıkları konutlara yatırım yapabilecek 
finansal olanakları bulunmaktadır. 

4. Zorunlu Göçe Yönelik Mekânsal Planlama

Suriyelilerin yoğun olarak yer seçtiği kentlerde gözlemlenen ve mevcut planlama 
yaklaşımları ile yönetilemeyen bu ve benzeri süreçler, söz konusu kentler için bir çeşit 
kentsel kriz durumu yaratmaktadır. Hızlı bir değişim olasılığı barındıran bu durumun 
bir kentsel kriz olarak adlandırılmasının arkasında, mevcut kaynakların, prosedürlerin, 
yasaların, yapıların, mekanizmaların çözüm için yetersiz kalması bulunmaktadır 
(Braybrooke ve Lindblom, 1963; Bryson, 1981). Ayrıca krizlerin ortak özellikleri olan 
üst düzey belirsizlikler ve sürprizler, üst düzey değişim ve kargaşa, yüksek risk ve 
tehditler, beklenen etkilerin tüm sistemde yarattığı kompleks etkiler, çözümler hakkında 
yetersiz bilgi, sosyal uzlaşılara yönelik zorluklar ve gecikmenin yüksek maliyeti nedeniyle 
çözüme yönelik aciliyetin gözlemlenmesi (Alterman, 2002), zorunlu göçün baskısı 
altındaki kentlerde gözlemlenenin anlaşılması zor bir mutlak bir kentsel kriz olduğunu 
düşündürmektedir. 

Üstelik bu tanımlama sadece akademik çevreler için değil; Suriyelilerin işgücü piyasasında 
rekabeti arttırdığına ve değerleri aşağıya çektiğine, konut kiralarını arttırdığına, işsizlik 
ve suç oranlarını yükselttiğine, terör ve savaş etkisini ülkeye getirdiğine, toplum 
sağlığını tehdit eden kimi hastalıkların kaynağı olduğuna, çalışmadan kamu kaynaklarını 
kullandığına ve tüm bunların sonucu olarak genel yaşam kalitesini düşürdüğüne inanan 
ve Suriyelilere yönelik misafirperverliğin bir sonu olması gerektiğini ileri süren (Koca 
v.d.,2017) kentliler için de kısmen geçerlidir. Bu bağlam içerisinde, yerel topluluk 
üyeleri ve Suriyeliler arasındaki gerilim ve sosyal çatışma giderek artmaktadır. Öte 
yandan, Suriyelilerin büyük bir kısmı kırılgan olarak tanımlanabilecek bir gruptur. Bu 
grubun birçok üyesi bir yandan dilsel/iletişimsel engeller nedeniyle eğitim ve sağlık 
gibi kamu hizmetlerine tam olarak erişememekte, diğer yandan da kronik bir geçim 
sıkıntı yaşamaktadır. Yerel işgücü piyasasının gerektirdiği koşullara sahip olamadığı için 
erkek üyeler inşaat işçiliği gibi fiziksel güç gerektiren iş kollarında çok düşük ücretler ile 
çalışmakta, kadın üyeler dilencilik ve çocuklar ise sağlıklı olmayan koşullarda enformel 
atık toplayıcılığı yapmaktadırlar (Uluslararası Af Örgütü; 2014). 

Zorunlu göçün sosyo-mekânsal etkilerini bir kentsel krizin kaynağı olarak 
kavramsallaştırmak ve yeni gelenleri kırılganlık ile eşleştirmek, bu krizin ve kırılganlığın 
nasıl aşılabileceği sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu krizi ve kırılganlığı aşmanın 
iki boyutu bulunmaktadır: siyasa boyutu ve planlama boyutu. 

Siyasa boyutunda, merkezi ve yerel yönetimler, Suriyelilere yönelik çeşitli stratejiler 
geliştirmiştir. Sözgelimi merkezi yönetimin temel stratejisi, Suriyelilerin ülkelerine 
gönüllü geri dönüşünü teşvik edici uygulamalardır. Ancak geriye dönüşlerin oranı 
oldukça düşüktür. Bu durum, Suriye’deki kırsal ve kentsel alanların yoğun tahribatı 
nedeniyle, dönüldüğünde temel insani ihtiyaçlarını karşılamanın ve kabul edilebilir 
gündelik hayat koşullarının restorasyonunun zor olmasından kaynaklanmaktadır. Özelikle 
Suriyeli nüfusunun fazla olduğu kentlerde yerel yönetimlerin temel stratejisi, beslenme 
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ve barınma gibi insani yardımlara odaklanmak olmuş, yeni gelenlere dil kursları açmışlar 
ve çeşitli kamu hizmetlerini sağlamaya çalışmışlardır (Koca v.d. 2017). Ancak tüm bu 
destekler, yerel yönetimlerin ekonomik kapasiteleri ve finansal kaynaklarının boyutu ile 
ilişkilidir ve her kentte aynı düzeylerde değildir. Siyasa boyutu ile ilgili görünür olan temel 
nokta, Suriyelilere yönelik yeni bir siyasa yapılanmasının gerekliliğidir. 

Söz konusu sorunların aşılması için planlama boyutunun ele alınması görece daha 
zordur. Bu zorluk, zorunlu göçün ortaya çıkardığı belirsizlik ve kestirilemezlikten 
kaynaklanmaktadır. Belirsizlik, yasal girişler sırasında kayıtların yetersiz tutulması, kaçak 
girişler, zorunlu göçün büyüklüğü, ülke içerisinde kontrolsüz yer değiştirmeler ile ortaya 
çıkarken; bu belirsizlik bağlamında kestirim yapmak neredeyse imkânsız hale gelmektedir. 
Mekânsal planlama, bu belirsizlik ve kestirilemezlik ile yüzleşmek durumundadır ve bu 
yüzleşme yerleşimlerin taşıma kapasiteleri, yerleşimlerde artan konut ve kamusal hizmet 
ihtiyacı gibi temel planlama konuları ile ilişkilidir. Yerleşimlerin taşıma kapasitelerine ilişkin 
çalışmalar yapmak olası olsa da, yeni gelenler ile ortaya çıkan kentsel büyümenin içeriği, 
tipi ve zamanlamasını kontrol etmenin çok mümkün olmadığı durumlarda (Alterman, 
2002) artan konut ve kamusal hizmet ihtiyacının nasıl hesaplanacağı çok belirli değildir. 
Bir başka deyişle, görece istikrarlı dönemler için çözümler üretebilen mekânsal planlama 
sistemleri, değişkenliğin üst düzeyde olduğu zorunlu göç durumlarında kısa ve uzun 
dönemli temel sorunlara çözüm üretme konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Bu koşullar altında çözüm üretmeyi olanaklı kılacak yeni bir planlama yaklaşımına ihtiyaç 
vardır. Bu planlama yaklaşımı, kentsel dayanıklılığı merkeze alan bir planlama yaklaşımı 
olmalıdır. Kentsel dayanıklılık, bireylerin, toplulukların, kurumların, ekonomik faaliyetlerin 
ve sistemlerin hangi çeşit kronik stres ya da akut şoku deneyimlerse deneyimlesinler 
hayatta kalma kapasiteleridir (International Organization for Migration, 2017:6). 

Aslında, dayanıklılık Türkiye için yeni bir kavram değildir ve uzun bir süredir kuramsal 
olarak tartışılmaktadır. Türkiye bağlamında, dayanıklılık tartışmaları genel olarak 
yönetimsel bağlamda ele alınmaktadır. Bu tartışmalarda temel vurgu dayanıklılığı arttıracak 
siyasalardır ve mekânsal boyut genellikle ihmal edilmektedir. Ancak konu zorunlu göç 
olduğunda, mekânsal planlama, dayanıklı toplulukların oluşmasına nasıl yardım edebilir 
sorusunun yanıtını aramalıdır (Cruz v.d., 2013:55). Bu sorunun yanıtı, üst düzey bir 
kırılganlıkla eşleşen Suriyeliler için oldukça önemlidir.

Dayanıklılık çalışmaları incelendiğinde, dayanıklılığın bazı öznitelikler ile eşleştiği 
görülmektedir. Yazında geçen esneklik, uyarlanabilirlik, çeşitlilik, güç, karşılıklı bağımlılık, 
işbirliği, fazlalık, verimlilik, bağlantılılık, kapasite gelişimi, sağlamlık ve özerklik (Cruz v.d., 
2013; Godschalk, 2003; Eraydın ve Taşan Kök; 2013:10) gibi özniteliklerin, mekansal 
strateji ve plan kararı üretimi aşamasında dikkate alınmaları gerekli olsa da, bu özniteliklerin 
doğrudan mekâna ve mekânsal planlamaya tercüme edilmesi çok kolay değildir. Ancak 
zorunlu göçün baskısı altındaki kentlerde kırılgan toplulukların dayanıklılığını hedefleyen 
bir mekânsal planlama yaklaşımının nasıl formüle edilmesi ve somut önerilerin ne olması 
gerektiğinin dikkatle belirlenmesi gerekmektedir, çünkü mekân bir yandan kırılganlıkları 
üretirken diğer yandan da kırılganlığın mekânsal sonuçları bulunmaktadır 
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Somut önerilerin ortaya konulması için yöntemlerden birisi, benzer düzeylerde zorunlu 
göç ile yüzleşmiş farklı ülke deneyimlerini değerlendirmek ve bu deneyimlerden Türkiye 
için dersler çıkarmaktır. Burada hangi ülke deneyimlerine odaklanılması gerektiği önemli 
bir konudur. Son dönemlerde zorunlu göçler, daha çok Orta Doğu ve Doğu Afrika 
ülkelerine yönelmiş olsa da, bu ülkelerde zorunlu göçe yönelik planlama deneyimlerine 
erişmek mümkün olamamıştır. Bunun nedenleri bu ülkelerde kayda değer planlama 
deneyimlerinin olmaması ya da böyle deneyimler olsa bile, bu deneyimler üzerine yaygın 
etkiye sahip akademik çalışmaların yapılmamış olmasıdır. Öte yandan, planlamanın 
kurumsallaştığı birçok Avrupa ülkesi açısından zorunlu göç öncelikli bir planlama 
konularından birisi değildir çünkü bu ülkelerin kabul ettiği mülteci sayıları çok düşüktür 
ve yerleşimlere dengeli bir biçimde dağıtılmış olan bu az sayıdaki mülteci, yerleşimler 
üzerinde önemli bir baskı yaratmamaktadır3. 

Avrupa ülkeleri içerisinde görece fazla sayıda mülteci kabul eden ülkeler öncelikli olarak 
Almanya, kısmen de İsveç ve Avusturya’dır. Konu itibari ile bu ülkeler arasında en iyi 
örnek, 2015 yılındaki Göçmen Krizi sonrasında çok sayıda Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul 
etmiş4 ve mültecilere yönelik planlama faaliyetleri yürütmüş olan Almanya’dır. Üstelik bu 
faaliyetlerin bazılarının planlama yazınına girmiş olması, çalışmanın Almanya deneyimine 
odaklanmasının ve bu deneyimden genelleştirilmiş sonuçlar çıkarmaya çalışmasının bir 
diğer nedeni olmuştur. 

Almanya örneğinde planlama faaliyetlerinin temel motivasyonu, sosyal bilimlerde 
tartışmalı bir konu olsa da, homojen toplum varsayımları nedeniyle bütünleşmedir. 
Bir başka deyişle, Almanya, mültecilerin yerel topluluklar ile bütünleşmesine yönelik 
mekânsal planlama faaliyetlerinin ne olması gerektiği üzerine fikirler geliştirmektedir (Neis 
v.d., 2018). Böyle bir yaklaşımın arkasında, bütünleşmenin kırılganlıkları azaltacağına 
yönelik bir varsayım bulunmaktadır. 

Bu planlama faaliyetlerinin birinci adımında, bölgesel ölçekte, mültecilerin nasıl 
dağıtılacağına karar vermek yer almaktadır. Federal eyaletlerin (ve federal eyaletlerdeki 
yerleşimlerin) hangi oranda mülteci kabul edeceği, her sene yeniden belirlenen 
Königsteiner Schüssel olarak adlandırılan bir kota sistemine dayanmaktadır. Almanya’da 
federal eyaletlerin bölgesel altyapı yatırımlarının ortak finansmanına nasıl dâhil edileceğini 
belirleyen bu sistemde yükümlülükler, üçte iki oranında vergi gelirine ve vergilerden geri 
dönen paylara ve üçte bir oranında nüfus büyüklüğüne dayanmaktadır. Bir başka deyişle, 
daha çok vergi geliri olan ve nüfusu fazla olan eyaletler ortak finansmana daha fazla 

3 24 Şubat 2022 tarihinde ortaya çıkan Ukrayna-Rusya Krizi ile bu durum değişmeye başlamıştır. Çok 
sayıda Ukraynalı, farklı Avrupa ülkelerine dağılmış durumdadır. Özellikle Ukrayna’ya komşu ülkelerde 
mülteci sayıları oldukça fazladır ve yakın gelecekte, bu mültecilere yönelik planlama çalışmaları olacak-
tır. Ancak şu an itibari ile kayda değer bir planlama pratiğine ulaşılamamıştır. (bkz. How Many Ukrainian 
Refugees Are There and Where Have They Gone?, https://www.bbc.com/news/world-60555472 [erişim 
tarihi: 30.06.2022]) 

4 2017 yılı itibari ile Almanya’da 530.000 Suriyeli mülteci bulunmaktadır ve bu sayı, ikinci sırada yer alan 
İsveç’teki mülteci sayısının yaklaşık beş katıdır. (bkz. Hangi Ülkede Ne Kadar Mülteci Var?, https://umhd.
org.tr/page/hangi-ulkede-ne-kadar-multeci-var/341 [erişim tarihi: 30.06.2022])
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katkı sağlamakta ve daha fazla sayıda mülteci kabul etmekte, az vergi veren ve az nüfuslu 
eyaletler daha az katkı ile ortak finansmana dâhil olmakta ve daha az sayıda mülteci kabul 
etmektedirler (Seethaler-Wari, 2018; Neis v.d., 2018). 

Ayrıca, mültecilerin dağıtımı gerçekleştirildikten sonra, gönderildikleri kentlerden 
başka kentlere geçişlerini (formal iş ve eğitim gerekçeleri dışında) en az üç yıl süre 
ile kısıtlayan yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler ile amaçlanan, yeni 
gelenlerin, mevcut mülteci varlığı ve bu mültecilere bağlı olarak oluşan potansiyel sosyal 
ağlar nedeniyle cazip olan büyük kentlere yönelmesini engellemek ve bu kentlerde olası 
paralel toplumların oluşmasını önlemektedir (Seethaler-Wari, 2018:143).

Bu sistemin görece rasyonel boyutları olsa da, eyaletlerin arazi kaynaklarını, eyaletlerdeki 
kentsel/teknik altyapıyı ve işgücü piyasasını (özellikle küçülen şehirler ve kırsal alanları 
için) göz ardı ettiği için eleştirilmektedir (Katz v.d., 2016). Ayrıca, yerel toplulukların 
mültecilere yönelik tolerans seviyelerini anlamaya yarayan kentsel sosyal profiller 
gibi önemli olabilecek bazı konuların da bu sistemde yer almaması bir eksiklik olarak 
değerlendirilmektedir. 

İkinci adım, yerel ölçekte, bütünleşmenin nasıl sağlanacağı konusuna odaklanmaktadır. 
Aslında, bütünleşme konusu çok boyutlu bir konudur. Dil bariyerini aşma, işgücü 
piyasasına dâhil olabilme, danışmanlık ve sağlık hizmeti alabilme bu boyutlardan birkaçıdır. 
Bu boyutlar ile ilgili sorunları aşabilmek temelde bir yönetme sorunudur (Levent, 2019). 
Bütünleşmenin, doğrudan mekânsal planlama ile ilgili boyutları karşılama, barınma ve 
konuttur. Bu boyutlar, mültecilerin bilgiye, kaynaklara ve sosyal ağlara erişebilmesinde 
kritik önemde olduğu için, başarılı bütünleşme meselesinin merkezinde yer almaktadır. 

Karşılama konusu, mültecilerin yeni ülkeye geldikleri ilk anda alması gereken hizmetlerin 
verildiği ağırlama merkezleri ile ilişkilidir. Almanya örneğinde geçici süreler için kullanılan 
ağırlama merkezlerinin konumsal özellikleri ve genel nitelikleri konusunda tüm paydaşlar 
arasında bir uzlaşı bulunduğu gözlenmektedir. Genel uzlaşıya göre, bu merkezler kentin 
çeperinde yer almalı, ne kentten çok fazla yalıtılmış ne de kentsel dokular ile kuşatılmış 
olmalıdır. Üzerinde uzlaşılmış bir diğer nitelik, bu merkezlerin, küresel güneydeki gibi 
büyük kamplar şeklinde değil, küresel kuzeydeki gibi küçük ve geçici merkezler şeklinde 
olmasıdır (Darling, 2017; Seethaler-Wari, 2018; Neis v.d., 2018). Bu ölçek mültecilerin 
gündelik hayatı görece normal bir biçimde deneyimlemesini daha çok desteklemektedir. 

Barınma ve konut konuları, karşılama konusu kadar net değildir. Yeni gelenlerin gündelik 
pratikleri açısından merkezi önemde olsalar da, bu konuların ele alınmasını zorlayan iki 
niceliksel etmen bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yeni gelenlerin barınma ve konuta 
yönelik olarak oluşturduğu yüksek talep ile; diğeri ise barınma ve konut olanaklarının 
sınırlı arzı ile ilişkilidir. 

Barınma ve konut konularını zorlayan talep ile ilişkili birinci etmen, gelen mülteci 
sayılarının beklenenin üzerinde olması durumudur. 2015 Avrupa Mülteci krizi sürecinin 
başlangıcında, Almanya’daki kent yöneticileri, kendilerine gönderilen mültecilerin, 
kullanılmayan havaalanları, az kullanılan konaklama birimleri ve oteller, çadır kampları ya 
da spor salonu benzeri ortamlarda uzun süreli barınmalarını istememiş ve mevcut konut 
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stoku içerisine dağılmış sosyal konutlara yerleştirmeye çalışmışlardır. Ancak mülteci 
sayısı çok arttığında ve mülteciler için hızlı çözümler üretmek gerektiğinde, öncelikli 
olarak mültecilere başlarını sokacakları bir çatı sağlama yoluna gitmeyi tercih etmişler ve 
başlangıçta reddettikleri düşünceye dönüş yapmak durumunda kalmışlardır. Bu noktada, 
spor salonları, eski okullar, kullanılmayan fabrikalar krizi çözmek adına geçici barınma 
merkezlerine dönüştürülmüş, yatakhane tipi barınma mekânları oluşmuştur. Sayıların 
daha da arttığı büyük kentlerde çadır kampları, modüler konut projeleri, konteyner köyleri 
ortaya çıkmaya başlamıştır (Neis v.d., 2018). Normalde bu geçici çözümlerde sınırlı 
sürelerde kalınması gerekirken, yönetimlerin, mültecilere sosyal konut sağlamadaki 
başarısızlıkları artıkça, bu süreler uzamaya başlamıştır (Seethaler-Wari, 2018:143). 

Barınma ve konut konularını zorlayan arz ile ilişkili ikinci etmen ise, mültecilerin hali 
hazırda sosyal konutlara yönelik mevcut bir talebin olduğu kentlere gönderilmesi 
durumunda ortaya çıkmaktadır. Almanya deneyimi, yeni gelenler, önemli sayıda 
öğrencinin bulunduğu üniversite kentlerine ve/veya önemli bir göçmen nüfusunun 
bulunduğu kentlere yönlendirildiğinde, barınma ve konut konularının çözümü zor bir 
planlama problemi haline geldiğini göstermektedir çünkü bu kentlerde yeni gelenlerin 
yerleşebileceği sosyal konutlar hali hazırda kullanılmaktadır (Seethaler-Wari, 2018:143). 

Ancak gene de yerel yönetimlerden beklenen, yeni gelenlere yönelik olarak barınma 
birimleri ve konutlarının belirli niteliklere sahip olmasıdır. Bu nitelikleri beş başlık altında 
incelemek olanaklıdır: konum, çevre, örgütlenme biçimleri, büyüklük ve düzen. 

Yeni gelenlere yönelik barınma birimleri ve konutların konumunun dikkatle ele alınması 
gerekmektedir. Ağırlama merkezlerinden farklı olarak, barınma birimleri ve konutların 
kentsel yapılı çevre içerisinde ve kent merkezine yakın konumlarda bulunması daha 
uygundur (Neis v.d., 2018; Seethaler-Wari, 2018). Barınma birimleri ve konutlar 
açısından kent merkezine yakınlık, yeni gelenler için kentsel hizmetlere ve altyapıya 
erişimi kolaylaştıran, yerel kurumlara ulaşım sürelerini kısaltan, kamusal alanlara/parklara 
gitmeyi kolaylaştıran, sosyal ağ kurma ve destek hizmetlerden faydalanma olasılığını 
arttıran bir etmen olduğu için önemlidir. Bu yakınlık, ayrıca, yeni gelenler ile ilgilenmek 
isteyen gönüllülerin de işini kolaylaştırmaktadır. Barınma birimleri ve konutların kent 
merkezine uzak konumları, yeni gelenlerde, kentsel kamusal yaşama katılma konusunda 
daha isteksizlik yaratmakta; gönüllülerin desteğini azaltmaktadır (Seethaler-Wari, 
2018:146).

Barınma birimleri ve konutların ele alınması aşamasında, sadece konumları değil, 
yakın çevresindeki kullanımların ne olduğuna da dikkat etmek gerekmektedir. Yeni 
gelenlere yönelik barınma birimleri ve konutlar, farklı işlevsel bağlamlar içerisinde yer 
alabilmektedir. Sanayi ve ticaret alanları içerisinde yer alan, eski ve kullanılmayan konut 
dışı yapıların dönüştürülmesi ile elde edilen, yeterli sosyal mekânı olmayan ve diğer 
konut alanlarından yalıtılmış örnekler olsa da, yeni gelenler için en uygun olanaklar 
konut alanları içerisinde yer alan barınma birimleri ve konutlardır. Bu ortamların uygun 
olması, yeni gelenlerin gündelik hayatı görece normal bir biçimde deneyimlemesine 
olanak sağlamasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu uygunluk her konut alanı için 
aynı oranda geçerli değildir. Konut alanları ile ilişkili sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 
profiller bu uygunluğun belirlenmesinde kritik önemdedir çünkü her sosyo-ekonomik 
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ve sosyo-politik grubun mültecilere karşı yaklaşımı aynı değildir. Almanya örneğinde üst 
gelir grupları ve orta sınıflar, genellikle, yeni gelenlere yönelik olarak daha hoşgörülü, 
kucaklayıcı ve onların gündelik yaşamları ile daha ilgilidir. Öte yandan ekonomik zorluk 
içerisindeki düşük gelir gruplarının bulunduğu, hali hazırda göçmen sayılarının fazla 
olduğu, kentsel hizmetler için üst seviye bir mücadelenin olduğu konut mahallelerinde 
yeni gelenlere yönelik eleştirel sesler duyulabilmektedir. Bu ve benzeri konut alanlarında 
yeni gelenlere yönelik barınma birimleri ve konut yatırımlarının yapılmasının zorunlu 
olduğu durumlarda, yeni gelenler ve yerel topluluk üyeleri arasındaki ilişkileri görece 
sınırlayan -sırt sırta ya da içe dönük- tasarımları kullanmanın göz önüne alınması 
gereken bir seçenek olduğu unutulmamalıdır (Seethaler-Wari, 2018:146-7).

Barınma birimleri ve konutların büyüklükleri, yeni gelenlerin kimlerle ve hangi yoğunlukta 
ilişki kuracağını belirlediği için önemlidir. Büyük birimler, bilgiye, kaynaklara, hizmetlere 
ve hatta gönüllülere erişimini görece kolaylaştırmakta ve bu erişim üzerinden sosyal ağlar 
daha kolay bir biçimde oluşturulabilmektedir. Ancak bu kaynaklar üzerinde belirli kişilerin 
sosyal kontrol sağlaması ve/veya kaynakların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek 
çatışmalar büyük barınma birimlerinin olumsuz yanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca büyük 
birimler mahremiyetin sağlanması, ait hissetme duygusunun oluşması açısından da 
dezavantajlıdır. Küçük birimler, mahremiyet ve aidiyetin sağlanması açısından avantajlı, 
ancak farklı ihtiyaçlara erişim konusunda dezavantajlı olabilmektedir (Seethaler-Wari, 
2018:149). 

Öte yandan barınma birimleri ve konutların, bir kentsel ve mimari özellik olarak, düzeni 
de önemlidir. Yeni gelenlerin sayılarının görece fazla olduğu zamanlarda, dönüştürülmüş 
fabrikalar, depolar, spor salonları, okullar mültecilerin başını sokabileceği bir çatı 
anlamına gelmekte ve kısa vadede barınmaya ilişkin sorunları çözebilmektedir. Ancak 
bu tarz düzenlerin geçici olması gerektiği unutulmamalı, barınma birimleri ve konutlar, 
kabul edilebilir bir yaşam çevresinin sağlaması gereken sosyal donatıları ve kamusal 
alanları, bir konut biriminin sunması gereken oda tasarımları, büyüklükleri gibi nitelikleri 
sunabilmelidir (Seethaler-Wari, 2018:149-150).

Barınma birimleri ve konutların örgütlenme biçimi, bu olanakların üretimi/işletilmesi 
sürecinin merkezi ya da desantralize örgütlenmeler/yönetimler ile eşleşmesi durumudur. 
Barınma birimleri ve konutlara ilişkin merkezi örgütlenmeler/yönetimler, yeni gelenlerin 
sorunları üzerinde yüksek oranda denetime olanak sağlanmaktadır. Bu ortamlarda 
bulunan ve gündelik pratikleri destekleyen teknik personelin varlığı, hali hazırdaki 
hizmetler, düzenli bağışlar, bilgilendirmeler merkezi örgütlenmelerin/yönetimlerin 
güçlü yanlarını oluşturmaktadır. Öte yandan yeni gelenlerin mahremiyeti konusunun 
ikincileştirilmesi bu örgütlenme biçiminin zayıflığıdır. Daha desantralize örgütlenmeler/
yönetimler ile eşleşen barınma ve konut çözümleri, yeni gelenler için bir göreli normallik 
ve bağımsızlık öngörmekte, ancak kaynaklara, bağışlara, bilgiye erişim konusunda 
sorunlar yaratabilmektedir. Burada asıl önemli konu, farklı bağlamlar için uygun olan 
çözümün ne olduğunun araştırılması ve uygulanmasıdır (Seethaler-Wari, 2018:147).
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5. Sonuç 

Zorunlu göç ile gelenlerin sayısının görece fazla olduğu ülkelerde, zorunlu göç her zaman 
kamuoyunun önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. Önümüzdeki dönemde 
politik, ekonomik ve sosyal nedenler ile zorunlu göç dalgalarının oluşup oluşmayacağını 
tam olarak bilmek mümkün olmasa da, iklim krizine bağlı çevresel nedenler ile çok 
sayıda insanın zorunlu olarak yer değiştireceğine yönelik tahminler, bu önemin gelecekte 
de devam edeceğine işarettir. Stratejik konumu nedeniyle zorunlu göç dalgalarının artan 
oranlarda Türkiye’ye yönelebileceği düşünüldüğünde, konu Türkiye için daha da öncelikli 
hale gelmektedir. 

Son on yıllık dönemde önemli bir zorunlu göç süreci deneyimlemiş olsa da, Türkiye’nin, 
zorunlu göç ile birlikte ortaya çıkan problemler ile başa çıkma konusunda başarılı 
olduğunu söylemek çok olanaklı değildir. Zorunlu göç ile başa çıkmanın siyasa boyutunda, 
merkezi ve yerel yönetimler, Suriyelilerin kaynaklara ve fırsatlara erişimini engelleyen her 
türlü sosyo-ekonomik, kültürel ve politik bariyeri ortadan kaldırmaya ve zorunlu göç 
ile gelenlerin acil insani ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Söz konusu bariyerlerin 
kaldırılması ve ihtiyaçların karşılanması konusu temelde ekonomik kaynaklara bağlı olsa 
da, tanımlanmaları kolaydır ve bu yönde belirli aşamalar kaydedilmiştir. 

Ancak aynı durum, planlama boyutu için geçerli değildir. Planlama kurumu, zorunlu göç 
ile ortaya çıkan problemlere çözüm üretme konusunda yetersiz kalmıştır. Aslında zorunlu 
göç bir belirsizlik ve kestirilemezlik bağlamı yarattığı için, bu durum beklenen bir sonuç 
olsa da, mekânsal planlamanın yönelebileceği dayanıklılık bir hedef bulunmaktadır. 
Dayanıklılık bireyler, topluluklar, kurumlar, ekonomik faaliyetler ve sistemler gibi farklı 
özneler için aranabilecek bir nitelik olsa da, zorunlu göç ile gelenlerin dayanıklılığını 
arttırmanın bir planlama hedefi olarak tanımlanması, mekânsal planlamaya açılım 
sağlayabilecek bir potansiyele sahiptir. 

Yeni gelenler için dayanıklılık, gündelik hayata dâhil olma becerilerini ve kronik stres/
akut şoklar ile baş edebilme kapasitelerini arttırabilecek bir niteliktir. Ancak bu tarz bir 
dayanıklılığın mekâna tercümesi ve mekânsal planlama içerisinde ele alınması kolay 
değildir. 

Zorunlu göç ile gelenlerin dayanıklılığını arttırmaya yönelik mekânsal planlamanın 
birinci adımı, yeni gelenlerin ülke ölçeğinde serbest hareketine izin vermek yerine 
yerleşimlere kontrollü dağılımını sağlamak olmalıdır. Kontrollü dağılım, bir yandan yeni 
gelenlerin ihtiyaçlarını her yerleşim için kestirilebilir hale getirecek diğer yandan bu 
ihtiyaçların maliyetlerinin yerel yönetimler arasında dengeli, hakça paylaşılmasına olanak 
sağlayacaktır. Kontrollü dağılımın sağlanabilmesi için, yeni zorunlu göç dalgalarının 
oluşmasını beklemeden, yerleşimlere yönelik bir kota sistemi oluşturulmalı ve bu sistem 
oluşturulurken sadece ekonomik kapasite ve nüfus büyüklükleri değil, yerleşimlerdeki 
sosyal ve kültürel profiller de dikkate alınmalıdır. Bu süreçte dünyanın hangi bölgelerinden 
gelenlerin, hangi yerleşimlerde gündelik pratiklere daha kolay dâhil olabileceği gibi zorlu 
sosyolojik çözümlemeler yapılmalıdır. 
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Yeni gelenlerin yerleşimlere nasıl dağıtılacağının belirlenmesi sonrasında, ikinci adımda, 
mekânsal planlama karşılama, barınma ve konut konularını ele almalıdır. Bu konularda, 
her bağlama uyan, her derde deva çözümler mümkün olmasa da, farklı ülke deneyimleri 
düşünülmesi gereken noktaları ortaya koyması açısından faydalıdır. Bu deneyimleri 
incelemek, dersler çıkarmaya olanak sağlayabilmekte ve bu dersleri mevcut bağlama 
ve planlama pratiğine uyarlama konusunda ufuk açıcı olabilmektedir. Karşılama ortamı 
olarak ağırlama merkezleri konusunda engel uzlaşı, bu merkezlerin kentin çeperinde 
ancak kent ile ilişki içerisindeki konumlarda, çok büyük ölçekli olmayan merkezler 
biçiminde olması gerektiğidir. Bu sayede, yeni gelenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak 
görece kolay olacaktır. Karşılama konusu ve ağırlama merkezlerinden farklı olarak barınma 
ve konut konuları görece daha zor ele alınabilecek konulardır. Özellikle yerel yönetimlerin 
mülkiyetinde/kontrolünde bir (sosyal) konut stokunun bulunmadığı durumlarda, 
üretilmesi zorunlu hale gelen barınma birimleri ve konutlar ile ilgili olarak bulundukları 
konum, çevrelerindeki kentsel kullanımlar, büyüklükleri, düzenleri ve örgütlenme 
biçimleri dikkate alınması gereken noktalardır. Planlama çalışmaları içerisinde mekânsal 
karşılıkları olan bu noktaların ele alınması, zorunlu göç ile gelenlerin kırılganlıklarını 
azaltacak, gündelik hayata katılma konusunda dayanıklılıklarını arttıracaktır. Bu durum 
özellikle Kilis, Gaziantep, Antakya, Adana ve Mersin gibi zorunlu göç ile gelenlerin yoğun 
olarak bulunduğu kentler için öncelikli bir konudur. 
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Özet

Bu çalışmada geleneksel yönetişim modelinin günümüz gereksinimlerini karşılamadaki 
yetersizliği ile uygulamadaki aksaklıklarının giderilmesiyle ilişkili sorunlar ortaya 
konulmaktadır. Bu sorunlar etrafında, dijital, katılımcı, sürdürülebilirliği ön plana alan, 
yenilikçi özelliklere sahip yeni bir yönetişim modeline ihtiyaç olduğu savunulmaktadır. Bahsi 
geçen ihtiyacın, her biri farklı özelliklere sahip olan kentlerde nasıl hayata geçirilebileceği 
sorusu, İzmir VLR yazım sürecindeki deneyimler üzerinden açıklanmaktadır. İzmir 
Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu; sürdürülebilirlik ilkesi ekseninde, kentsel bir yerel 
ağ tarafından, kentin farklı kesimlerini kapsayan bir yönetişim yapısı ile dijital ortamda, 
kolektif bir şekilde hazırlanmıştır. Bu deneyimin dünyadaki ve kent düzeyindeki ilk 
örneklerden biri olması, yeni bir yönetişim modelinin ana niteliklerinde hangi öğelerin 
yer alması gerektiği, bu durumun dijital demokrasi açısından nasıl bir katkı sağladığı 
ve katılımcı süreçlerin kurgusuna değinilerek, süreç içerisindeki paydaşların yönetişim 
yapısı içindeki rolleri ve katkıları değerlendirilmiştir. Bundan sonraki çalışmalar ve benzer 
modellerin geliştirilmesi konusunda örnek olarak aktarılan bu deneyim aracılığıyla, 
mevcut alandaki uygulamalarda hangi unsurların ve hangi politikaların ön plana 
çıkarılması gerektiği konusunda katkı sunmak amaçlanmıştır. 
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AS A NEW GOVERNANCE EXPERIENCE: IZMIR VOLUNTARY LOCAL REVIEW 
REPORT PREPARATION PERIOD

ABSTRACT

In this paper,  the inadequacy of the traditional governance model in meeting today’s 
needs and the problems related to eliminating the problems in practice are revealed. It is 
argued that there is a need for a new governance model, which is digital, participatory, 
focuses on sustainability and has innovative features around these problems. The 
question of how the abovementioned needs can be realized in cities, each of which 
has different characteristics, is explained through the experiences in the Izmir VLR 
writing process. Izmir Voluntary Local Review, in line with the sustainability principle, 
has been prepared collectively by an urban local network, in a digital environment, 
with a governance structure covering different stakeholders of the city. The fact that 
this experience is one of the first examples in the world and at the city level, which 
elements should be included as the main features of a new governance model, how 
this situation contributes to digital democracy, and the construction of participatory 
processes are discussed, and the roles and contributions of the stakeholders in the 
process in the governance structure are evaluated. Through this experience, which is 
given as an example for future studies and the development of similar models, it is 
aimed to contribute to which elements and which policies should be brought to the 
forefront in the current field of practice.

GİRİŞ

Planlamanın ufkunun günümüzün ve geleceğin teknolojik gelişmelerinden bağımsız 

olması düşünülemez. Bu bağlamda geleneksel yönetişim modeli üzerinde iyi yönetişim 

tartışmaları yürütmenin şehrin sorunlarını çözme anlamında yetersiz kalacağı açıktır. 

Geleneksel yönetişim modelinin çerçevesini oluşturan şeffaflık, açıklık, hesap 

verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık ve toplumsal sorumluluk öğeleri veri 

saklama alışkanlıklarımızın değişmesi sonucunda artık dijital ortamlarda daha kolay 

ve etkili gözlemlenebilir hale gelmiştir. Gün geçtikçe artan küresel riskler ile krizler 

düşünüldüğünde hem veri güvenliğini sağlamak hem de yönetişim döngüsünü 

sürdürülebilir kılmak; politika yapıcıların, karar vericilerin, akademisyenlerin, tasarımcıların 

ve kente dair çözüm üretme odaklı olan her kesimin üzerinde durduğu konular olarak 

ön plana çıkmaya başlamıştır. Yönetişime ilişkin bu endişelerin giderilmesinde ve bu 

koşulların sağlanabilmesinde dijital platformların etkin kullanımı gündeme gelmektedir. 

Dijital platformların kullanımı ile verilerin herkes tarafından erişilebilir olması ve aynı 

zamanda üzerinde araştırma yapmak isteyenlere açık kaynak niteliğinde düzenlenebilir 
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kılınmasının, bürokratik süreçler göz önüne alındığında ve zaman kazanımı açısından 

da değerlendirildiğinde, yapılacak çalışmalara pozitif yönde ivme kazandırıcı bir etkisi 

olacağı düşünülmektedir. Verinin demokratikleştirilmesi olarak da değerlendirilen bu 

süreç,  veriye dayalı karar verme sistemlerinin kent yönetişimi açısından geleneksel 

tutuma kıyasla daha nitelikli ve sorgulanabilir politikalar üretmesine olanak tanıyacaktır. 

Hala içinde bulunduğumuz Covid- 19 Pandemi süreci de küresel düzeyde yönetişim 

unsurunun ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu 

eksende yönetişimin, farklı düzeylerinin bir araya geldiği ve etkileşimde bulunduğu bir 

yapı içerisinde kurgulanması çok daha etkin olmasını sağlayacak önemli bir noktayı 

oluşturmaktadır.

2015 yılında küresel bir konsensüs ile kabul edilen ve ülkelerin 2030 yılına kadar, her 

düzeydeki politikalarında ve faaliyetlerinde bir yol haritası niteliği taşıyan Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları, içinde bulunduğumuz çok boyutlu krizlere ilişkin çok boyutlu bir 

çözüm önerisi olarak uluslararası gündemde yerini almıştır. Günümüzde gerek ulusal 

gerekse de yerel düzeyde pek çok yönetişim yapısı içerisinde bu çok boyutlu gündem 

planlama ekseninde temel dayanaklardan biri olarak kullanılmaktadır. Bu küresel 

amaçların hedeflerinin ve göstergelerinin yerelleştirilmesi ve yerelde izlenebilir kılınması 

da bu hedeflere küresel düzeyde ulaşmanın önemli bir ön koşulu olarak görülmektedir. 

Bu eksende SKA gündemi ulusal ve yerel yönetimlere gönüllü raporlamalar 

gerçekleştirmeleri konusunda çağrılar yapmaktadır. Dünya genelinde Gönüllü Ulusal 

Değerlendirme Raporları baz alındığında, 178 tane ayrı ülke tarafından ulusal düzeyde 

raporlama yapıldığı görülmektedir. Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporlama düzeyinde 

ise bu rakam 102 olarak karşımıza çıkmaktadır. (UCLG & UN-HABITAT,2021)

Türkiye’de ilk kez 2021 yılında hazırlanan VLR raporlarının öncülerinden olan İzmir 

VLR raporu bu çalışmada yeni bir yönetişim örneği olarak ele alınmaktadır. Tüm 

hazırlık ve yazım süreçlerinin dijital ortamda gerçekleştiği bu raporda İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin 2020- 2024 yıl aralığı için hazırlamış olduğu kurumsal strateji planının 

da 17 sürdürülebilir kalkınma amacı üzerine odaklanıyor olması ve bunu operasyonel 

hale getirmesinde sivil bir işlev üstlenmesi raporun hazırlanma ve yazım sürecinde 

önemli ölçüde katkı sağlamıştır.  Bu kapsam özelinde Türkiye’deki 21 belediyenin 

katılımıyla gerçekleşen çalıştay sonrasında yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ 

kurması ve bu sayede çok boyutlu ortak sorunlara (iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik 



329

gibi) çözümler geliştirebilmesi, kurumsal yapıların, kaynakların güçlendirilebilmesi 

konularında ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesi üzerine ortak 

çalışma kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda kurulan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim 

Ağı” nın bir parçası olan İzmir SKGA’nın yürütücülüğünde “Gönüllü Yerel Değerlendirme 

Raporunun Hazırlanması Projesi” önerilmiş, projenin hayata geçirilme aşaması 2021 

yılında gerçekleştirilmiştir. Küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarının İzmir yerelinde 

alt hedef ve göstergelerini oluşturmayı hedefleyen gönüllü yerel değerlendirme raporu: 

amaç, içerik metodoloji ve kapsam bakımından iyi yönetişimin temelleri olan şeffaflık, 

açıklık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık ve toplumsal sorumluluğu 

kapsamaktadır. Tüm üretim sürecinde gönüllü çalışma prensipleri gözetilerek, geleneksel 

yönetişim anlayışı içerisinde dahi incelenmesi gereken başarılı bir süreç yürütürken, 

rapor oluşturma aşamalarının tümünün dijital ortamda gerçekleşmesi, hem İzmir için 

hem de Türkiye için sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak açısından sosyal 

sermaye oluşumuna mühim bir katkıda bulunmaktadır. Geleceğe yön verecek yeni 

yönetişim anlamında değerlendirilmesi bağlamındaysa, gönüllülük esasına dayanan bu 

süreç; akademisyenler, uzmanlar ve öğrencilerden oluşan araştırma kurulu özelinde 

farklı disiplinlerden gelen ve farklı uzmanlıklara sahip pek çok kişinin, aynı zamanda 

kentlilerin bir araya gelip ortak bir paydada buluşmasına olanak sağlamıştır. Yürütülen 

proje kapsamında toplamda 4 gün süren, ortalama 100 katılımcı içeren 2 çalıştay ve 

ortalama 100 saat online toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Bu raporun hazırlık süreci pek çok açıdan yeni yönetişim kapsamında değerlendirilebilecek 

çıktılar sunmakta ayrıca hem fiziki hem de dijital alanda gerçekleştirdiği katılımcılık 

faaliyetleriyle bir yönetişim modeli olarak önemli bir örnek oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada geleneksel yönetişim modelinin günümüz gereksinimlerini karşılamadaki 

yetersizliği ve uygulamadaki aksaklıklarının giderilmesi konusunda dijital, sürdürülebilir, 

katılımcı ve yenilikçi özelliklere sahip yeni bir yönetişim modeli ihtiyacının ortaya çıkması 

ile bunun nasıl bir modelle kentlerde uygulanabileceği sorusu, İzmir VLR raporunun yazım 

sürecindeki deneyimler üzerinden tartışılmaktadır. Bu kapsamda raporunun hazırlanması 

süreci, içeriğinden ziyade metodolojisine, yönetişim ağına ve bu ağın kurulduğu dijital 

platform özelinde sağlanan dijital demokratikleşme unsurları üzerinden ele alınmıştır. 

Çalışmanın içeriği üç bölümden oluşmaktadır.  İlk kısımda planlamanın dijitalleşme boyutu 

ve yerel düzeydeki önemine ilişkin bir literatürel değerlendirmesine yer verilmiştir. İkinci 
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kısımda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirmesinin gerekliliği ve bunun 

gerçekleştirilmesinde kullanılan süreçler detaylı olarak incelenerek bunun yönetişim ile 

bağlantısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Son kısımda ise İzmir Sürdürülebilir Kentsel 

Gelişim Ağı’nın İzmir VLR’ ını hazırlarken uyguladığı metodoloji yeni bir yönetişim örneği 

olarak ve aynı zamanda dijital demokrasi bağlamında değerlendirilmektedir.

1. 
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1. PLANLAMANIN DİJİTALLEŞME BOYUTU VE BUNUN YEREL 
DÜZEYDEKİ ÖNEMİ 

1.1 Planlama ve Yönetişim
1.1.1 Yönetişim Konsepti
Yönetişim kavramı yönetmek eyleminden türetilmiş, literatürde birçok tanımı yapılmasına 

karşın genel manada disiplin, kontrol ve yönetmek anlamında kullanılmaktadır (Anwar 

Sharif & Ahmed dhiaa aldeen, 2021). Yönetişim kendi içerisinde bulunan mevcut 

aşamaları için bütünlük sağlayan ve ortaya çıkan davranışları kontrol eden bir mekanizma 

olarak değerlendirilmektedir (Güney, 2017). Yönetişim kendi alanında yeni bir entelektüel 

yol açarak kamusal sorunları çözmek için yerel ve merkezi yönetimlerin önemli aktörleri 

tarafından tartışılır hale gelmiştir. Geniş yönüyle karmaşık olarak algılanan yönetişim 

meselesi İyi Yönetişim kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dünya Bankasının 

1991 ve 1993 yılları arasında yapmış olduğu araştırmalar doğrultusunda ‘Uluslararası 

Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Dergisi’nde yayımlanmıştır (Güney, 2017). İyi yönetişimin 

doğasını tanımlamak için literatürde farklı sayıda kriterler belirlenmektedir. Bunlar: 

Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Katılımcılık, Adalet ve Eşitlik kavramları temel değerler 

olarak verilmektedir. İyi yönetişimin bu özelliklerine ek olarak, Cevap verilebilirlik, Eşitlik 

ve Kapsayıcılık, Kuralları izleme, Etkililik-Etkenlik ve son olarak Ortak Akıl Oluşturma da 

eklenmektedir.

Şekil 1 İyi Yönetişimin Sekiz Temel İlkesi

Kaynak: Güney (2017)
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Yukarıdaki figürde görüleceği üzere 8 ana ilke iç içe geçmiş halkalar şeklinde 

gösterilmiştir. Bu şekilde gösterilmesinin temel sebebi tüm ilkelerin birbiri ile bağlantı 

olduğunu vurgulamaktır. Kapsamlı bir olgu olan iyi yönetişimin ilkelerini birbirinden 

ayırmak zordur, çünkü ilkelerin hepsi demokratik yönetişimi yürütebilmek için bütüncül 

rol oynar (Yaghi, A. 2008).

Avrupa Konseyi tarafından yayımlanan iyi yönetişim rehberine bakıldığında ise bu ilkeler 

değişen dinamikler göz önüne alındığında 12 tane olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana 

8 ilkeye İnsan Hakları, Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Uyum, Yenilik Değerlendirmelere 

açıklık, Yetkinlik Kapasite, Sürdürülebilirlik ve Uzun Vadeli Oryantasyon da eklenmiştir. 

Çalışma kapsamında tüm bu ilkelere aşağıda özetle değinilmektedir.

İyi Yönetişimin On İki İlkesi1

1.Adil Davranış Temsil Katılım: Vatandaşlar, kamusal faaliyetlerin merkezinde yer alırlar 

ve yerel düzeyde açıkça tanımlanmış yollarla kamusal yaşamda yer alırlar. Katılımcılığı 

ön plana çıkaran bu ilke meşru kurumlar aracılığıyla toplumun her kesiminin karar alma 

süreçleri içerisinde eşit söz sahibi olmasını sağlar. Bu geniş katılım, ifade, toplanma ve 

örgütlenme özgürlükleri üzerine inşa edilmiştir.

Daha az ayrıcalıklı ve en savunmasız olanlar da dahil olmak üzere tüm sesler, kaynakların 

tahsisi de dahil olmak üzere karar vermede duyulur ve dikkate alınır.  Azınlığın haklarına 

ve meşru çıkarlarına saygı duyulurken, kararlar çoğunluğun iradesine göre alınır.

2.Cevaplanabilirlik: Hedefler, kurallar, yapılar ve prosedürler, vatandaşların meşru beklenti 

ve ihtiyaçlarına göre uyarlanır.

3.Etkililik - Etkenlik: Sonuçlar, üzerinde anlaşmaya varılan hedefleri karşılar. Mevcut 

kaynaklardan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılır. Performans yönetim sistemleri, 

hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi ve geliştirmeyi mümkün kılar. 

Performansı değerlendirmek ve iyileştirmek için düzenli aralıklarla denetimler yapılır.

1 https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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4. Açıklık – Şeffaflık: Kararlar, kurallara ve düzenlemelere uygun olarak alınır ve uygulanır. 

Kararlara, politikaların uygulanmasına ve sonuçlara ilişkin bilgiler, yerel yönetimin 

çalışmalarını etkin bir şekilde takip etmesini ve katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde 

kamuoyuna sunulur.

5. Hukuk Kurallarına Uygunluk: Yerel makamlar kanunlara ve yargı kararlarına uyar. 

Kurallar ve düzenlemeler, yasaların öngördüğü usullere uygun olarak kabul edilir ve 

tarafsız bir şekilde uygulanır.

6. Etik Davranış: Kamu yararı, bireysel çıkarların önüne geçer.

7.Yetkinlik ve Kapasite: Yönetişim sağlayanların profesyonel becerileri, çıktılarını ve 

etkilerini iyileştirmek için sürekli olarak korunur ve güçlendirilir. Kamu görevlileri, 

performanslarını sürekli iyileştirmek için motive olurlar. Becerileri kapasiteye dönüştürmek 

ve daha iyi sonuçlar üretmek için pratik yöntem ve prosedürler oluşturulur ve kullanılır.

8.Yenilik ve Değerlendirmelere Açıklık: Sorunlara yeni ve etkin çözümler aranır ve modern 

hizmet sağlama yöntemlerinden yararlanılır. Yeni programları denemeye ve denemeye 

ve başkalarının deneyimlerinden öğrenmeye hazırdır. Daha iyi sonuçlara ulaşmak adına 

değişime elverişli bir iklim yaratılır.

9.Sürdürülebilirlik ve Uzun Vadeli Oryantasyon: Mevcut politikalarda gelecek nesillerin 

ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Topluluğun sürdürülebilirliği sürekli olarak dikkate alınır. 

Kararlar, çevresel, yapısal, finansal, ekonomik veya sosyal olsun, sorunları ve gerilimleri 

gelecek nesillere aktarmamak için tüm maliyetleri içselleştirmeye çalışır. Yerel toplumun 

geleceğine ilişkin geniş ve uzun vadeli bir perspektifin yanı sıra böyle bir gelişme için 

neyin gerekli olduğuna dair bir anlayış vardır. Bu bakış açısının dayandığı tarihsel, kültürel 

ve sosyal karmaşıklıkların bir anlayışı vardır.

10. Sağlam ve Finansal Yönetim: Ücretler, sunulan hizmetlerin maliyetini aşmamakta 

ve özellikle önemli kamu hizmetleri söz konusu olduğunda talebi aşırı derecede 

azaltmamaktadır. Yerel yönetim, belediyeler arası dayanışma, yüklerin ve faydaların 

adil paylaşımı ve risklerin azaltılmasına yönelik düzenlemelerde yer alır (denkleştirme 

sistemleri, belediyeler arası işbirliği, risklerin karşılıklılaştırılması…).

11. İnsan Hakları, Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Uyum: Yerel yönetimin etki alanı içinde 

insan haklarına saygı duyulur, korunur ve uygulanır ve her türlü ayrımcılıkla mücadele 
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edilir. Kültürel çeşitlilik bir varlık olarak ele alınır ve herkesin yerel toplulukta bir paya 

sahip olmasını, onunla özdeşleşmesini ve dışlanmış hissetmemesini sağlamak için sürekli 

çaba gösterilir. Sosyal uyum ve dezavantajlı bölgelerin entegrasyonu teşvik edilmektedir. 

Özellikle nüfusun en dezavantajlı kesimleri için temel hizmetlere erişim korunur.

12. Hesap Verilebilirlik: Tüm karar vericiler, toplu ve bireysel, kararları için sorumluluk 

alırlar. Kararlar raporlanır, açıklanır ve yaptırıma tabi tutulabilir. Kötü yönetime ve yerel 

makamların medeni hakları ihlal eden eylemlerine karşı etkili çözümler vardır.

Var olan iyi yönetişim anlayışında günümüz Dünya’sının ihtiyaç ve isteklerine cevap 

verebilmek adına “Yenilik ve Yeniliklere Açıklık” ilkesine yer verilmiştir. İlkenin tanımı 

gereği iyi yönetişimin sürdürülebilmesi için sorunlara yeni çözüm yolları ve yeni fikir 

üretim biçimleri aranması gerektiğinden bahseder. Bu bağlamda gelişen ve hızla ilerleyen 

bilgi üretim biçimleri karşımıza çıkan sorunlara ya da krizlere yönelik öne sürülebilecek 

yeni çözümler ve bu çözümlerin sunulabileceği platformlar yaratmaktadır. Ama bunun 

nasıl ve hangi araçlarla yapılabileceğine dair bir bilgi sunulmamaktadır. Bu çalışma iyi 

yönetişimin sürdürülebilirliği açısından ele alınan İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme 

Raporu hazırlanma sürecinin kent ve hatta Dünya genelinde yaşanan Covid- 19 Pandemi 

sürecinde dijital platformlar aracılığıyla nasıl yönetildiğinin iyi bir örneğidir. Tüm 

yönetişim pratiği yukarıda belirtilen 12 ilke altında ve dijital platform zemin alınarak yeni 

iyi yönetişim örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.1.2. İyi Yönetişimin Kentsel Planlamadaki Önemi

Yönetişim terimi ekonomide, idari yönetimde ve finansal planlama alanlarında ortak 

bir kavram olarak kabul edilmektedir. Devletin, kamu kurumlarının, özel kurumların, 

derneklerin, meclislerin ve bireylerin prosedüre uygun tüm uygulamalarında ortaya 

çıkabilmekte ve tüm düzeyleri için geçerlidir. (Yaghi, 2008)

Bazı araştırmacılara göre iyi yönetişim merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen 

operasyonların etkili ve demokratik yollarla yürütülmesini sağlayan bir araç olarak 

tanımlanmaktadır (Hatisman and Cousinea 2001; Imhanlahimi 2006; UN 2007). Bu 

tanıma göre yönetişim, politika oluşturma süreçlerine ve karar verme aşamalarına dahil 

edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Yaghi, 2008).
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Dünya’ nın dört bir yanında birçok hükümet 21. yy.da kentleşmenin neden olduğu sorunları 

çözmeye çalışmaktadır. Kentsel yoksulluk, yüksek kentsel maliyetler, kentsel altyapı yatırım 

eksiklikleri, zayıf kentsel finans ve yönetim kapasiteleri, artan eşitsizlik, kentsel suçlar ve 

çevresel bozulma gibi kentleşmenin yol açtığı sorunlar giderek arttırmaktadır (O’Brien 

v.d., 2019). Bu noktadan değerlendirildiğinde kentlerin her geçen gün yapılaşmış yüzey 

alanlarının artması ve daha yoğun hale gelmesi, kentsel sorunların çözülmesi noktasında 

izlenilen geleneksel yöntemlerin çözüm kapasitelerini azaltmaktadır. Kentsel planlama 

aşağıdan yukarıya doğru devam eden dinamik yönetişim yapısının her aşamasında çeşitli 

karar verme süreçlerini içerisinde barındırmaktadır. Kentsel Planlamanın da politika 

üretme ve karar verme eylemleri üzerinden şekillendiği düşünülürse iyi bir yönetişim alt 

yapısı olmadan üretilen kamusal faydanın sürdürülebilirliğinden söz etmemiz mümkün 

gözükmemektedir. 

Kaufmann’a göre yönetişimin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynaması için, 

yönetişim tanımına ilişkin ortak bir fikir birliği ulaşılması gerekmektedir. İyi yönetişim 

tartışmaları içerisinde de iyi yönetişimde bulunması gereken ilkelere karar verilmesi 

gerekir. Bu çalışma içeriğinde iyi yönetişimin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 

belirlenmiş 12 ilkesi göz önüne alınarak Yeni İyi Yönetişim Pratiği oluşturulmuştur.

1.1.3. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İyi Yönetişim İlişkisi

Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, 

gezegeni korumak ve refahı sağlamak için 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarını (SKA) benimsemiştir. İyi yönetişim kavramı, SKA’lara ulaşmak için gerekli 

olan organizasyonları planlama ve yaratma kapasitesini içerir (Güney, 2017). 

Hukukun üstünlüğü ile ölçülen insani gelişme ve yönetişim kalitesinin sürdürülebilir 

kalkınma üzerindeki etkisini ölçtükleri çalışmalarında elde ettikleri bulgular; iyi yönetişim 

ve sürdürülebilir kalkınma arasında pozitif bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır. (Güney, 

2017).
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Şekil 2 Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi

Kaynak: Güney (2017)

Mevcut çalışmaların büyük çoğunluğu sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında 

yönetişimin önemini tartışırken ilgili araştırmasında (Omri ve Ben Mabrouk, 2020) 

yönetişimin sürdürülebilir kalkınmayı yeniden dengeleme yeteneğine sahip olduğundan 

ve iyi yönetişimin SKA’ların gerçekleştirilmesine pozitif yönde ivme verdiğinden 

bahsetmektedir. 

1.2 Planlamanın Dijitalleşme Boyutu

Dijital dönüşümün kaçınılmaz bir trendi olan dijital ikiz, şehirlerin gerçek zamanlı 

uzaktan izleme gerçekleştirmesine yardımcı olmakta ve daha etkin karar alma olanağı 

sağlamaktadır (Angelidou, 2017). Dünyanın birçok metropolünde merkezi ve yerel 

yönetimler akıllı şehir planları üretmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda İngiliz hükümeti 

yeni teknolojik gelişmelerin Londra’ya ve Londralıya daha iyi yaşam kalitesi sunabilmesi 

için Akıllı Londra Planını önermiştir. Kendisini Akıllı Ulus olarak değerlendiren Singapur 

da, Akıllı Ulusal Planını 2015 yılında hazırlamıştır (Cavada v.d.,2019). Benzer şekilde Çin 

Başkanı Xi de ulusal yönetimin ve yönetişim kapasitesin modernleştirilmesini özellikle 

vurgulamaktadır (Deng v.d., 2021). Literatürde dijitalleşme ve akıllı şehir kavramları 

birbiri içerisinde tarif edilse de, bu çalışmada planlamanın pratiğinin ve kentsel yönetimin 

dijitalleşmesi üzerine durulacaktır.
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Dijital dönüşüm kentsel yönetişim açısından önemli bir seçenektir (Deng v.d., 2021). 

Kentsel politika üreticilerinin de bu hızlı değişime kayıtsız kalmayarak ve iyi yönetişimin 

12 ilkesi içerisinde olan yeniliklere açıklık konusunda tereddüt etmemesi önem 

arz etmektedir. Liderler aktif bir şekilde yönettikleri şehirlerin yeni teknolojilere, yeni 

formatlara ve yeni fikirlere nasıl uyum sağlayabileceğini düşünmelidir. Bu bağlamda 

üretilen teknolojik platformlar aracılığıyla iş birlikçi tasarım koşulları gerçekleşeceği için 

uyguladıkları politikalara daha etkili ve hızlı yanıt alabileceklerdir (Deng v.d., 2021).

Modernleştirilmiş bilgi ve iletişim süreçleri sosyal evrimin hayati bir gücü haline 

gelmektedir (Mergel, 2019). Şehirlerde ve kentlide oluşacak bu devinim şehirde üretkenliği 

artıracak ve var olan iş gücü kapasitesini de geliştirecektir. Akıllı şehirler, verimliliği 

ve sürdürülebilirliği geliştirmek ve şehirdeki yaşam kalitesini ve çalışma deneyimini 

geliştirmek için veri ve teknolojiyi kullanırlar (Albino et al., 2015). Bilgi teknolojileri 

ile akıllı şehirler kent ekonomisini ve toplumu desteklemek için çok etkili uygulamalar 

yapabilirler. (Bifulco, Tregua, Amitrano,&D’Auria, 2016). Özetle bilgi teknolojileri kentsel 

ve metropol alanlardaki yönetişimi güçlendirmek için kullanılan araçlardır. Böylelikle karar 

vericiler, kentsel yönetişimi daha düzenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. Vatandaşlar bu 

sayede, kentsel yönetişim süreçlerine katılabilir ve hükümet kararlarını izleyebilir hale 

gelebilirler (Deng v.d., 2021).

1.2.1 Dijitalleşmenin Yönetişime Katkısı
Şehirlerin yönetişim altyapısının ve veri oluşturma biçimlerinin dijitalleştirilmesi 

literatürde, kentin dijital ikizini yaratmak olarak tanımlanmaktadır. Dijital ikiz teknolojisi 

veri, model ve fiziksel girdiler barındıran bir dijital kopya gibidir (Deng v.d., 2021). Bu 

doğrultuda veri, dijital şehirler için çekirdek stratejik kaynaktır. Veri üretim merkezleri ise 

şehirdeki veri akışını rafinesini sağlayan en önemli merkezlerdir (Ham and Kim, 2020). 

Bu merkezlerin veri sağlayıcılarına uzaktan erişim sağlanabilmekte ve ilgili veri desteği 

saniyeler içerisinde elde edilebilmektedir. 

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi her alanda olduğu gibi dijitalleşme alanında 

da yaşanan kırılganlıkları açığa çıkarmıştır. Yaşanan afetler ve çeşitli krizler yönetişimin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler 

önüne sermiştir. Bu anlamda dijitalleşme ve planlama ilişkisi hem yönetişim hem de 
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sürdürülebilirlik boyutları ile ele alınması gereken önemli bir unsurdur. Dijital teknolojiler, 

yerel çabaların koordinasyonu ve entegrasyonu için bize bazı temel yeni bileşenler sunar; 

“Google Earth, Open Street Map, İzmir Açık Veri Portalı gibi” bunlardan bazılarıdır.

Dijital şehir olma konusunun yerel yönetimlere katkısı 3 madde ile özetlenebilir. Bunlardan 

ilki yerel yönetim bünyesinde çalışan uzman kişi kaynağının kapasitesinin artırılmasıdır. 

Çevrimiçi ortamlar sayesinde kazanılan donanım ve paylaşılan tecrübeler aracılığıyla 

bu durum gerçekleştirilebilir. İkinci fayda ise çoklu paydaş koordinasyonunun dijital 

demokratik ortam da sağlanması ve bu manada iyi yönetişimin ilkeleri olan katılımcılık, 

eşitlik, insan haklarına duyarlılık ve demokratik paylaşım sağlanması olacaktır. Son olarak 

açık verinin stratejik olarak kullanılması ve verinin kamunun katkısına açık olmasıdır.

İşbirliğine dayalı planlama ve politika için aşağıdan yukarıya veri oluşturmak gereklidir. 

Verinin demokratikleşmesi konusu akademik kaynaklarda da çeşitli tartışmalara sebebiyet 

vermektedir. Veri okur yazarlığı ve yetkinliği konusunda her verinin değil, rafine edilmiş 

ve kolay anlaşılır hale getirilmiş olanının kamu ile paylaşılması bir tartışma konusudur. 

VLR süreci oluşturduğu gösterge setleri ile hem veri işlenebilirliğini sağlamış hem de 

kolay takip edilir kılmıştır.

Pandemi Süreci ve İyi Yönetişim

Yönetişim modelinin taşıması gereken diğer özellik de afetler, salgınlar, ekonomik krizler 

vb. büyük olaylarda dirençliliğini koruyabilecek bir yapıya sahip olabilmesidir. Ortaya 

çıkabilecek büyük olaylar ya da zamanla gelişecek değişimlere adaptif olabilme kabiliyeti, 

ortaya koyulan amaca yönelik tanımlanan sürecin idare edilmesinde son derece önemlidir. 

En yakından tecrübe ettiğimiz, COVID-19 küresel salgını, dünya çapındaki uluslar ve 

şehirler için benzeri görülmemiş zorluklar yaratmıştır (Atkeson, 2020). Ulusal ve yerel 

hükümetler, pandeminin sosyal ve ekonomik sonuçlarını hafifletirken yeni bir korona 

virüsün yayılmasını hızla kontrol etmek için pro-aktif ve yenilikçi politika önlemleri almak 

zorunda kalmışlardır (Bonaccorsi ve diğerleri, 2020; Mei, 2020). 

Yetkin kişi ve kurumlar gibi paydaşlarla güçlenen fakat yokluklarında işlerliğini koruyan, 

değişimlere adaptif olup, öğrenerek ve güçlenerek çıkan bir yönetişim modeli, 

sürdürülebilirlik kavramının da layıkıyla temsil edilmesi adına önemlidir.



339

Şekil 3 İyi Yönetişim ve Dijital Demokrasi

Kaynak: Avrupa Konseyi Şemasından2 yararlanılarak yazar tarafından yeniden üretilmiştir.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ YERELLEŞTİRİLMESİ 

2.1 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesinin Gerekliliği ve 
Bunun Gerçekleştirilmesinde Kullanılan Süreçler 

2015 yılında küresel bir konsensüs ile kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 

insanlığın en önemli sorunlarına küresel düzeyde bir çözüm çerçevesi geliştirmek 

amacıyla yeni bir uluslararası gündem olarak ortaya konmuştur. Bu gündem 17 tane 

sürdürülebilir kalkınma amacını, 169 tane bu amaçlarla ilişkili alt hedefi ve en son revize 

edilmiş 231 göstergeyi içermektedir. Birleşmiş Milletler üye devletleri, 2030 Gündemini 

kabul ederken, SKA’ların uygulanması konusunda yerel ve bölgesel yönetimlerle yakın 

çalışma taahhüdünde bulunmuştur. 2015’ten bu yana metropoller, küçük şehirler, bölgeler 

ve buradaki STK’lar 2030 Gündemini aktif olarak yerelleştirmekte, SKA çerçevesini bir 

planlama ve yürütme aracı olarak kullanmaktadır (DSDG,n.d.). 

2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedeflerinden SKA’lara geçişte öğrenilen 

derslerden biri yerel yönetimlerin ve toplulukların katılımının hem hedeflerin 
2  https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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tanımlanmasında hem de gerçekleştirilmesinde temel olduğudur. SKA’ların yerel boyutu 

değerlendirilirken sadece belediyelerin ve uygulayıcı kurumların değil şehrin tüm 

aktörlerinin SKA’lara ulaşmadaki zorlukları ve fırsatları değerlendirmesi gerektiği konusunda 

bir fikir birliği söz konusudur. Aynı zamanda kentsel ve yerel aktörlerinin katılımı olmadan 

SKA gündeminin %65’ine tam olarak ulaşılamayacağı ortaya konulmaktadır (Adelphi & 

Urban Catalyst,2015). Şehirler, günümüzün ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklarının 

merkezinde yer almaktadır. Bu alanlar işsizlik, ayrımcılık, yoksulluk, kirlilik gibi sorunların 

da en şiddetli olduğu yerlerdir. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü kentler içerisinde 

yaşarken, GSYH’nın da önemli bir bölümü yine kentlerde üretilmektedir. Bu çerçeve 

içerisinde şehirler, SKA’lar arasındaki pozitif bağlantıların arttığı yerler olarak görülmekte 

ve ön plana çıkmaktadırlar. (Siragusa v.d., 2020)

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, takip ve gözden geçirme mekanizmalarının bir 

parçası olarak, üye devletleri ulusal ve alt ulusal düzeylerde ilerlemeye ilişkin düzenli 

ve kapsayıcı incelemeler yapmaya teşvik etmektedir. 2030 Gündeminin 89. Paragrafı, 

yerel yönetimler de dahil olmak üzere büyük grupları ve diğer paydaşları Gündemin 

uygulanmasına katkıları hakkında gönüllü rapor vermeye çağırmaktadır (DSDG,n.d.). 

Bu kapsamda 2016’dan başlayarak ülkeler Gönüllü Ulusal İncelemelerini (VNR), BM 

Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’na (HLPF) sunmaya başlamışlardır. VNR’ler ile SKA’lar için 

ulusal gelişimin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Benzer şekilde yerel düzeydeki gelişimin 

gözlenebilmesi ve farklılıkların görünür kılınabilmesi amacıyla bölge düzeyinde 2016, 

şehir düzeyinde 2017 yılından itibaren Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) raporları 

dünyanın farklı bölgelerindeki kentler ve bölgeler için hazırlanmaktadır. Özellikle VLR’ler 

bir ülkenin Gönüllü Ulusal İnceleme (VNR) süreçleriyle başarılı bir şekilde entegre 

edildiğinde, daha güçlü çok düzeyli yönetişim mekanizmaları için fırsatlar yaratabilirler 

(UCLG & UN-HABITAT, 2020).

Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) raporlarının önemi ve etki alanı

Yerel ve bölgesel yönetimler, Gönüllü Yerel İncelemeler (VLR) olarak da adlandırılan SKA 

uygulamasına ilişkin bu tür alt-ulusal incelemelere giderek daha fazla ilgi göstermektedir. 

VLR’lerin resmi bir statüsü bulunmamakla birlikte, bu alt-ulusal incelemeleri 

gerçekleştirme süreci, bunlarla ilgilenen kuruluşlara ve genel olarak SKA’lara ilişkin 

uygulamalarda birçok fayda sağlamaktadır. VLR’ler ayrıca Gönüllü Ulusal İncelemelerini 

(VNR) tamamlayabilir ve bunlara katkıda bulunabilirler (DSDG,n.d.).



341

Bir VLR’nin değeri, yerel sınırları aşması ve potansiyel olarak hükümetlerin tüm 

alanlarını etkileyebilmesi gerçeğinde yatmaktadır. VLR’ler, izleme ve değerlendirme 

mekanizmalarından daha fazlasıdır; dönüşümü sağlamak için kaldıraç, artan sivil katılımı 

teşvik etmek için şeffaflık, hesap verebilirlik mekanizmaları ile evrensel gündemlerin ortak 

sahipliğini artırmak için eğitim ve etkileşim araçlarıdır (UCLG & UN-HABITAT, 2020).

VLR hazırlama süreci aynı zamanda yerel yönetimlerin bir dizi paydaşla bağlarını 

güçlendirmesine ve farklı departmanlar arasındaki iş birliğinin içselleştirmesine ve 

geliştirmesine de yardımcı olmaktadır. Bir VLR’nin ana bileşenleri şu şekilde sıralanabilir: 

•	 Kapsayıcı ve katılımcı bir sürecin başlatılması;

•	 Yerel SKA Gündeminin Belirlenmesi;

•	 SKA uygulamasının planlanması;

•	 SKA hedeflerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi (Siragusa v.d., 2020).

Dünya’nın pek çok bölgesinde VLR yazım sürecinde kentlerin yerel özelliklerine, diğer 

şehirlere göre farklılıklarına ve benzerliklerine göre farklı metodolojiler uygulanmaktadır. 

Çalışmada örnek olarak verilen İzmir VLR raporunun hazırlanma süreci de hem diğer 

şehirlerin deneyimleri hem de yerel özellikler ve ihtiyaçlar çerçevesinde dizayn edilmiştir.

3.YENİ BİR YÖNETİŞİM MODELİ ÖRNEĞİ: İZMİR VLR RAPORU HAZIRLIK 
SÜRECİ 

Tamamen çevrimiçi ortamlar sayesinde iyi yönetişim yapısını sürdürülebilir hale 

getiren VLR raporu oluşturma süreci pandeminin tüm kısıtlamalara rağmen verimli 

bir şekilde tamamlanmıştır. Bu süreçte Açık veri portallarından veri erişimi sağlanmış, 

çevrim içi toplantılar ve çalıştaylar sayesinde uzman kişi kapasitesi artırılmış ve son 

olarak tüm bu faaliyetler şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcılığı esas alan iyi yönetişim 

ilkeleri çerçevesinde yürütülmüştür. İzmir VLR raporunun hazırlanmasındaki temel 

yaklaşım İzmir’in halihazırda pek çok düzeyde iş birliği gerçekleştirerek ve sürdürülebilir 

kalkınmayı gerçekleştirmede kullanacağı stratejileri ve altyapıları inşa ederken bunların 

gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde görünürlüğünü arttırabilmek, gelişmelerin 

ve mevcut durumun takibinin ve izlenmesinin sağlanabilmesidir.  Bu eksende raporun 

yazılma amacı; kentin sürdürülebilirlik bağlamında mevcut durumunu ortaya koymak, 
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kentin sürdürülebilirlik gündemindeki küresel konumunu ve vizyonunu yansıtmak olarak 

ifade edilmektedir.

3.1 İzmir VLR Raporu Hazırlık Sürecinde Kullanılan Yönetişim Modeli

İzmir Yerel Gönüllü Raporunun hazırlanmasında Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı yerel, 

ulusal ve uluslararası düzeyde; kamu, özel sektör ve STK’lardan farklı meslek grupları 

ve uzmanlıklara sahip geniş bir paydaş ağını içeren bir yapının organize edilmesini 

sağlamıştır. Bu haliyle rapor; kurulları, araştırma grubu ve katılımcıları ile çok boyutlu bir 

yapının ortak bir ürünü olarak hazırlanmıştır.

Şekil 4 İzmir VLR Raporu Yönetişim Yapısı

Kaynak: İzmir SKGA (2021)

Bu yapı içerisinde kentin kamu, özel sektör ve STK’larından oluşan bir yapının yanında, 

yerel yönetimin, ulusal ve uluslararası kuruluşların ve VLR hazırlayan diğer şehirlerin 

de dahil olduğu geniş bir yönetişim modeli benimsenmiştir. Bütün kurullar ve çalışma 

grupları iş birliği içinde ve eş zamanlı olarak hazırlık çalışmalarını yürütmüşlerdir, İzmir 
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VLR raporu dört aylık bir süre içerisinde tamamlanmıştır. Çalışmanın yönetişim modelini 

destekleyen paydaş analizi, izlenilen yöntem ve rapor yazım sürecine ait teknik detaylar 

aşağıdaki kısımda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Paydaş Analizi

Modern yerel yönetimlerden artık açıklık, verimlilik, belediyenin ihtiyaçlarını araştırma 

isteği, yerel politikaya aktif katılımı teşvik etmesi ve yerel halkı katılımcı süreçler 

ile paydaş yaşamına dahil etmesi beklenmektedir (Navruzov et al., 2000; Council of 

Europe, 2007). Paydaşlar arasındaki ilişkilendirme ve katılımcılık, sürdürülebilirlik 

kalkınma ajandalarında bir norm haline gelmiştir (Benites- Lazaro & Mello-Th ́ery, 

2019; Kuchler, 2017; Luyet et al., 2012; Reed, 2008; H ‐orisch et al., 2014; Benites-

Lazaro & Mello-Th ́ery, 2019). Birçok bilimsel çalışma, yüksek katılım oranlarına sahip 

iyi yönetişim modelinin sürdürülebilirlik anlamında uyumlu bir kalkınma sürecini teşvik 

edebileceğinden bahsetmektedir (Vitálišová v.d., 2021). Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma 

ile ilgili ortaya çıkan yeni yaklaşımlar da paydaşlarla ilişki kurmanın rolünü ve paydaşların 

kalkınmaya pozitif yönde katkı verebilmeleri için nasıl ve ne zaman dahil edilebileceğini, 

talep ve fırsat odaklı yöntemlerin nasıl önerileceğini, bu anlamda ortaya konulacak 

yenilikçi fikirlerin tüm yönleriyle desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar (Gertler & 

Wolfe, 2004; Gullino et al., 2018).

Çalışma sürecinde katılım gösteren paydaşlar; profilleri (politikacı, uzman, yönetim, özel 

uzmanlık), sundukları kaynak desteği (siyasa, finans, hukuk, bilgi), hizmet ettikleri amaç 

(süreç, içerik) ve üstlendikleri rol (destekleyici, iş birlikçi, yönetici) bakımından analiz 

edilmiştir. Paydaşlar ise; kentin yerel yönetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi; İzmir’in iş 

dünyası, meslek kuruluşları, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren en 

büyük çatı platform olarak İzmir İl Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), 

ulusal ve yerel dinamiklere hakim, bilgisiyle İzmir’in kentsel sürdürülebilirlik gündemine 

dair veri ve göstergelerin araştırılmasında öncü rol oynayan bir diğer bir paydaş olarak 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş 

Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), 

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan ve Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğini 

yaptığı SDSN Türkiye Ağı, özellikle Kurullarda yer alan temsilcileriyle Üniversiteler,  

Meslek Odası ve Baro, Sivil Toplum Örgütleri ve Gönüllülerden oluşmaktadır. 
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Şekil 5 VLR Hazırlama Süreci Paydaş Analizi

Kaynak: Yazarlar tarafından hazırlanmıştır

Paydaş analizi tablosu, bize paydaşların hangi zeminde birleştiklerini yönetişim modeli 

içerisinde üstlendikleri rol ve katkı biçimleri bakımından açık bir değerlendirme olanağı 

sunmaktadır. Buna göre; profil, kaynak, amaç ve rol kategorilerinde en fazla katkı sağlayan 

paydaşlar,  İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İEKK, İZKA, UNDP ve UCLG_MEWA olarak 

sıralanmaktadır.  Bu yapılar temelde kent içinde yönetişim yapısı içindeki konumlarıyla da 

belirgin şekilde ön plana çıkmaktadırlar. Diğer paydaşlar ise birbirlerine benzer alanlarda 

özel uzmanlık, bilgi, içerik ve iş birliği açısından sürece katkılarını sunmuşlardır.  Bu 

çok katmanlı paydaş yapısı ve katılımcı bir süreçle hazırlanan İzmir VLR raporunun 

metodolojisi ve paydaşların bu katkıların detaylı açıklamalarına aşağıdaki kısımda yer 

verilmektedir. 

3.2 İzmir VLR Raporu Metodolojisi

İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında kurulların ve araştırma 

grubunun gerçekleştirdiği ön toplantıların ardından bir yol haritası belirlenmiştir. Hazırlık 

süreci içerisinde Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın koordinatörlüğünde kentteki 

Kamu, Özel Sektör ve STK temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olunmuştur. Geri 

bildirimlerle ve geniş bir katılımcılıkla bu süreç yönetilmiştir. Yol haritası doğrultusunda, 
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her aşamasında geri bildirimlere bağlantılı olarak yeniden şekillendirilen, koordinasyon ve 

danışma kurulunun katkısıyla araştırma grubunun raporun yazımında izlediği metodoloji 

aşağıdaki şekille özetlenmektedir.

Şekil 6 İzmir VLR Raporunun Metodolojisi

Kaynak: İzmir SKGA (2021)
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Yukarıdaki şemada da verildiği üzere ilk olarak araştırma grubu, İzmir’de 2019-2021 yılları 

arasında belediyenin ve kentteki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının içeriklerine göre hizalamasını 

gerçekleştirmiştir.

İkinci adımda aynı dönemde İzmir VLR raporunun hazırlanmasına katkı veren yerel, 

ulusal ve uluslararası tüm kurum, kuruluşların temsilcileri ile üç gün süren yoğun bir 

eğitim programı ile hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları detaylı olarak incelenmiş, 

hem de kentteki, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki kurum, kuruluş ve STK’ların SKA’lar 

ekseninde yaptıkları çalışmalar tanıtılmış, diğer VLR hazırlayan şehirlerden (Espoo - 

Finlandiya ve Buenos Aires - Arjantin) bu kentlerin VLR raporlarını hazırlayanlardan 

oluşan temsilcilerden süreçteki deneyimleri hakkında bilgi, yöntem ve ilerleyiş üzerine 

görüşleri alınmıştır.  Eğitim sonrasında paydaş ağına gönderilen formlar aracılığı ile 

Kamu, STK’lar ve Özel Sektör temsilcilerinden gerçekleştirdikleri faaliyetleri SKA’lara göre 

eşleştirmeleri istenmiştir. Farklı katmanlardan toplanan tüm bu faaliyetler araştırma grubu 

tarafından yeniden gözden geçirilerek SKA’lara göre hizalanmıştır. 

Üçüncü adımda tüm görüşmeler ve çalışmaların sonunda 17 adet SKA’nın İzmir’in 

öncelikleri ve yerel konumuna göre “Toplumsal”, “Ekonomik”, “Çevresel” kategorilerinde 

ayrıştırılması gerçekleştirilmiştir. Bu ayrım gözetilirken çalışma gruplarının yapısı ve 

literatürdeki kolaylaştırıcı ayrımlardan referans alınmıştır. Araştırma grubuna, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’ndan uzmanların da dahil olması 

ile (Çevre Alt Grubu çalışmalarına dahil olmuşlardır) toplumsal, ekonomik ve çevresel 

olmak üzere üç ana çalışma grubu ekseninde devam edilmiştir. Aşağıdaki şekilde 

SKA’ların İzmir için yapılan sınıflandırılması verilmektedir.
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Şekil 7 İzmir VLR Raporu İçin SKA Sınıflaması

Kaynak: İzmir SKGA(2021)

Dördüncü aşamada, küresel amaçlar ve alt hedefler yerelleştirilerek İzmir’e uyarlanmıştır. 

Yerel alt hedefler ve göstergeler oluşturulurken; uluslararası metodoloji kılavuzları ve 

Türkiye düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalardan faydalanılmıştır. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin hazırlamış olduğu 2020-2024 stratejik planı, çeşitli kurum ve kuruluşların 

elinde bulunan veri ve göstergeler incelenip, derlenerek İzmir’in ihtiyaç ve öncelikleri ile 

uyumlu yerel göstergeler belirlenmiştir. Yerelleştirme gerçekleştirilirken; Kent Geneli ve 

Kent Çeperini kapsayan bölgeler kendi planlama pratiklerine göre ayrıştığından, farklı 

şekillerde ele alınmış ve sonrasında bütüncül bir yaklaşımla birleştirilmiştir. Bu kapsamda, 

kent geneli yanında “havza yaklaşımı” da raporda kenti idari sınırların dışarısında ekolojik 

sınır ayrımıyla ele almaktadır. Bu durum araştırma grubu içerisinde Kent Geneli ve 

Havza Çalışması kapsamında değerlendirilmiş, benzeşen ve ayrılan yönleri ile farklı bir 

metodoloji uygulanmıştır.

Beşinci adımda ise İzmir için mevcut çalışmalardan, raporlardan, veri tabanlarından 

faydalanılarak ulusal ve yerel farklılıkların yansıtılması, eksik verilerin belirlenmesi, 

bunların temininde yaşanan problemler, üretilmesine ihtiyaç duyulan göstergeler üzerine 

çalışılmıştır. 
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Altıncı ve son olarak bir diğer katılımcı süreçler adımında; kentte elde edilen tüm 

bilgiler ve gerçekleştirilen tüm çalışmalar iki gün süren çalıştayda toplumsal, ekonomik 

ve çevresel kategorileri ile bu kategorilerin kentteki önemli uzmanlarından oluşan 

mentörler ile araştırma grubu tarafından kent paydaşlarına sunulmuştur.  Paydaşlardan 

öneriler alınarak, İzmir’de ön plana çıkan göstergeler ve uygulamalar kolektif akıl ve 

katılımcılık ilkelerine bağlı kalınarak yeniden değerlendirilmiştir. Raporun yazımında tüm 

bu süreçlerden elde edilen geri bildirimlere yer verilerek katılımcı süreçlerin katkısının 

rapora nüfuz etmesi sağlanmıştır.

Raporun içeriği ve şehre ilişkin özgün metodolojinin oluşturulabilmesi adına yukarıda 

anlatılan süreçlerle eş zamanlı olarak; VLR metodoloji kılavuzları, Dünyanın farklı 

bölgelerinde yer alan her biri farklı yapılara sahip diğer şehirlerin raporları detaylı olarak ele 

alınarak, İzmir VLR’nin nasıl bir yaklaşımla oluşturulabileceği (yatay düzeydeki etkileşimi), 

ulusal VNR raporları taranarak ise İzmir’in Türkiye içerisindeki yeri ve etkileşimi (dikey 

düzeydeki etkileşimi) konumlandırılarak raporun etki alanına ilişkin bir planlama ve tasarım 

gerçekleştirilmiştir. 169 küresel alt amaç yerel düzeyde yeniden yorumlanmıştır. Böylece 

toplamda İzmir kent geneli için, 100 alt hedef ve 160 yerel gösterge belirlenmiştir. İzmir 

yerel amaçları ve göstergeler Türkiye’deki saygın uzmanlardan oluşan akademik danışma 

kurulu tarafından onaylanmıştır. Bütün bu hazırlık ve yazım süreci, pandemi koşulları 

nedeniyle dijital ortamda dijital araçlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Zaman ve mekan 

konusundaki bu esneklik farklı kesimlerin temsilcilerinin bir araya gelebilmesine olanak 

tanımış ve bu süreçte katılımcılık çok daha geniş eksende sağlanabilmiştir. 

3.3 Dijital Demokratikleşme Unsurları Açısından İzmir VLR Raporu 

Günümüzde dijital eşitsizlik (digital divide) tüm ülkelerde var olmasına rağmen, bilgi 

teknolojileri üretmeye dayalı teknolojik alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesi tüm ülkelerde 

hızlı bir şekilde ilerlemektedir (Milner, 2006). Yapılan bazı araştırmalar internet alt yapı 

hizmetlerinin sadece ekonomik aktivitelere göre kazanım sağladığını vurgulasa da, 

kamusal hizmetlere erişim hükümetler tarafından üretilmiş online platformlar aracılığı 

ile toplumun tüm kesimine hizmet etmektedir (Mahmood, 2004). Teknoloji ve iletişim 

alanda yaşanan bu gelişme topluma kamusal hizmetlerin ulaşması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Böylelikle de iyi yönetişimin şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine 

de olumlu yönde katkı sağlamaktadır.
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Twitter, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya platformları, interaktif bilgisayar ve akıllı 

telefonlar aracılığı ile artık sosyal hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu teknolojiler 

bilginin aktif olarak birikmesini ve yayılmasını toplum için kolaylaştıran bir rol de 

üstlenmektedir (Norris, 2001). En önemlisi de bu araçlar vatandaşın siyasilerin politik 

düşüncelerini anlamalarına, bunlara aşina olmalarına ve siyasi tartışmalara girmelerine 

de olanak vermektedir (Ali, 2020).  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BT) bu önemi 

göz önüne alındığında Katz (1997), bu platformları etkin bir şekilde kullanan kişileri 

dijital vatandaş olarak tanımlamıştır. Bu durum ilk kabul edildiğinde bilgi teknolojileri 

demokratikleşme dalgasının üçüncü ana dalgası olarak görülmekteydi. Bu bağlamda 

Balkin (2004), ifade özgürlüğünün ve demokrasiye erişimin bilgi teknolojilerine erişim 

ile koşullandırıldığını savunmaktadır. Aynı düşünce doğrultusunda vatandaşların BT’ye 

erişimi olduğu zaman siyasi süreçlere katılma olasılıklarının daha yüksek olduğu ve 

de demokrasiyi geliştirerek yeni bir uygulama biçiminin mümkün kıllanabileceğinden 

söz edilebilir (Weare, 2002). Dijital demokrasinin oluşumunun ancak resmi siyaset ve 

sivil toplum birbiriyle etkileşime geçtiğinde, kamu yönetişimi için politika hedeflerini 

ifade ettiklerinde ve son olarak oylama yapabilme durumunda gerçekleşebileceği ifade 

edilmektedir (Ali, 2020).  Tüm bu dijital demokratikleşme unsurları göz önüne alındığında 

İzmir VLR süreci tüm aşamalarıyla; siyasiler, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum 

arasında etkileşim sağlayan dijital platformlar aracılığıyla, yüksek katılım oranıyla, dijital 

demokrasiye uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA

Kentsel planlama, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verme kapasitesi olan, yeniliklere 

açık, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabilen bir yönetişim yapısına sahip olmalıdır.

Bu çalışmada, geleneksel yönetişim modelinin günümüz gereksinimlerini karşılamadaki 

yetersizliği ve uygulamadaki aksaklıklarının giderilmesi konusunda dijital, katılımcı, 

sürdürülebilir ve yenilikçi özelliklere sahip yeni bir yönetişim modeli ihtiyacına yönelik 

literatürde yapılan tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu ihtiyaca yönelik olarak uygulanacak 

modelin hangi özellikleri taşıması ve kapsamının nasıl olması gerektiği konusu, 

planlamanın farklı boyutları ekseninde ele alınarak, İzmir için VLR raporunun yazımı 

sürecindeki deneyimler üzerinden tartışılmaktadır. Bu örnek ekseninden değerlendirilen 

yeni bir yönetişim modeli örneğin içeriğinden çok metodolojisi, yönetişim ve paydaş 
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yapısı, ağı ve bu ağın kurulduğu dijital platform özelinde sağlanan dijital demokratikleşme 

unsurları kapsamında üç aşamada incelenmiştir.

Planlamanın dijitalleşme boyutu konusundaki literatürel arka planda dijital ikiz şehir, 

dijital vatandaş ve veri unsurları ön plana çıkmaktadır.

İçinde bulunduğumuz çok boyutlu sistemsel ve yönetimsel krizlere, çok boyutlu bir 

çerçeve sunan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirmesinin küresel amaçların 

başarısını doğrudan etkilemesi, Birleşmiş Milletler üye devletlerinin, 2030 Gündemini 

kabul ederken, SKA’ların uygulanması konusunda yerel ve bölgesel yönetimlerle yakın 

çalışma taahhüdünde bulunmuş olması, 2015’ten bu yana metropoller, küçük şehirler, 

bölgeler ile buradaki STK’ların 2030 Gündemini aktif olarak yerelleştirmek için çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirmesi ve SKA çerçevesinin kentler için bir planlama ve yürütme 

aracı olarak kullanılması bu çalışmada SKA’ların yerelleştirilmesi konusunun planlama 

ve yönetişim açısından ele alınmasının temel belirleyicilerinden olmuştur. Bu kapsamda, 

çalışmada SKA gündeminin yerelleştirilmesini (ulusal ve yerel düzeyde) ve gelişiminin 

takip edilebilmesini sağlayan raporlama süreçlerinin kentin farklı aktörlerinden 

oluşan katılımcı bir süreçle geniş bir etki alanı içerisinde gerçekleştirilmesinin önemi 

vurgulanmıştır. Özellikle yerel düzeyde hazırlanan VLR’lerin bir ülkenin Gönüllü Ulusal 

İnceleme (VNR) süreçleriyle başarılı bir şekilde entegre edilmesinin; daha güçlü, çok 

düzeyli yönetişim mekanizmaları için de fırsatlar yaratabileceği açık bir şekilde ortaya 

konulmaktadır (UCLG & UN-HABITAT, 2020). Bu eksende çalışmada kent düzeyinde ele 

alınan bu örneğin yönetişim açısından yorumlanması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen 

paydaş analizi ile kentin yönetişim yapısının tanımlayıcı unsurları olan; profil, kaynak, 

amaç ve rol kategorilerinde rapora en fazla katkı sağlayan paydaşlar; İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, İzmir İEKK, İZKA, UNDP ve UCLG_MEWA olarak belirlenmiştir. Bu yapıların 

ortak paydası; uluslararası, ulusal ve kent içindeki yönetişim yapısındaki konumlarıyla 

da belirgin şekilde ön plana çıkan politika üreticileri ve uygulayıcıları olmalarıdır. Bu 

aktörlerin dışında yer alan paydaşlar ise birbirlerine benzer alanlarda özel uzmanlık, bilgi, 

içerik ve iş birliği açısından bu katılımcı sürece dahil olarak önemli katkılar sunmuşlardır.

Yeni yönetişim modeli örneği olarak değerlendirilen İzmir’in Kentsel Gelişim Ağının İzmir 

VLR’sini hazırlama süreci, bu çalışmada aynı zamanda kentteki veriye dayalı karar verme 

kültürünün gelişmesi, veri yönetişimi ve demokrasinin tesis edilmesi için bir odaklanma 

sağlaması açısından da bir örnek olarak ele alınmıştır. Bu örneğin ele alınmasındaki bir 
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diğer unsur da Türkiye için bu alandaki ilk örnek olarak, yerel yönetimlere yeni yönetişim 

anlayışını desteklemesini açısından hem metodolojisi hem de uygulama pratiği açısından 

fayda sağlayacağının düşünülmesidir. 

İzmir Gönüllü Değerlendirme Raporunun gelecek süreçte oluşturulacak Gönüllü Yerel 

Değerlendirme Raporlarını için bir referans unsuru olması, ayrıca Dünya’nın herhangi bir 

kentinde üretilecek olan GYD rapor yazım süreçlerine iyi yönetişim anlamında çerçeve 

oluşturması beklenmektedir.
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Bu bahsettiği sorunsal ve değişim olgularının özellikle Hollanda’da çok iyi 
gözlemlenebildiğini belirtmiş ve örneklerini de Hollanda üzerinden vermiştir. Yürüttüğü 
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Kamu ile sermaye arasında kurulan spekülatif ilişkide planlama aktörlerinin yaşanana hızlı 
gelişmeleri arkadan takip edebildiği ve ancak esnek ve refleksif bir tepki geliştirebildiğini 
belirtmiştir. Planlara da giren esnek ve refleksif tavrın artık plan paftalarına da yansıyan 
bir belirsiz ve bulanık sınırlarla karşılaşmamıza sebep olduğunu sunmuştur. Kok yeni 
girişimci neoliberal kentsel yönetişim yapısının ortaya çıkış sebepleri ile mekânsal 
yansımalarını birlikte sebep sonuç ilişkisi içinde sunarak konuşmasını sürdürmüştür. 
Kentsel gelişimin yapısı ile aktör peyzajı çeşitliliğinin daha yeni analizlerle ele alınması 
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Abdullah İnanç KIRAN

Doç. Dr. Seher Demet KAP YÜCEL 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama

Özet

Sürdürülebilir kent politikaları içinde ekolojik krizlere ve iklim değişikliğine karşı kentin 
dayanıklılığının artmasında bir çözüm olarak yeniden gündeme gelen kentsel tarım, 
aslında İstanbul için uzun bir tarihe sahiptir. Bir üretim mekânı olarak kentsel tarımın 
geleneksel olarak yaşatıldığı ve tarih boyunca şehre gıda sağlayan Yedikule bostanları 
ve Piyalepaşa bostanı, kentsel tarımın İstanbul kent merkezinde yaşatıldığı tarihi örnekler 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ancak günümüzde yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan bu 
bostanlar, varlıklarını bostancılar vasıtasıyla sürdürebildiği görülmektedir. Bu kapsamda 
bu bildiri ile geleneksel bir üretim mekânı olarak kentsel tarımın halen sürdürüldüğü 
tarihi Yedikule bostanlarına ve Piyalepaşa bostanına odaklanılarak, bu bostanlarda halen 
bostancılık faaliyetlerini sürdüren bostancılar ile kentsel tarım kapsamında derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, İstanbul’un tarihi kent 
bostanlarının kentin ekosistemine sağladığı katkılar nedeniyle; bu bostanların yaşatılması 
ve kentin yeşil sistemleriyle entegrasyonunu sağlayacak mekânsal politikalar ve stratejik 
kararlar içinde ele alınması, kentsel dayanıklılığının artmasında kilit bir rol oynayacağı 
üzerine vurgu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kentsel Tarım, Gıda, Bostanlar ve Kentsel Dayanıklılık. 
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Urban Agriculture as a Solution in the Future of Cities and Istanbul's 
Historical City Vegetable Gardens: Yedikule and Piyalepaşa 

Abstract

Urban agriculture, which has been reconsidered as a solution to increase the resilience 
of the city against ecological crises and climate change within sustainable urban 
policies, actually has a long history for Istanbul. Yedikule and Piyalepaşa vegetable 
gardens, where urban agriculture has traditionally been kept alive as a production area 
and have provided food to the city throughout history, are the historical examples of 
urban agriculture in Istanbul. However, these vegetable gardens, which are facing the 
threat of extinction today, are able to maintain their existence through gardeners. In this 
context, with this paper, focusing on the historical Yedikule and Piyalepaşa vegetable 
gardens, where urban agriculture is still carried out as a traditional production place, 
in-depth interviews were held with gardeners within the scope of urban agriculture. As a 
result of the findings, it was emphasized that keeping these vegetable gardens alive and 
taking them into spatial policies and strategic decisions that will ensure their integration 
with the city's green systems will play a key role in increasing the resilience of the city.

Keywords: Sustainability, Urban Farming, Food, Vegetable Gardens (bostans) and Urban 
Resilience.

1. GİRİŞ 

Dünyayı etkisi altına alan neoliberal politikalar, kapitalizmle süregelen sosyal, ekonomik 
ve ekolojik sorunlar küresel boyutta yıkıcı sonuçlar doğurmasını hızlandırmıştır. Bu yıkım, 
ekonomik ve ekolojik krizler ile dünyayı gıda krizine de sürüklemiştir. Sürekli krizlerin 
yaşandığı kentlerde, gıda erişimi, güvenliği ve maliyetleri en önemli sorunlardan biri olarak 
öne çıkmıştır. Toprak ve tarım ile bağı kopan yabancılaşan kentlerde iklim değişikliğinin 
tetiklediği gıda krizi bu bağın yeniden kurulma süreçlerini ortaya çıkarmaktadır. 

Kentsel tarım ekonomik, ekolojik kriz ile artan gıda maliyetleri, gıdaya erişimde 
adaletsizlikler, gıda güvenliği gibi pek çok sorunun daha da görünür hale geldiği günümüz 
kentlerinde, gelecekte gıda üretiminin ve sürdürülebilirliğin devam edebilmesinde 
yaşamsal bir araç olarak görülmektedir. Kentlerde iklim değişikliğine karşı mücadele 
etmede, gıda üretimi ve tüketimi arasındaki mesafeyi kısaltarak sera gazı emisyonunun 
azaltılmasında ve karbon ayak izinin küçülmesinde kentsel tarım etkin bir rol oynamaktadır. 
Kentsel tarım, üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi ve aracıları azaltarak güvenilir, sağlıklı, 
adil gıdaya erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra, kent yoksulluğunun azaltılmasını, kentte 
istihdam oluşturulmasını, kentlerin yaşanabilir kılınmasını, yaşam kalitesinin artmasını, 
gıda güvencesinin oluşmasını, insanların doğayla bir araya gelmesini, topluluk bilincinin 
ve ekolojik değerleri koruma düşüncesinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu da kentte 
tarımın yapılmasında ve yaygınlaşmasında politikalara öncülük eden gıda toplulukları, 
gıda kooperatifleri, kent bahçeleri gibi oluşumların da sayısını hızla arttırmıştır. Yerel 
yönetimlerin de kentte tarımı destekleyen uygulamaları ve politikaları benimsemesini 
sağlamıştır. Dünyanın farklı yerlerinde kent bostanları oluşturma ve yaygınlaştırma 
deneyimine karşın, İstanbul, binlerce yıldır şehrin merkezinde halihazırda yaşayan tarihi 
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kent bostanları bulunmaktadır. İstanbul’da kentsel tarımın yaşayan ve günümüze ulaşan 
son örneklerini teşkil eden tarihi Yedikule Bostanları ve Piyalepaşa Bostanı, şehrin kültür 
mirasının, hafızasının bir parçası olması ve kentin ekosistemine sağladığı çoklu katkıları 
sebebiyle korunması ve geliştirilmesi gereken kentsel tarım alanlarıdır.

Bu çalışma, sürdürülebilir kent politikaları içinde ve ekolojik krizlere karşı kentin 
dayanıklılığının artmasında bir çözüm olarak yeniden gündeme gelen kentsel tarımı, 
İstanbul kent merkezinde kentsel tarımın yaşatıldığı Yedikule Bostanları ve Piyalepaşa 
Bostanı üzerinden incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamıştır. İstanbul’un tarihi kent 
bostanlarının sürdürülebilir ve dayanıklı kentler oluşturmada sosyal, ekonomik, ekolojik 
çok yönlü katkıları sebebiyle korunmasının İstanbul’un gıda sistemindeki yerine ve kentin 
geleceğindeki önemine dikkat çekmiştir. 

2. KENTSEL TARIM 

Kent merkezinde ve çeperinde gerçekleştirilen kentsel tarım, günümüze doğru 
sürdürülebilir kentsel gelişme perspektifi içinde yer almaya başlamıştır. Sürdürülebilir 
kentsel gelişme, dünyada artan çevre sorunlarına karşı kentlerin mekânsal ve işlevsel 
açıdan yeniden yapılandırılmasında ekoloji öncelikli planlama ve gelişme yaklaşımları 
için değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirliğin kentsel planlamaya yansıması, kentsel 
gelişmenin ekolojik, sosyal, ekonomik bileşenler ile yerelden başlatılmasına yapılan 
vurgu ile olmuştur. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik ilkesinin planlamanın konusu haline 
getirilmesi, 1992 yılında Brezilya’da düzenlenmiş Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nda “Yerel Gündem 21” olarak “sürdürülebilir kentsel–kırsal gelişme 
stratejileri” belirlenmiş, bu stratejilere uygun bir şekilde ülkeler kendi politikalarını 
oluşturma ve geliştirme yoluna gitmiştir (UNCED 1992; Varol, 2019: 37). 

Sürdürülebilir kentsel ve kırsal gelişme stratejileri doğrultusunda ülkeler sürdürülebilirliğin 
sosyal, ekonomik, çevresel boyutlarını yönetişim ve katılım ile değerlendirerek 
“Sürdürülebilir Kentler Programı” ortaya koymuştur. 1994 yılında düzenlenen Avrupa 
Sürdürülebilir Kent ve Kasabalar Konferansı kapsamında hazırlanmış “Sürdürülebilirliğe 
Doğru Avrupa Kentler ve Kasabalar Şartı (Aalborg Şartı)” ve 1996 yılında Türkiye’de 
gerçekleştirilen “Kent Zirvesi” olarak da bilinen “Birleşmiş Milletler Habitat II İnsan 
Yerleşimleri Konferansı”nda kentin sürdürülebilir gelişimi, planlama içinde ele alınmıştır 
(Varol, 2019). 2000 yılında Birleşmiş Milletler “Binyıl Zirvesi–Kentsel Binyıl Bildirisi” 
ile 2002 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” kapsamında sürdürülebilir planlamaya 
yönelik yaklaşımlar daha kapsamlı hale getirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında ekonomik, 
sosyal ve çevresel kalkınmanın sürdürülebilirlikten ayrı görülemeyeceğine işaret 
edilmiştir (Özcan, 2016). 

Bu bağlamda, sürdürülebilirlikte iki mekânsal gelişme stratejisi ya da kentsel gelişme 
modeli ortaya konulmuştur. Bunlardan ilki kentlerde arazi kullanım kararlarının ve 
stratejilerinin oluşturulmasında açık yeşil alan kullanımlarının önceliklendirildiği “yeşil 
kent” ya da “ekolojik kent” olarak ifade edilen mekânsal gelişme çerçevesini anlatırken, 
ikincisi kentteki enerji tüketiminin ve bireysel araç kullanımının azaltılmasından 
ekolojik ayak izini küçülten bir dizi stratejik hedefe ve karara dayanmaktadır (Kaya ve 
Susan, 2020). Ancak dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda kentlerde baş edilemez 
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boyutlara ulaşan sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlar karşısında sağlıklı, yaşanabilir, 
sürdürülebilir kentler oluşturmak ve kentlerin dayanıklılığını arttırmak için kentsel tarım 
yeniden gündeme gelmiştir. 

Son yıllarda BM, FAO, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen 
araştırmalar kentsel tarıma ayrıntılı olarak ele almıştır (McEldowney, 2017; Curry, Keech, 
Reed ve Maye, 2014) Ayrıca bu kuruluşlar, kentsel tarımın kentlilerin doğrudan gıdaya 
erişimini kolaylaştırdığını, özellikle gıdaya erişim güçlüğü yaşayan düşük gelirli hanelere 
ve kişilere, sağlıklı ve adil gıda sağladığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri başlığı altında sıraladığı 17 hedef arasında 
açlık ve yetersiz beslenmenin sona erdirilmesi ve sürdürülebilir şehirler ve yaşam 
alanları oluşturmak gibi konular içinde kentsel tarımı ele almaktadır. Avrupa Komisyonu 
ise 2020 yılında yayınlanan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Stratejileri” kitabı Bölgesel 
odak kapsamında “kentsel-kırsal bağlantılar” metodolojik yaklaşımı ile sürdürülebilir 
gelişmenin mekânsal boyutunda kentsel tarıma yer verdiği görülmektedir (Fioretti, 
Pertoldi ve Van Heerden 2020).

Kentsel tarım, yerel üretim sistemlerini ve gıda güvencesini destekleyerek şehirlerin 
gıda krizine karşı esnekliğini, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kentlilerin 
başa çıkmalarını ve gıda güvenliği riskine karşı daha güçlü mücadele edebilmelerini 
sağlamaktadır. Kentsel tarım, kentlerin krizler karşısında dayanıklılığını arttırmak ve kentsel 
ekosisteme sağladığı katkılar açısından stratejik bir politika aracı olarak ele alınmaktadır. 
Bu bağlamda Paris İklim Antlaşması iklim değişikliğine karşı kentlerin dayanıklılığının 
arttırılması üzerine oluşturulmuştur. Bu antlaşma, iklim değişikliğinin gıda üretimini, 
teminini ve güvenliğini doğrudan etkilediğini belirtmiştir. Neoliberal kentleşme ile nüfus 
artışının getirmiş olduğu baskı kentteki tarım alanlarının azalmasını daha da hızlandırmış, 
kent yoksulluğunun artmasına, gıda güvencesinin zarar görmesine, gıdaya doğrudan 
erişimin zorlaşmasına ve gıdadaki adaletsizliklerin daha da derinleşmesine neden 
olmuştur. Dünyada büyüyen ve krize dönüşen gıda sorununa ve güvenliğine karşı bir 
çözüm aracı olarak yeniden gündeme gelen kentsel tarım, küçük çiftlikler, hobi bahçeleri, 
topluluk bahçeleri, ticari bostanlar, çatı/teras bahçeleri, seracılık, hidroponik, akuaponik 
üretimler ve Z-Farming (arazisiz/topraksız tarım) gibi çeşitli yöntemler içinde yürütülen 
tarım faaliyetlerini içerek şekilde yapılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Toprağa dayalı 
geleneksel yetiştirme tekniklerinin yanında teknolojik gelişmeler sonucunda bu yeni 
uygulamaların yaygınlaştığı görülmektedir. Bu tarım uygulamaları, çatılarda oluşturulmuş 
seralarda, bina içerisindeki kapalı alanlarda ve bitki fabrikalarında yapılan üretime 
dayanmaktadır. Çevre kontrollü tarım olarak da bilinen bu yeni kentsel tarım tekniği, 
ekstrem iklim olaylarından etkilenmeden yıl boyunca kesintisiz bir şekilde üretim yapmaya 
olanak tanıdığı için tercih edilmektedir. Ancak neoliberal politikaların, kentte ve kırda 
tarım alanlarının azalması, tarımdaki istihdamın gerilemesi ve gıda güvencesini tehdit 
eden sorunları karşısında tarımda yeni teknolojilerin fonlarla desteklenmesi, topraksız 
ve insan müdahalesinde olan yeni tarımı teşvik etmesi gibi uygulamaları, toprağa dayalı 
tarım uygulamalarının önüne geçebileceği öngörülmektedir. 

Kentsel tarımda Ar-Ge'nin ve yeni teknolojilerin artması, neoliberalizmin krizleri 
karşısında şehirlerin dirençliliğini arttırmada ve sürdürülebilirliği sağlamada bir çözüm 
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iddiasıyla öne sürülmüştür. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) gıda erişimini arttırmak, gıda güvenliğini iyileştirmek için tarımda yeni üretim 
teknolojilerini geliştirmek ve bu üretim modelinin yayılmasını teşvik etmek amacıyla 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ortak çalışmalar yürütmektedir (URL-1). Yeni üretim teknolojilerinin İstanbul'daki 
kentsel tarım uygulamaları arasında yer almakla birlikte İstanbul kent merkezinde 
geleneksel olarak tarımın yapıldığı bostanlar, yüzlerce yıllık varlığıyla kentin gıda 
sisteminde yadsınamaz bir yer edinmiştir. İstanbul’un tarihi bostanları, üretim teknikleri, 
ürün çeşitliliği ve yoğun üretim sebebiyle yüzyıllardır geleneksel şekilde kentsel tarım 
faaliyetlerinin sürdürüldüğü mekanlar olmuştur. Tarih boyunca bostanlar, şehrin çevresel, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmuştur. İstanbul’da kentsel tarımın 
uzun ve köklü bir geçmişi olması sebebiyle bu alanların korunması, yaygınlaştırılması 
ve yerel yönetimler tarafından desteklenmesi sürdürülebilir kentsel gelişme açısından 
önem arz etmektedir. Sürdürülebilirliği arttırmasının yanı sıra kent bostanları, yerel gıda 
sistemlerinin korunması, dayanışmayı geliştirmesi, topluluk bilincini arttırması, yaşam 
kalitesinin yükselmesi, kentte istihdam oluşturma, açlıkla baş etme, gıdaya doğrudan 
erişme gibi pek çok fayda sunmaktadır. Ayrıca bostanlar, ekolojik tarım uygulamalarını 
teşvik ettiği için gıda tedarik zincirinin kısalmasını sağlar ve karbon emisyonunu azaltır. 

3. LİTERATÜR TARAMASI

İstanbul tarihi kent bostanları ile ilgili yapılan literatür taramasında 2013’ten sonra 
konuyla ilgili araştırmaların ve yayınların arttığı görülmektedir. 2013’ten önce konuyla 
ilgili belli başlı çalışmalara ulaşılmıştır. Bunlar arasında Paul Kaldijian’ın 2000 yılında 
yayımladığı “Urban Food Security and Contemporary İstanbul: Gardens, Bazaars and 
The Countryside” isimli doktora tez çalışması, İstanbul’un gıda güvenliğini ve gıda üretim 
sistemini bostanlar üzerinden ele alan başlıca çalışmalar arasındadır. Buna ek olarak 
2008 yılında Eminönü Belediyesi ve Haliç Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “3. 
Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu”nda sunulan bildiriler arasında bostanlar ile 
ilgili Alessandra Ricci’ye ait “İstanbul’da Manevi Kültürel Miras: Kara Surlarının Bizans 
Bahçeleri” isimli çalışmanın olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile Ricci, Kara Surlarının 
yapıldığı sırada Teodosyen Kanunnamesi’ndeki bir ferman ile surların kulelerine ait alt 
katların tarım için kullanıldığına ve çevredeki çiftçilerin kulelerin alt katlarını kullanmalarına 
izin verildiğine değinerek İstanbul’da kentsel tarımın Bizans’a dayanan geçmişine işaret 
etmiştir. 2009 yılında Annex Dergisi’nde bostanlardaki üretim faaliyetleri ile bazı bilgilere 
bazı bölümler içinde yer vermenin yanı sıra Tuğba Tanyeri Erdemir’in yayımlanan “Chasing 
Calves in Istanbul: The City, Its Walls and Orchards” isimli çalışmasında yaptığı alan 
çalışması bostanlar ile ilgili başlıca araştırmalar arasındadır. Arif Bilgin’in 2010 yılında 
yayımladığı “Osmanlı Dönemi İstanbul Bostanları (Bir Giriş Denemesi)” isimli makalesi 
ile bostanların tarihsel arka planını belgeler eşliğinde değerlendirmektedir. 2013 yılında 
Toplumsal Tarih Dergisi’nin Ağustos sayısında tarihçi Aleksandar Shopov’un ve Ayhan 
Han’ın “Osmanlı İstanbul'unda Kent İçi Tarımsal Toprak Kullanımı ve Dönüşümleri” isimli 
Yedikule Bostanları üzerine bir araştırma yayınlanmıştır. Ayrıca bu tarihte Yedikule’deki 
bostanlara moloz dökülmesi sebebiyle çok sayıda gazete haberi ve makale yer almaktadır. 
2015 yılında Aleksandar Shopov ve Ayhan Han Piyalepaşa Bostanının tescil başvuru 
dosyasında yer alan “Piyalepaşa Tarih Araştırma Raporu”nu yayınlamıştır. Bu rapor, 
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Piyalepaşa Bostanın tarihiyle ilgili kapsamlı bilgiler sunmaktadır. 2016 yılında tarihçi 
Ayhan Han'ın “İstanbul ve Galata Hendeklerinde Kentsel Toprak Kullanımı” ve “İstanbul 
Kara Surları ve Hendek Bostanları Üzerine Tarih Araştırması Raporu” gibi çalışmalar da 
bostanların tarihine ışık tutan çalışmalar arasındadır. Aynı yıl içinde yayımlanan “Climate 
Change, Adaptation, Resilience and Hazards” adlı kitapta yer alan Rana İzci Connelly’e 
ve Pınar Gedikkaya Bal’a ait “Local Networks of Resilience and Climate Adaptation: 
The Case of İstanbul” isimli makalede Yedikule Bostanlarını gıda güvenliğini sağlama, 
sosyal dayanışmayı arttırma ve kentsel ısıyı düşürme gibi bir dizi işlevi üstlenmesi 
sebebiyle iklim değişikliğine karşı kentin dayanıklılığını arttıran rolüne dikkat çekmiştir. 
2019 yılında Planlama Dergisinde Bahar Aykan’ın ve İpek Başyurt’un "Yeşil Alan’dan 
Geleneğe: Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras Dikotomisi, Kültürel Peyzaj ve Yedikule 
Bostancılığını Dünya Mirası Olarak Korumak" makalesi de kültürel peyzaj yaklaşımıyla 
tarihi Yedikule Bostanlarının korunmasına yönelik bir koruma perspektifi sunmuş, bu 
perspektifi bostancılar ile yaptıkları görüşmeler ile tartışıp bostanlar için neler yapılması 
gerektiğini ortaya koymuşlardır. 2020 yılında Abdullah İnanç Kıran ve Doç. Dr. Seher 
Demet Yücel tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 
tarafından düzenlenen İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı kapsamında sunulan ve yayımlanan 
“Yeşil Alanların Kültürel Peyzaj Bağlamında Değerlendirilmesi: Yedikule Bostanları” isimli 
bildiride Yedikule Bostanlarının özgün bir yeşil alan ve kültürel peyzaj olarak korunmasına 
ve geleceğe aktarılmasına yönelik öneriler yer almıştır. 2021 yılında Asu Aksoy ve Figen 
Kıvılcım Çorakbaş tarafından Heritage&Society dergisinde yayımlanan “Politics of Loss 
in a World Heritage Site: The Case of the Historic Vegetable Gardens of the Land Walls 
of İstanbul” makalesinde İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanındaki tarihi bostanlara 
yönelik yaklaşımlara ve bostanların geleceği ile endişelere değinmiştir. 

Ayrıca kentsel tarımı bostanlar özelinde konu edinen 2010-2022 yılları arasındaki tezler 
incelenmiştir. 2010 yılında Behice Bilgi Solduk’un “Sürdürülebilir kentsel gelişmenin 
sağlanması açısından kentsel tarımın rolü, İstanbul metropoliten alan örneği” yüksek lisans 
tez çalışması ile kentsel tarımı destekleyici ve yönlendirici koşulları inceleyerek metropol 
ölçeğinde kentsel tarımı geliştirmek için öneriler ve tespitler getirmiştir. 2011 yılında Melis 
Akyol’un “Evolution of Urban Agriculture Concept and Determination of Design Criteria” 
yüksek lisans tez çalışması ile kentsel tarımın yönetsel çerçevesini tasarım kriterleri 
eşliğinde öneriler ile ortaya koymuştur. 2012 yılında Sara Rasouli’nin “Sürdürülebilir 
Kentsel Tasarımda Kentsel Tarımın Rolü, İstanbul Örneği” yüksek lisans tez çalışması 
ile İstanbul’da kentsel tarım potansiyelini ortaya koymuş, bu potansiyelin korunmasında 
ve geliştirilmesinde tarihi Yedikule bostanlarına da kısaca değinmiş, İstanbul’da 
sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım değerlendirmeler 
sunulmuştur.  2015 yılında “Çok Sesli Mekansal Pratiklerde Katılımcılığın Rolü: Kuzguncuk 
ve Yedikule Bostanları” yüksek lisans tez çalışması ile İstanbul’un Kuzguncuk ve Yedikule 
gibi iki farklı tarihi kent bostanı üzerinden kamusallık ve katılımcılık pratikleri mukayese 
edilmiştir. Yine aynı yıl içinde "Gardens of resistance: Urban agriculture in the Yedikule 
Market Gardens, Istanbul Direniş bahçeleri: İstanbul Yedikule Bostanları'nda kentsel 
tarım” isimli yüksek lisans tez çalışmasında Yedikule Bostanlarının çevresel, sosyal 
ve ekonomik sürdürülebilirliğini ve gıda güvenliği boyutunu 2013’te başlayan koruma 
mücadelesi ile ilişkilendirerek ele almıştır. 2016 yılında Ayşenur Akdal “Provisioning the 
Ottoman capital: Istanbul's Market Garden Between The Seventeenth And Nineteenth 
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Centuries” isimli yüksek lisans tez çalışması ile İstanbul’da 17.-19. yüzyıllar arasında 
bostanların konumu, fiziksel özellikleri, mülkiyet durumu, bostancılar vb. pek çok konuya 
birincil ve ikincil kaynaklarla ortaya koyarak bostanların kentin iaşesindeki rolüne ve 
önemine dikkat çekilmiştir. 2018 yılında Arash Najafıdashtapeh “Kentsel açık ve yeşil 
alanların permakültür tasarım ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi: Yedikule bostanları 
örneği” isimli yüksek lisans tez çalışması ile permakültür tasarım ilkeleri bağlamında 
bostanlar için öneriler getirmiştir. Bu tezlere ek olarak Abdullah İnanç Kıran tarafından 
2019 yılında “İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanındaki Tarihi Bostanların Kültürel 
Peyzaj Kapsamında Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi ile Kara Surları Dünya 
Miras Alanındaki ve yakın çevresindeki bostanların mevcut durumu, sınırları, mülkiyet 
yapısı, fiziksel mekânı oluşturan yapılar ile ilgili kapsamlı bilgileri de içeren bir envanter 
çalışması yapılmıştır. 

4. YÖNTEM

Bu çalışmanın verileri, literatür taramasının, yazılı, görsel ve sesli verilerin incelenmesinin 
yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir Bölge 
Planlama Anabilim Dalı Kentsel Koruma ve Yenileme yüksek lisans programı kapsamında 
"İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanındaki Tarihi Bostanların Kültürel Peyzaj 
Kapsamında Değerlendirilmesi" isimli yüksek lisans tez çalışması için 2018 ve 2019 
yıllarında bostancılarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere ve alan çalışmasına 
dayanmaktadır. Bu kapsamda Mevlanakapı-Yedikule (Altınkapı) arasındaki bostanlardan 
8 bostancı ve Piyalepaşa’dan ise 1 bostancı ile görüşülmüştür. Görüşmelerden kentsel 
tarımın halen geleneksel olarak sürdürüldüğü, İstanbul’un kent bostanlarının tarihi 
geçmişi, ürün çeşitliliği, üretim teknikleri, bostancılık mesleği ve bostanlar ile ilgili 
sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen bu 
bulgular bostan literatürüne katkı sağlayacak şekilde belgelendirilmiş ve bostanlar ile 
ilgili kapsamlı bir envanter oluşturulmuştur.

5. KENTSEL TARIMA BOSTANLARDAN BAKMAK: YEDİKULE VE PİYALEPAŞA

Kentsel tarım, yerel üretimden, gıda güvenliğine ve erişimine, atık suların kullanılmasına, 
karbon emisyonunun azalmasına, şehrin krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine 
varan çoklu katkılar sağlamaktadır. Tarih boyunca İstanbul kent merkezinde ve çeperinde 
yoğun kentsel tarım faaliyetlerinin görüldüğü bostanlar, kentin yüzyıllardır gıda ihtiyacını 
karşılaması, gıda güvenliğini ve erişimini sağlaması sebebiyle şehrin sürdürülebilirliğine 
katkıda bulunmuştur. Kentsel tarımın kent merkezinde yaşayan tarihi izleri olarak Yedikule 
bostanları ve Piyalepaşa bostanı, kültür ve tarih değeri sebebiyle şehrin mirasının ve 
kimliğinin bir parçası olması, sosyal, ekonomik ve ekolojik çoklu katkıları sebebiyle kent 
ekosistemini koruyarak sürdürülebilirliğini artırması, şehrin gıda tedarikine, erişimine 
ve güvenliğine katkıda bulunması açısından yaşamsal bir önem taşımaktadır. İstanbul 
kent merkezinde ve çeperinde yakın geçmişe kadar yoğun kentsel tarım faaliyetlerinin 
görüldüğü bu alanlardan günümüze ulaşan son izler olarak tarihi Yedikule Bostanlarının 
ve Piyalepaşa Bostanının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması 
gerekmektedir. Bu bostanların İstanbul içindeki konumlarına bakıldığında; Yedikule 
Bostanları, Mevlanakapı ile Yedikule (Altın Kapı) arasında, kara surlarının olduğu çevrede 
yer almaktadır (Şekil 1- 2).
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Şekil 1: MevlanakapıYedikule (Altınkapı) arasında yer alan bostanlar (Kıran, Özdoğan, 
Kafadar Kılıç, Cesur, Dönmez, Gürcay ve Kireç, 2021)

Şekil 2: Kara Surları ve Bostanlar (Pınar, 2020)

Kara surlarının yapımı sırasında Theodosius kanunnamesinde yer alan hüküm, Kara 
Surları inşa edilmeden önce bu alanlarda tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü, alandaki 
tarımsal faaliyetlerin surların inşasından sonra da devam ettiğini ortaya koymaktadır. 
Kanunnamedeki hükümde surların iç duvarında yer alan kulelerin alt katlarının çevredeki 
arsa sahiplerinin tarım aletlerini depolaması için kullanabilecekleri ve bu alanları 
kullanmasının karşılığında duvarların korunmasından sorumlu sayıldığı belirtilmektedir 
(Ricci, 2008). Bunun yanı sıra Koder yaptığı hesaplamayla, İstanbul’da 15-16 kilometre 
karelik alanın 300.000 ile 500.000 arasında insanın sebze ihtiyacını karşılayacak 
yeterlilikte olduğunu göstermiştir. Koder’in haritasına göre bu alanların üç kilometre 
karesi Kara Surları ile sınırlanan kent merkezindeki bahçeleri ve bostanları kapsamaktadır 
(Ricci, 2008; Akdal, 2016; Kanbak, 2016) (Şekil 3). 
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Şekil 3: Koder'in Konstantinopolis Haritası (Akdal, 2016) 

İstanbul kent merkezindeki ve çeperindeki tarım alanları ve bostanlar, Osmanlı’da da 
varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı’da kefil defterleri kent merkezindeki bostanlar ve 
bostancılar ile ilgili tutulan kayıtlar bostanlar ile ilgili kapsamlı bilgiler vermektedir. 
1719 tarihli kefil defterine göre İstanbul’da 195 bostan olduğu belirtilmektedir. Bu 
bostanlar özellikle Langa’dan1 Yedikule’ye ve Yenibahçe’ye2 uzanmaktadır. Bunların 59’u 
Büyük Langa’da, 84’ü Yedikule’de ve civarında, 13’ü ise Küçük Langa’da ve çevresindeki 
mahallelerde konumlandığı ifade edilmektedir. 1731 tarihli kefil defterindeki kayıtlara 
göre İstanbul’da 126 bostan ve 30 bahçe olduğu belirtilmiştir (Kara, 2016). Aleksandar 
Shopov’a ve Ayhan Han’a göre, 1735 tarihli kefil defterine göre; sur içinde 344 adet 
bostandan dokuzunun Yedikule Kapısı’ndan Silivri Kapı’ya surlara dayandığını ifade 
edilmektedir (Shopov ve Han, 2013). Ayrıca, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan 
habere göre, 1900’li yıllara ait bir belgede, İstanbul'da 1200'den fazla bahçe olduğuna ve 
bu bahçelerin şehrin sebze meyve ihtiyacını karşıladığına işaret edilmektedir (Günçıkan, 
1990). 

Osmanlı'da bostanlar ile ilgili çeşitli tahrirler, vakfiye kayıtları ve belgeler gibi yazılı 
kaynakların yanı sıra haritalar, kartpostallar ve fotoğraflar gibi görsel belgeler ile de 
karşılaşılmaktadır. Haritalar ve kartpostallar, bostanların kent dokusundaki yerine dair 
veriler sağlamaktadır. Osmanlı’da Kauffer ile ölçekli şehir haritalarının yapılmasıyla 
bostanlar ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılmaktadır. Kauffer haritası ile şehrin topografyası 

1  Günümüzde Yenikapı Marmaray İstasyonunun ve Bizans döneminde ise antik limanın bulundu-
ğu, ancak 11. yüzyıldan itibaren Lykos (Bayrampaşa) deresinin getirdiği alüvyonlarla antik limanın dolması 
sonucu, Osmanlı’da ve 2000’li yıllara kadar şehrin gıda ihtiyacını karşılayan bostanlardan birine ev sahipliği 
yapan bölge için Langa ismi kullanılmaktaydı. Ayrıca bölgedeki bostanlar, salatalığı ile ün yapmıştır. Bu 
bostanlardan hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. 

2 Günümüzde Vatan Caddesi ve yakın çevresi, Osmanlı dönemi belgelerinde “Yenibahçe” olarak geçmektedir. 
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ile gelişen bostanlardan bazılarının isimleri ve bu bostanlar arasında 2013’te yıkımlar ile 
gündeme gelen tarihi İsmailpaşa Bostanına Kauffer haritasında yer verildiği görülmektedir. 
1840 tarihli Hellert haritasında da sur içindeki İsmailpaşa Bostanı, Langa Bostanı gibi 
bazı bostanlar gösterilmektedir (Şekil 4). 

Şekil 4: a) Kauffer haritasında İsmailpaşa Bostanı (Kayra, 1990), b) Hallert haritasında 
İsmailpaşa Bostanı (Kayra, 1990), c) 2013 Temmuz’unda moloza gömülen İsmailpaşa 
Bostanı (Shopov, 2013)

1863 tarihli 1/15000 Stolpe İstanbul haritasında ise, mezarlıkların ve yerleşim yerlerinin 
yanı sıra bostanlar ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Mezarlıkların ve yerleşim alanlarının 
yanı sıra haritada bahçelere ve bostanlara lejantta yer verildiği gibi haritada, sur içindeki 
irili ufaklı bostanlar, Langa bostanı, çukurbostanlar3 ve sur dışındaki büyük bostanlar 
gösterilmektedir (Şekil 5). 

3  Bizans döneminde İstanbul’da suların biriktirilmesi ve depolanması için yapılmış açık sarnıçlar, 
Osmanlı’da ziraî üretiminin yapıldığı bostanlara dönüşmüştür. Cumhuriyet dönemine geçiş ile de sarnıçlar, 
bostan olarak faaliyet göstermeye devam etmiştir. Ancak çukurbostanların zamanla spor sahası, rekreasyon 
alanı gibi işlevler ile değerlendirilmesi sonucunda sarnıçlar, bostan işlevini kaybetmiştir.  
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Şekil 5: Stolpe İstanbul Haritasında Bostanlar (Kayra, 1990) 

1875-1882 tarihli Ekrem Hakkı Ayverdi haritasında da çeşitli yapılara ve bostanlara geniş 
yer verilmiştir. Haritada yeşil alanlar arasında bostanların ön plana çıktığı, bu haritada da 
bostanların ayrıntılı olarak işlendiği görülmektedir. II. Abdülhamit’in yaptırdığı 1/15000 
ölçekli İstanbul haritasında da bostanlara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir (Şekil 6). 

Şekil 6: II. Abdülhamit’in yaptırdığı İstanbul Haritasında Bostanlar (Koçak, Ademoğlu, 
Beşli, Akçay, ve Eraslan, 2013) 
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1918 yılında Necip Bey tarafından çizilen 1/5000 ölçekli İstanbul kent haritasında da 
bostanlar, harita üzerinde açıklamalarda ve lejantta görülmektedir. Osmanlıca basılan 
bu haritada, Ayverdi haritasında olduğu gibi bostanlar ayrıntılı olarak işlenmiştir. 20. 
yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde korunduğu tespit edilen bu bostanlar, 1950’li 
yıllardan sonra nüfus artışı, kent genelinde açılan yollar ve ivme kazanan yapılaşma ile 
hızla yok edilme sürecine girmiştir. İstanbul’un gıda tedarikinde yer alan bostanlar bu 
süreçte tehdit altına girerek kent ekonomisindeki ve gıda sistemindeki önemi yitirmeye 
başlamıştır.

1969 yılında Milliyet Gazetesinde yer alan reklama göre; “İstanbul Bostanlarının en değerli 
sebzeleri Bereket Lüks Konservelerinde” ifadesi kullanılmış olup, bostanlardaki ürünlerden 
konserve yapıldığı ve bostanların kent için hala önemli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
1980’lerden itibaren göçe bağlı olarak nüfus artışının, konut arzı ve kentsel politikaların 
ivme kazanan tahrip edici etkisi ile, İstanbul’un gıda ağını oluşturan bu bostanlar, büyük 
bir hızla yapılaşmış alanlara dönüşmüştür. 13.05.1981 tarihinde Milliyet Gazetesindeki, 
“İstanbul’un ünlü bostanlarında mantar gibi apartman bitiyor” başlıklı gazete haberi, 
bostanların yerini yerleşim alanlarının aldığını ortaya koymaktadır. 

Coğrafyacı Paul Kaldijian’ın doktora tezindeki İstanbul bostanları haritasına göre, 
neoliberal kent politikalarının İstanbul’un yerel gıda ağını oluşturan bostanları yıkıcı 
etkilerine karşı şehirde hala bostanların varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Kaldijian’ın 
sur içindeki bostan haritasında 2000’lere doğru sur içindeki bostanlardan sadece Langa 
bölgesindeki ve sur çevresindeki bazı bostanların korunduğu anlaşılmaktadır (Kaldijian, 
2000) (Şekil 7). 

Şekil 7: Kaldijian’ın suriçi bostanları haritası (Kaldijian, 2000) 

Kaldijian’ın doktora tezinde faaliyet gösteren Langa Bölgesi’nde kalan son bostanlar, 
Uluslararası Emniyet Terminali, kamuya ait yapılar ve tesisler sebebiyle 2000’lerin 
ortasından itibaren yok edilmiştir. Kara surları çevresindeki bostanlar da 2005 yılında 
5366 sayılı yenileme yasasının çıkarılması, el değiştirme, imar planı değişiklikleri ve 
kamu eliyle gerçekleştirilen projeler sebebiyle sayıları hızla azalmıştır. 
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Kara Surlarının çevre düzenlemesinde turizme yapılan vurgu, 2006 yılında sur içindeki 
bostanların 5366 sayılı yasaya göre “yenileme alanı”na dahil edilmesi, aynı yıl içinde 
Yedikule’de yol açmak için Yedikule sur kapısının kepçeyle bir bölümünün yıkılması 
(URL-2), 2010 yılında Yedikule Konaklarının inşasına başlanması, 2009 ve 2013 yılı 
kurul kararıyla Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı Arasında Kara Surları İç Koruma Alanı 
Rekreasyon Projesi’nin onaylanması gibi gelişmeler Kara Surları Dünya Miras Alanı’ndaki 
birkaç bostanın büyük bir hızla ortadan kaldırılmasına sebep olmuştur. 2009 ve 2013 yılı 
(Haziran ayı) kurul kararıyla rekreasyon projesinin uygun görülmesinin ardından 2013 
Temmuz’unda Yedikule Kapı-Belgradkapı arasında surun iç tarafındaki bazı bostanlar, 
moloza gömülerek tahrip edilmiştir (Şekil 8). 

Şekil 8: Yedikule’de rekreasyon projesi kapsamında moloza gömülen İsmailpaşa 
Bostanında turp bağlayan bostancı Recep Erarslan (Shopov, 2013)

2013 yılında uygulanmak istenen rekreasyon projesi, Kara Surları Dünya Miras Alanının 
tarihi bileşenlerinden biri olan tarihi bostanları yok saymıştır. Sur içindeki tarihi bostanları 
moloza gömüp alanı sosyal tesis, kafe, otopark, çocuk oyun alanları ve yürüyüş 
parkuruna dönüştüren proje, belediye meclisinden geçmiştir. Ancak Yedikule Mahallesi 
ile ilgili “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Tadilatı” görüşülmek ve çalıştay yapılarak 
ilgilileriyle yeniden değerlendirilmek üzere Fatih Belediye Meclisine iade edilmiştir 
(URL-3). 2013 yılında uygulanmak istenen projeden vazgeçilmiştir.

2017 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Tarihi Yedikule Bostanları Kentsel Tarım 
Parkı Rehabilitasyon Projesi” ile bostanların “Kentsel Tarım Parkı” olarak yeniden ele 
aldığını açıklamıştır, bu projeyle Yedikule’deki bostanların tematik olarak belli alanlarda 
korunmasını ve bostancılığın gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini belirtmiştir. 
Proje kapsamında, Şifa Kafe, Sera ve Atölyeler, Pazar Alanı, Çocuk Oyun Alanı, Bisiklet 
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Yolu, Hasat Lokantası, Şifalı Bitkiler Bahçesi, Çiçekli Bitkiler Bahçesi ve Atölye çeşitli 
kullanım alanlarına yer verilmiştir (URL-4). Ancak bu proje de uygulanmamıştır (Şekil 9).

Şekil 9: Kentsel Tarım Parkı Rehabilitasyon Projesi (Najafıdashtapeh, 2018) 
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2013 Temmuz’unda "Yedikule-Belgradkapı Arası Kara Surları İç Koruma Alanı Rekreasyon 
Projesi" sebebiyle moloz dökülen Yedikule’deki İsmailpaşa Bostanına (Hacı Evhaddin 
Mahallesi 2454 ada 35 parsel) Fatih Belediyesi, 2018 Eylül’ünde açık otopark yapmak 
suretiyle asfalt ve mıcır dökmüştür (Alas ve Meşe, 2018). Tepkiler ve basına yansıyan 
haberler sebebiyle belediye, otopark yapımından vazgeçmiştir. İsmailpaşa Bostanı 
2021’de “Fatih İlçesi Hacı Evhaddin Mahallesi, 2454 ada 23 parsel üzerinde (303 araç 
kapasiteli) açık otopark araç giriş çıkışı düzenleme projesi” kapsamında 2021/6-24 sayılı 
UTK kararı alındığı ancak 2021/41-35 sayılı UTK kararı ile bu projenin iptal edildiği tespit 
edilmiştir (URL-5).  

Yedikule'de ilkokula komşu olan bostan (Hacı Evhaddin Mahallesi, 1074 ada 19 parsel), 
pandemide Fatih Belediyesi tarafından kiralanarak Mart 2020’den itibaren ilköğretim 
öğrencilerinin kullanımına yönelik "Yedikule Bahçe" isimli bir mekâna dönüştürülmüştür 
(Ocak, 2020). Yedikule'de suriçi’nde korunabilmiş birkaç bostandan biri olan bu alan, 
pandemide girişilen yeniden işlevlendirme projesi sonucunda geleneksel kimliği ve 
işlevi dönüşüme uğramıştır. Bunun yanı sıra Fatih Belediyesi, sur içindeki bostan olarak 
kullanılan Silivrikapı Buz Pistinin yanındaki alanı (Hacı Hamza Mahallesi 1298 ada 15 
parsel) rekreasyon alanına dönüştürmek için bir fikir projesi geliştirmiştir (Ocak, 2021). 
Sur içindeki bostanların yanı sıra 2016 Ocak’ında sur duvarları arasındaki bostanlara ait 
barakalar ve seralar “görüntü kirliliği” oluşturduğu gerekçesiyle İBB zabıtaları tarafından 
yıkılmıştır (URL-6). Bu müdahale ile surlara konumlanmış bostanların yok edilme tehdidi 
gündeme gelse de bu girişimden vazgeçilmiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra koruma amaçlı 
imar planlarında “Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan günümüze kadar 
mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları” olarak bahsedilen Yedikule Bostanları, 
08.04.2014 tarih 614 sayılı İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Kararı ile bostanların tarımsal niteliğine yapılan vurgu kaldırılarak 
yeşil alan bütününde tematik olarak değerlendirilmesi, bostanların geleceğine yönelik 
belirsizliği sürdürmektedir. 

İstanbul’da varlığını sürdüren kentsel tarımın yaşatıldığı bir diğer bostan da Beyoğlu’nda 
günümüze ulaşan tek camii bostanı örneği olan Piyalepaşa’dır. Bu bostan, Büyük 
Piyalepaşa Camii’nin inşasında ve sonrasında akar sağlamak için oluşturulmuş, 
Osmanlı’dan günümüze camii-bostan birlikteliğini gösteren tek örnektir (Şekil 10).

Şekil 10: Piyalepaşa Camii Bostanı (Kıran, 2021) 
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Piyalepaşa Bostanı ile ilgili vakfiyeler ve haritalar bostanın kent dokusundaki yerine 
dair veriler sağlamaktadır. Bostan, 1565 tarihli Piyale Paşa Vakfiyesi’nde ‘Kozluderede, 
Kasımpaşa Vakfı ile komşuluğu bulunan, içinde mescid binası ile meyveli ve meyvesiz 
ağaçların bulunduğu bahçe’ olarak ifade edilmektedir. 1656 tarihli Hazinedarbaşı Zülfikar 
Ağa Vakfiyesi de bostanı Piyalepaşa Tekkesine, Kozlu Dereye ve içinde 3 ahır, 1 köşk 4 
dolaplı su kuyusu ve meyveli ve meyvesiz ağaçların olduğu bahçe, bostanlar ve yol ile 
çevrili bir yer olarak betimlemektedir. Piyalepaşa Bostanının cami ile işlevsel ve mekansal 
ilişki kurması, Osmanlı döneminin klasik mimarlık anlayışını ortaya koymaktadır. 
Osmanlıda külliye, tekke, medrese ve cami gibi dini yapılara ait bostanların olması veya 
bostana komşu olması, Piyalepaşa Camii’nin inşasında da dikkate alınmıştır. Piyalepaşa 
Camii’nin yapımıyla Piyalepaşa Vakfı’nın mülkiyetine geçen bostanın işletilmesi için kiraya 
verilmiş, bu kira geliri caminin onarımı için kullanılmıştır (Han ve Shopov, 2015).  Ancak 
bu bostan da Yedikule’de olduğu gibi Piyalepaşa Cami'nin yanındaki tarihi bostan İBB 
tarafından yapılmak istenen Piyalepaşa Camii Zeminaltı Otoparkı ve Çevre Düzenleme 
Projesinde değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda Piyalepaşa’da zemin altı otopark 
ve otoparkın yanı sıra 25 bin 500 metrekarelik meydan, 2 bin 500 metrekare yaya yolu, 7 
bin 500 metrekare yeşil alan, 3 bin 500 metrekarelik aromatik bitki bahçesi planlandığı ve 
proje alanına bostanın da dahil edildiği görülmüştür. Bu gelişmeye müteakiben bostanın 
varlığını sürdürülebilmesi için Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, kültür varlığı olarak 
bostanın tescil edilmesi için girişimde bulunmuş, Derneğin bu girişimi sonucunda, 
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 07.09.2015 tarih ve 2719 
sayılı kararıyla Piyalepaşa Camii Bostanı tescillenerek koruma altına alınmıştır. Ancak bu 
tescil kararına rağmen, 3 yıl sonra Ağaç Peyzaj A.Ş.’nin Piyalepaşa için bir rehabilitasyon 
projesi planladığı ve projenin ihaleye çıktığı görülmekle birlikte bu proje de hayata 
geçmemiştir (Güvemli, 2018). 

6. KENTSEL TARIM UYGULAMALARININ YEDİKULE BOSTANLARINDA VE 
PİYALEPAŞA BOSTANINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

İstanbul’un bostanları, yoğun bir tarımsal aktiviteyi ve ürün çeşitliliğini yüzyıllardır göz 
önüne sermektedir. Mevsime göre İstanbul’un bostanlarında karalahana, turp, soğan, 
ıspanak, domates, biber, patlıcan, maydanoz, marul, nane, tereotu, kuzu kulağı, dereotu, 
reyhan, fesleğen, roka gibi çeşitli sebzeler ve yeşillikler yetiştirilmektedir. Bu ürünlerden 
birkaçı, Bizans metni Geoponika’da da geçmektedir (Ricci, 2008). Geoponika’dan 
günümüze, İstanbul’un bostanlarında yetiştirilen ürünlerin süreklilik gösterip, günümüze 
doğru çeşitli ürünlere yer verilmesiyle bostanlardaki ürün çeşitliliği artmıştır. Kaldijian’ın 
da 1997-1998 yıllarında yaptığı alan araştırmasında İstanbul’un bostanlarında yetişen 
sebzeleri üretildikleri mevsimler ile sıralamıştır (Kaldijian, 2000) (Şekil 11).
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Şekil 11: Kaldijian’ın bostanlarda yetişen sebzelerin mevsimleri ile listesi         
(Kaldijian, 2000)

Yukarıdaki tabloya ve ürün listesine göre tek yıldızla (*) işaretlenmiş kabak, göbek lahana 
ve karnabahar gibi ürünlerin, sadece birkaç bostanda ekildiği, hava kirliliği ve böcek 
sorunlarının arttığı 2000’li yılların sonuna kadar salatalık ve havuç üretiminin bostanlarda 
yaygın olduğunu ve her bostanda mevsimlere göre birbirlerinden farklı ürünler 
yetiştirildiği belirtilmektedir. Bu ürün çeşitliliği Yedikule Bostanlarının ve Piyelapaşa 
Bostanının öne çıkan özelliklerinden biridir. Bostanlarda reyhanın Yedikule’ye yerleşen 
Malatyalılar tarafından getirildiği, Malatyalı biri ile evlenen Arnavut bir bahçıvanın, 
reyhanı burada ilk kendisinin ektiğini ifade etmektedir (Kaldjian, 2000). 

Kaldijian’ın bu tespiti, bostancılar ile yapılan derinlemesine görüşmeler ile de 
doğrulanmıştır; “… 2000'lerde aşağı yukarı reyhan girdi, peşi sıra fesleğen girdi” 
(C4 bostancısı ile görüşme, 02.03.2019). Buna ek olarak kişniş, kekik gibi ürünler ile 
bostanlardaki ürün yelpazesinin 2000’li yıllarda çeşitlendirildiği tespit edilmiştir. 
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Kaldijian’ın alan çalışmasında bostanlardaki ürünler arasında yer almış karnabahar, beyaz 
lahana gibi ürünler bostancılar tarafından ekilmemektedir. Çok fazla yer gerektirdiği ve 
toprakta uzun süre kalması sebebiyle tercih edilmeyen bu ürünler ile ilgili olarak “…
Yerin çok büyük olacak. Alanın çok geniş olacak, onu ekeceksin oraya, unutacaksın. 
Bizim burada yerimiz kaldırmıyor, alanımız dar, pratik mallara roka, tere, kırmızı turp, 
semizotu gibi ürünlere ağırlık…” (C4 bostancısı ile görüşme, 02.03.2019) verdikleri 
bilgisi edinilmiştir. Tüm bunlara ek olarak ayrıca bostanlarda Kiraz, dut, kayısı, yenidünya, 
Trabzon hurması, elma, armut ve incir olmak üzere birçok meyve ağacı da bulunmaktadır. 
Yapılan görüşmelerden incir dışındaki meyvelerin satılmak için değil ev tüketimi için 
kullanıldığı bilgisi edinilmiştir.

Bostanlardaki geniş ürün yelpazesinin devamlılığının sağlanması için ürün tohumlarını 
bostancıların kendi ürettikleri ve sakladıkları tohumlar ile sağladığı tespit edilmiştir. 
Yedikule Bostanlarında ve Piyalepaşa Bostanında bu uygulamalar halen devam 
ettirilmektedir. Dünyada kullanımı gittikçe artan hibrit tohumlar karşısında bostancıların 
hala kendi tohumlarını üretmeleri ve saklamaları bostanları, geleneksel çiftçilik 
bilgilerinin ve deneyimlerinin paylaşıldığı mekanlar haline getirmektedir. Yapılan 
derinlemesine görüşmeler, yerel tohumların hızla kaybolduğu günümüz dünyasında, 
geleceğin tohumlarının güvence altına alınmasında küçük üreticilerin yani bostancıların 
korunmasının ve desteklenmesinin önemine işaret etmektedir. Bostancılar bir ürünün 
tohumunu bulamadıklarında, bir başka bostancıdan karşılama veya ziraattan satın 
alma yolunu tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Ziraattan aldıkları tohumun oransal olarak 
dağılımının nasıl olduğu sorulduğunda “…%60'ı kendimizin ve %40'ı ziraattan…” (D10 
bostancısı ile görüşme, 22.09.2018), “%85’ini kendi ürettiğim ürünlerden kullanmaktayım” 
(C3 bostancısı ile görüşme, 05.02.2019) gibi yanıtlar alınmıştır. Ziraattan tohumu 
hangi durumlarda aldıkları sorulduğunda “…o sene fazla bir ekim yaptığımız zaman 
bakıyorsun tohumun bitmiş, mecburen gidiyorsun, az bir miktar sağdan soldan bulmaya 
çalışıyorsun” (C3 bostancısı ile görüşme, 05.02.2019), “…Şimdi yalnızken hepsini 
beceremiyorsun, başaramıyorsun yani. Bitkiden bitkiye değişiyor. Ama diyelim ki bir hafta 
aşırı işler var o zaman, birisi tohuma kaçtı, zamanı olmuyor onu almaya. Çünkü o baya bir 
iş (D10 bostancısı ile görüşme, 22.09.2018)” olduğu bilgisi edinilmiştir. Görüşmelerden 
edinilen bilgiler arasında bostanlarda hala yerli ve geleneksel (köylü) tohumlarının 
ticari tohumlardan daha fazla kullanıldığı, bostancıların ellerinde olmayan tohumları 
genelde birbirlerinden tedarik etmeye çalıştıkları ve geçmişten bugüne bostanlardaki 
bu uygulamaların değişen koşullara rağmen sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Bostancılar, 
bugün kendi aralarında tohum takasıyla yerel ve köylü tohumların dolaşımını sağlayarak 
toprağın korunmasını ve bostancılığın geleneksel şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Yedikule bostanlarında ve Piyalepaşa bostanında ürünlerin yetişmesinde kullanılan 
gübre ihtiyacının karşılandığı gübre tipleri incelendiğinde; endüstriyel tarımın dayattığı 
kimyasal gübrelerin aksine, bostancıların çoğunlukla hayvan gübresi kullandıkları bilgisi 
edinilmiştir. Bostanlarda kullanılan gübreler ile ilgili soru sorulduğunda; bir bostancıdan 
“%70-80 hayvan gübresi kullanmaya çalışıyoruz, ama koyun gübresi ama inek gübresi 
ama beygir gübresi, ara sıra beyaz şeker gübresi kullanıyoruz, azotlu gübre” (C3 
bostancısı ile görüşme, 05.02.2019) kullandığı, bir başka bostancıdan “%70'si aşağı 
yukarı, ya da yarı yarıya diyebiliriz, bu sene hayvan gübresi biraz bol aldık, yarı yarıya 
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da kullanıyoruz yani. Hayvan gübresi kokuyor diye belediye müsaade etmiyor biliyor 
musun? (D12 bostancısı ile görüşme, 04.11.2018)” cevabı alınmıştır. Bostancılara ilaç 
kullanımı ile ilgili sorular sorulduğunda; “kireç kullanmaya çalışıyoruz böceklere” (C3 
bostancısı ile görüşme, 05.02.2019), “…Ancak böcek ilacı. İlaçlamadığında böcek bir 
şey bırakmaz. Tamamen yer bitirir (D10 bostancısı ile görüşme, 22.09.2018)” yanıtları 
verilmiştir.

Bostanda üretilenleri kimlerin aldığı ve kime satıldığına ilişkin sorular sorulduğunda; 
“Pazarcılara veriyoruz toptan”(C4 bostancısı ile görüşme, 02.03.2019), “Pazarcıya 
veriyoruz, hale yapıyorum fazlasını”(D10 bostancısı ile görüşme, 22.09.2018), “Herkes 
hale yapmıyor, pazarı olan kendi satıyor, pazarcılık yapan bahçıvan arkadaşlarımız da 
var, onlar kendi ürünlerini kendileri satıyor, ama pazarı olmayan mecburen yetişmiş 
ürünü bir şekilde elden çıkartmak zorunda, zamanı gelince bozulmaya başlıyor, tohuma 
kaçmaya başlıyor, bu sefer özelliğini kaybediyor, mecbursun hale, ama az ama çok malı 
yapmak göndermek zorundasın. Ben malımın %80'inini %90'ınını hale yapıyorum, bazı 
arkadaşlar var %20'sini hale yapıyor, %80'i kendi satıyor, bu şekilde (C3 bostancısı 
ile görüşme, 05.02.2019)” yanıtları alınmıştır. Bostanlarda kullanılan ekipmana ilişkin 
yapılan incelemede ise Bostanlarda çapa motoru ile sınırlı bir makine kullanımı olduğu 
görülmüştür. Çapa motoru, toprağı havalandırmak, otları temizlemek ve toprağı ekim 
faaliyetlerine hazırlamak gibi işlerde kullanılmaktadır. Çapa motorunun dışında sıra çapa, 
tırmık, kürek, bel, silindir taşı, paletli tahta gibi araç gereçlerin olduğu tespit edilmiştir. 

Yedikule’nin bostancılarının büyük bir kısmı ve Piyalepaşa’nın bostancısı, İstanbul’a 
Kastamonu’nun Cide ilçesinden göç etmiştir.  Yedikule’deki bostancılar, bostancılığı 
yanlarında çalıştıkları Arnavutlardan, Ermenilerden ve Bulgarlardan öğrenmiştir. 
Elçin Turan’ın yüksek lisans tezinde Hüseyin Sargın ismindeki bahçıvanın Arnavut 
bostancılar zamanında Yedikule Bostanlarında yirmi yıl çalıştığını, Recep Erarslan 
ismindeki bahçıvanın ise, İstanbul'a geldiğinde Langa Bostanlarında bir Bulgarın 
yanında bahçıvanlığı öğrendiğini belirtmiştir. “Langa Bostanları 1930'dan bu yana 
onların kendilerine aitti. Daha sonra, 1960'larda, biz Langa'da onlardan daha fazla 
olmaya başladık” diyerek nesilden nesle aktarılan bu geleneğe işaret etmektedir (Turan, 
2015). 1950'lerden itibaren Arnavut, Rum, Bulgar bostancıların yanlarında işçi olarak 
çalışmaya başlayan Cideli (Kastamonu) bostancılar, İstanbul'a mevsimlik işçi olarak 
gelmiş, 1980'lerde Arnavutların, Ermenilerin, Rumların, Bulgarların yerini almasıyla 
İstanbul’daki bostanların kullanımı ve işletmesi Cidelilere geçmiştir. Kaldijian’ın 1997-
1998 tarihleri arasında İstanbul’un bostanlarında yaptığı alan çalışmasına göre; 30-
40 yıl önce Kastamonu Cide'den gelen bahçıvanlar ile neredeyse hiç karşılaşılmadığı 
yönündedir. Kaldijian tezinde, Rum, Arnavut, Bulgar, Ermeni bahçıvanlar tarafından 
bostanların ekildiğini ve işletildiğini ifade etmektedir (Kaldijian, 2000). Bahçıvanlar ile 
yapılan görüşmelerin yanı sıra tarihi belgeler de bu veriyi doğrulamaktadır. Nitekim 1731 
tahrir defterine göre İstanbul sur içindeki bostanların ismini gösteren liste, bostanlarda 
Rumların, Bulgarların dışında Arnavutların da olduğunu ortaya koymaktadır (Kara, 2016; 
Akdal, 2016). Tahrir Defterlerine göre; Bulgarların Makedonya’nın Vodina, Ohri, Pirlepe, 
Üsküp, Manastır, Ostrova, Florina ve Tikveş şehirlerinden ve Yunanistan’ın Niş ve Selanik 
şehirlerinden geldiği, Rum işçilerin ise bir kısmının İstanbullu Rum olmak üzere büyük 
kısmının Niğdeli olduğu belirtilmiştir. Arnavutlar ise, bahçıvanlık mesleğinde başarılı 
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oldukları için bostanda çalışmak için Permeti ve İspiç şehirlerinden İstanbul’a sürekli 
gidip geldiği söylenmektedir (Kara, 2016; Akdal, 2016). 

Bostanlardaki tarımsal faaliyetler ile bağlantılı olarak her bostanda baraka bulunmaktadır. 
Barakalar, bostancıların soluklanmak, dinlenmek ve yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullandıkları yapılardır.  Barakaların yanı sıra hemen hemen her 
bostancının tarımsal faaliyetlerde suyu sağlamak için kendi su kuyusu bulunmaktadır. 
Fakat bazı bostancılar arasında su kuyularının ortak kullanıldığı tespit edilmiştir. Osmanlı 
Döneminde yer altı sularını toplamak amacıyla yapılmış taş örgü kuyular, bostanlarda 
sulama işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Bostanlardaki sulama sistemi, su 
kuyularından ve havuzlardan pompalanan yeraltı suyu ile yapılmaktadır (Şekil 12).

Şekil 12: Yedikule’de Bostan Kuyuları (Kıran, 2019) 

Yedikule bostanlarında çapları birkaç metre arasında değişen bostan kuyuları yuvarlak 
planlı ve taş örgü olarak inşa edilmiştir. Yedikule’deki bu taş örgü kuyular, Piyalepaşa 
Bostanı’nda da görülmektedir (Şekil 13). 

Şekil 13: Piyalepaşa Bostan Kuyusu (Kıran, 2018)
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Bostancıların kullandığı havuzlar, dikdörtgen planlıdır. Bostan havuzları düzgün kesme 
taştan yapılmıştır. Bu havuzlardan sadece bir iki tanesinin günümüze özgün haliyle 
ulaşabildiği tespit edilmiştir.  

Osmanlı Dönemine ait birçok yazılı belgede bostanlardaki su yapıları ile bilgiler yer 
almaktadır. Bu belgelerde Silivrikapı’dan Yedikule’ye surların hendeklerinde çok sayıda 
kuyu olduğu ve kuyu açıldığı ifade edilmektedir (Han, 2016).

Yedikule Bostanları ve Piyalepaşa Bostanı geleneksel arazi kullanımının günümüzde 
yaşayan özgün bir örneğini yansıtmaktadır. Bostanların geleneksel görünümünü 
bostancıların Makedon, Arnavut ve Bulgar bahçıvanlardan öğrendikleri sebze yataklarını 
gösteren “tahta” ve “maşula/tava” dedikleri mekânsal düzenlemeler oluşturmaktadır 
(Şekil 14).

Şekil 14: Piyalepaşa Camii Bostanında Maşulalar (Kıran, 2020)

Bu arazi düzenlemesine göre suyu kullanmak için, bostan; 2-3 metre genişliğinde 10-15 
metre uzunluğunda her biri “tahta” olarak adlandırılan şeritlere bölünmektedir. Sırayla, 
tahta, her biri “maşula” denen daha küçük birimlere ayrılmaktadır (Kaldijian 2000). 
Maşula, toprağı şekillendirerek yapılan kareli bir ızgara sistemidir. Bu maşulalara tava da 
denilmektedir (Şekil 15). 

Şekil 15: Yedikule’de Bir Bostana Ait Maşulalar (Kıran, 2020)
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Su maşulaların arasındaki su yollarına salınır ve bostancı toprağı el emeğiyle 
şekillendirerek suyu istediği noktaya yönlendirir. “Maşula tava sisteminde suyu saldığın 
zaman o yollardan maşulalara girer, sen öbür maşulayı kapatırsın su öbürüne geçer 
sırayla kademeli olarak ilerlenir (C4 bostancısı ile görüşme, 08.09.2019)”. Hem verim 
hem de su tasarrufu sağlayan bu yöntemle suyun bitkiler arasında eşit dağılması 
gözetilmektedir (White, Shopov ve Ostovich, 2015: 33). Bostanda tavaların, hafif eğimli 
ve iyi tesviye edilmiş olması gerekir. Yapılan görüşmelerde maşulaların tesviyesinde 
maşulada suyun giriş yeriyle karşı tarafın hafif yüksek olması gerektiği bilgisi edinilmiştir. 
Eğer maşulada bu gözetilmediği takdirde suyun tohumları hızla sürükleyerek bir noktaya 
çekmesi söz konusudur. Kışlık ürünlerde, yağışlarla çökme olduğundan bostan, tavalara 
bölünmeden düz bırakılmaktadır. Tahtada bir sıraya yalnızca bir mahsul ekilmektedir. 
Sulama sistemiyle uyumlu şekilde oluşturulmuş sebze yatakları bostanların yüzyıllardır 
değişmez bir özelliğini ortaya koymaktadır. 

7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kentsel tarım, kentlerin sürdürülebilirliğinin ve dayanıklılığın artmasına olanak sağlayan 
bir yaklaşım olarak dünyada yeniden gündeme gelmiştir. Tarih boyunca birçok kentte 
tarım, sanayi devrimi ile kırsala ait bir üretim faaliyeti olarak görülmüş, sanayileşme ve 
kentleşme dinamiklerinin getirdiği baskılar kentlerde tarıma ayrılan alanların daralmasına 
ve bostanların tahrip edilmesine neden olmuştur. Hızla artan dünya nüfusuna paralel 
artan ekolojik sorunlar, doğanın tahribatı, iklim değişikliği, gıda sorununu da tetiklemiştir. 
Doğanın hızlı bir yok oluş sürecine girdiği, küresel iklim değişikliğinin ve ekolojik 
krizlerin süreklileştiği dünyada kentlerin gıda güvenliğini ve tedarikini tehdit etmektedir. 
İşte bu noktada “Kentsel tarım” kavramı bu sorunlara bir çözüm olarak dünyadaki pek 
çok kentte uygulanmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır.  Temelde kentsel tarım, gıda 
sisteminin kente entegre edilmesinin, gıda güvenliğinin ve kendisine yetebilen kentlerin 
altyapısını da desteklemektedir. Nitekim küresel salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 
getirilen kısıtlamalar ve kapanmalar, özellikle metropolleşen şehirlerin krizler karşısında 
kırılganlığını göstererek gıda üretiminin, güvencesinin ve gıdaya erişimin öncelikli bir 
konu olduğunu göz önüne sermiştir. Kentlerin içinde bulunduğu krizler ve ekolojik 
tahribat, geleceğe ve yaşama dair artan kaygılar, yönetimlerin kentsel tarım uygulamalarına 
yönelmesine itmiştir. Sürdürülebilir mekânsal gelişme perspektifinde bir çözüm aracı 
olarak kentsel tarım uygulamaları, adil gıdaya, gıda güvencesine ve sürdürülebilirliğe 
işaret etmektedir. Kentsel tarım, sera gazının azaltılması, karbon ayak izinin küçülmesi, 
hava kalitesinin artması, kentteki toprakların değerlendirilmesi, gıdada tedarik zincirini 
kısaltması, aracıları azaltması, gıda maliyetlerini düşürmesi, yoksulluk, yetersiz beslenme 
ve işsizlik gibi sorunlarla mücadele etmede anahtar rol üstlenmesi, topluluk bilincini 
geliştirmesi gibi çoklu katkıları ile krizler karşısında şehirlerin dayanıklılığını arttırmaktadır. 

Bu noktada kent içinde tarih boyunca gıdanın temininde majör rol oynayan bostanların 
korunarak gelecek nesillere aktarılması konusu, bir yandan kentlerin dayanıklılığın 
artırılmasında rol oynarken diğer yandan kent içindeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi 
için güçlü bir potansiyele sahip alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda 
incelendiğinde İstanbul’daki tarihi bostanlar, kentte tarih boyunca kentlilere gıdaya 
doğrudan erişim imkânı sunarak yerel gıda güvencesini sağlamıştır.  Bostanlar, ekolojik, 
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ekonomik ve toplumsal açıdan sürdürülebilir şehirlerin oluşmasında oldukça hayati bir 
noktadadır. İklim değişikliği, gıda tedariki ve güvenliği gibi artan sorunlar bağlamında, 
İstanbul’un tarihi bostanlarındaki sürdürülebilir tarım uygulamaları bakımından ve 
kültürel miras değerleri açısından korunarak yaşatılması büyük bir önem taşımaktadır. 
Ancak kentleşme dinamikleri sonucunda bostanların çok büyük bir bölümü yok edilmiş 
ve bu bostanlardan sadece bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Yedikule Bostanları ve 
Piyalepaşa Bostanı, günümüze ulaşan tarihi bostancılık geleneğinin kent merkezinde 
kalmış örneklerindendir.  Ayrıca bu alanlar, doğa-insan etkileşiminin, arazi ve toprak 
kullanımında özgün uygulamaların yanı sıra kaybolmakta olan bir kültürün kent 
merkezinde görülen son örnekleridir. Buna karşın İstanbul’un asırlardır sebze ihtiyacını 
karşılayan bu alanlar, günümüzde yapılaşma, plan kararları ve geleneksel değerlerini 
göz ardı eden projeler sebebiyle yok edilme tehdidi altındadır. Çünkü hem Yedikule 
Bostanları hem de Piyalepaşa Bostanı için geliştirilen projelerde bostanların olduğu gibi 
korunması yerine bu alanlar için farklı işlevlerin tanımlanması, plan kararları değişiklikleri 
gibi konular bostanların geleceği ve sürdürülebilirliği ile ilgili endişeleri arttırmaktadır. 
Bostanlar için önemli bir diğer husus; imar planlarında bostanın “park” görünmesi ve 
bostanların bulunduğu arazi statüsünün “tarım alanı” olarak tanımlanmamış olmasıdır. 
Tarımın kentte olmayacağına ilişkin kabul, şehir merkezinde kalmış bu alanların yok 
edilmelerine neden olmaktadır. Bunun yakın tarihteki örneği, Yedikule Kapı-Belgradkapı 
arasındaki bostanlar ile süregelen mekânsal ilişkilerin değiştirilerek insanların rekreatif 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir parka dönüştürme çabasının 2013’te uygulanmak 
istenen projeyle açığa çıkmasıdır. Ayrıca bu projelere eşlik eden turizm vurgusu da surları 
çevreleyen bostanları tamamen dışlayarak sur bostan birlikteliğini korumayı imkânsız 
hale getirmektedir. 

Meri planlar, bu alanlardaki üretim faaliyetlerini yok sayarak bostanları, rekreasyon alanı 
olarak ele almaktadır. Bostanların Fatih İlçesi Koruma Amaçlı İmar Planlarında “tematik” 
olarak düzenlenebilecek ve değerlendirilebilecek bir yeşil alan görülmesi bostanları 
yok eden ve farklı işlevler atayarak dönüştüren projelerinin uygulanmasına dayanak 
oluşturmaktadır. Buna karşın bostanlar Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa 
göre kent içi bostan alanı olarak tanımlanması durumunda, ilgili kanunun 13. maddesine 
göre tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağından hareketle 
bostanların tarımsal işlevinin ulusal mevzuatta korunabilmesinin önü açılacaktır. Ayrıca 
bostanların bir kültür varlığı olarak tescil edilmesi, ilgili kurumların olumlu görüşüyle 
bostanların bulunduğu tarımsal niteliğinin kabul edilmesi, Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliğinin ekinde yer alan lejant listesinden tarihi bostanların tarımsal niteliğine 
uygun bir lejantta gösterilerek plan tadilatı işleminin gerçekleştirilmesi, bostanları tematik 
yeşil alan olarak gören ilgili plan kararlarının ve notlarının iptal edilerek bostanların 
tarımsal niteliğine vurgu yapacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu alanların korunarak 
yaşatılmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak bugüne kadar bostancılık faaliyetlerinin 
devam etmesinde majör rol oynayan bostancıların da yerel bir aktör olarak resmî 
kurumlar tarafından tanınarak, bu alanlara ilişkin her türlü kararlarda bir paydaş olarak 
karar süreçlerinde etkin rol oynaması gerekmektedir. 

Bu kapsamda küresel salgın ile güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın öneminin daha 
da artması sebebiyle İstanbul’da sürdürülebilirliği ve şehrin krizlere karşı dayanıklılığı 
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arttırmak için kent merkezindeki bostanları koruyarak yaşatılması ve kentte tarım 
faaliyetlerini destekleyen kararlar ve politikalar üretilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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Özet

Bu çalışmada, hızlı nüfus artışı ile kentin çeperlerinde meydana gelen yapılaşma 
eğiliminin özellikle tarımsal alanlar üzerindeki etkisi, kent-kır bütününde (rurbanity) 
ele alınmakta ve yakın gelecekte (2050) kentlerde kentsel tarımın gerekliliği ve Türkiye 
koşullarında uygulanabilirliği İzmir özelinde sınanmaktadır. Bunu yaparken tarımın mevcut 
durumu ve geleceği üzerindeki belirsizlerin saptanması amacıyla; arazi kullanım/örtüsü 
değişimi, tarımsal dönüşüm ve kırsal çözülme sürecinin mevcut ve mekân-zamansallık 
(spatio-temporality) değişme eğilimleri SLEUTH Model ile değerlendirilmektedir. Söz 
konusu çalışma ile ayrıca gelecek tahminlerinin daha nicel olarak ortaya konulabilmesi 
ve kentlerin geleceği ile ilgili gerçeğe uygun senaryolar üretilebilmesi açısından bir 
farkındalık da oluşturulmaktadır. Aynı zamanda kent büyüme simülasyon yöntemlerinden 
biri olan SLEUTH Modelinin kentleşen dünyada önemi artan kentsel tarım uygulaması 
ile ele alınması, çalışmayı özgün kılmakta, kentsel tarımın gerekliliğini ortaya koyması, 
gelecek için çevreye duyarlı senaryoların üretilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara yol 
göstermesi açısından da referans bir kaynak olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzmir, Kentsel Büyüme, Kent Kır İlişkisi, Kentsel Tarım, SLEUTH Model.
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Examining Of Urban Agriculture And Its Applicability As A Solution For 
Probable Food Crisis Due To Urban Growth: The Case Of İzmir

Abstract

In this study, the effect of rapid population growth and the tendency of construction on 
the periphery of the city, especially on agricultural areas, is discussed in the urban-rural 
whole and the necessity of urban agriculture in cities in the near future (2050) and 
its applicability in Turkish conditions are tested in Izmir. While doing this, in order to 
determine the uncertainties on the current situation and future of agriculture; The current 
and spatio-temporality change tendencies of the land use/cover change, agricultural 
transformation and rural dissolution process are evaluated with the SLEUTH Model. 
With the said study, an awareness is also created in terms of revealing future forecasts 
more quantitatively and producing realistic scenarios about the future of cities. At the 
same time, the SLEUTH Model, which is one of the urban growth simulation methods, 
is handled with the application of urban agriculture, which has an increasing importance 
in the urbanizing world, makes the study unique, and is a reference in terms of revealing 
the necessity of urban agriculture, producing environmentally sensitive scenarios for the 
future and guiding the relevant institutions and organizations seen as a resource. 

Keywords: İzmir, Urban Growth, Urban Rural Relations, Urban Agriculture, SLEUTH 
Model.

1. Giriş

Tarihte bakıldığı zaman sanayileşmeden önce kırsalın hâkim olduğu dönemin, 19. 
yüzyılda özellikle endüstrileşmenin de etkisiyle seyrini değiştirdiği ve sanayileşme 
ile birlikte yoksullukla mücadelede kentin istihdam olanaklarının, kırdan kente göçü 
hızlandırıcı bir etki yarattığı görülmektedir. Başka bir deyişle, 1950 yılı itibari ile başlayan 
sanayileşme süreci, kırsal bölgelerdeki nüfusu çözerek, kentsel nüfus artışını tetikleyen 
bir unsur olmuştur (Güreşçi, 2009; Yılmaz, 2015). Bu bakımdan 1950’li yıllar, Türkiye’nin 
kentleşme ve yerleşme tarihi üzerinde hem ekonomik hem de toplumsal olarak derin 
izler bırakan ve etkilerini hala sürdürdüğü kırsal çözülme sürecinin başlangıç noktası 
olarak kabul edilmiştir (İçduygu ve Ünalan 1997 akt. Özdemir, 2012). Küreselleşme ve 
dünya piyasalarındaki rekabetin hâkim olduğu 1980’li yıllarda ise, kentlerin büyümesi ve 
kırsal alanların işgali hızlanış göstermiş ve nüfusun hızla artması kentlerin yapı stokunu 
tüketerek, mevcut taşıma kapasitesinin dışına çıkmasına sebep olmuştur. 

20. yüzyıl sanayileşme süreci ile beraber özellikle ulaşım, iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler, yeni üretim teknikleri ile kentler arası mekânsal örgütlenme ise, kentlerin 
oluşum ve büyümesine önemli bir ivme kazandırmıştır. Özellikle toplumsal ve ekonomik 
ilişkilerin bu süreçte değişime uğraması, kentlerin büyümesini daha da hızlandırıcı bir 
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etki yaratmıştır. Daha çok gelişmekte olan ülke metropollerinde kendini gösteren büyüme 
süreci, zamanla hızlı nüfus artışının da etkisiyle metropoliten alan sınırları içerisinde kalan 
doğal alanların tüketimine neden olmuştur (Sezgin ve Varol, 2012). Başka bir deyişle, 
hızlı kentleşme süreci karşısında özellikle kırsal karakterli alanlar, rant odaklı ekonomik 
çıkarlar için yıkıma maruz kalmıştır. Çevrelerindeki kırsal karakterli alanları etkileyerek 
bu alanların yapısal değişim ve dönüşüm geçirmesinde etkili olan kentsel alanlar, kır 
kökenli alanlarda doğal kaynakların tahribine, kültürel değerlerin ise yok olmasına sebep 
olmuştur (Sezen, 2018). Böylece ekonomik kalkınmayı hedefleyen bir kalkınma anlayışı 
içerisinde ekolojik boyutun ihmal edilmesi, aslında artan nüfusun temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak tarım alanların tüketimini hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. Günümüzde ise 
özellikle kırsal alanları yutarak, sıçrayarak ve saçaklanarak gelişen kentler, nüfusun tarım 
ve gıda talebini karşılayacak beslenme alanlarının yok olmasına sebep olarak, olası bir 
gıda krizine karşı acil çözüm üretilmesi gereken güncel bir sorun haline gelmiştir.

Sanayileşme dönemi ile birlikte özellikle tarımda makineleşme ve beraberinde gelen 
tarımsal iş gücünün farklı sektörlere göçü, tarımda kırsal çözülmenin yolunu açmıştır. 
Artan hızlı nüfus artışı ile kentsel yerleşimlerin farklı sebeplerle kent çevresine yayılması, 
(iklim ve çevre faktörleri ile birlikte enerji, maden, turizm ve yerleşme vb.) tarımda alansal 
bir daralmaya neden olmuştur. Bu daralma ise artan nüfus için yeterli ve güvenli gıda 
bulabilme sorununu gündeme getirmiştir (Özdamar, 2018). Nitekim Dünya Bankası 
ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün verilerine göre, yoksulluğun kent içindeki payı ve 
paralelinde kentsel alanlarda yetersiz beslenme oranlarında gün geçtikçe artış yaşanması 
durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır (Mougeot, 2005).

Bunlara ek olarak, dünya nüfusunun 2050 yılında 9.8 milyara ulaşacağı ve nüfusun 
yüzde 80’inin kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir (URL1). Doğal olarak 2050 
yılında tahmini 1.7 milyon kilometrekare toprağın daha yerleşim alanı olarak örtüleceği 
ve nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 3.2 ila 8.5 milyon kilometrekare 
tarım alanına daha ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir (Türkoğlu Oğuz, 2020). Ancak 
kentleşme baskısı ile kırsalın tarımında yaşanan yanlış arazi kullanımları sonucu FAO’nun 
hesaplamalarına göre 2014 yılında dünyada kişi başına 0,218 hektar ekilebilir alan 
düşerken, 2050’de bu rakamın 0,181 hektara ineceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla 8 
kişiden 1 ‘inin sağlıklı bir yaşam için gerekli besin miktarı alamadığı düşünüldüğünde, 
gelecek dönem için sürdürülebilir ve erişilebilir gıda üretimi hayati önem taşımaktadır 
(Ertek, 2014). 

Sürdürülebilir tarımın odak noktası, kırsal alanlar ve bu alanların kalkınmasına yönelik 
geleneksel çözümlerdir. Ancak modernizasyon süreci hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan dünyayı kapsadığından “kentsel tarımın” gerekliliği önemli bir kritik nokta 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle dünya nüfusunun % 55’inin kentlerde yaşaması, 
dünyada üretilen gıdanın %80 ‘ine yakınının kentlerde tüketilmesi, ayrıca kentlerde 
yaşayan nüfusun 2030 yılında %59 oranına ulaşacağı yönünde yapılan tahminler bile, 
sürdürülebilir kentleşme bağlamında bugün, tarımın kentlerde yapılması gerektiği 
düşüncesini zorunlu kılmaktadır (Hernandez ve Manu, 2018).
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Dolayısıyla bu çalışmanın amacı;

• İzmir özelinde hızlı nüfus artışıyla birlikte hızla büyüyen kentlerin kontrolsüz 
büyümesinin gelecekte ne gibi sonuçlara neden olabileceğini göstermek,

• Kentleşme baskısından kaynaklı yanlış arazi uygulamalarının ve hızla büyüyen 
kentlerin ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunlarına karşı alternatif, uygulanması 
mümkün bir çözüm aramak,

• SLEUTH Model kullanımıyla İzmir’in 2050 yılına ait kentsel büyüme oranını 
mekânsal ve istatistiksel olarak simüle ederek gelecek tahminlerinin daha nicel 
ortaya konulabilmesi ve kentlerin geleceğiyle ilgili gerçeğe uygun senaryolar 
üretilebilmesi açısından bir farkındalık oluşturmak,

• Ayrıca geleceğin planlama anlayışında kentsel tarımın gerekliliğini vurgulamak ve 
kent içerisinde, çeperinde ve yakın çevresinde kentlere “kentsel tarım” işlevinin 
kazandırılmasını sağlamaktır.

Bu nedenle çalışma kapsamında, kentsel tarımın gerekliliğinin sebeplendirilmesi 
açısından geçmişten günümüze kent yapısında meydana gelen değişimlerin yanı sıra 
gelecekte meydana gelecek kentsel büyümenin, tarım alanları üzerindeki baskısı İzmir 
İl özelinde tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarımın mevcut durumu ve geleceği üzerindeki 
belirsizlerin saptanması amacıyla; arazi kullanım/örtüsü değişimi, tarımsal dönüşüm ve 
kırsal çözülme sürecinin mevcut ve zamansal değişme eğilimleri, iklim değişikliği ve gıda 
güvensizliği gibi konular da çalışma kapsamında incelemeye alınmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Çalışma Alanı

Çalışma alanı, Türkiye’nin tarım ürünleri ve pazarlamasında önde gelen ve aynı zamanda 
organik tarımın başkenti olarak da bilinen, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’i 
kapsamaktadır. Söz konusu araştırma alanı, 38° 24’ 45’’ Kuzey enlemi ile 27 ° 8’ 18’’ 
Doğu boylamı arasında yer almaktadır (URL2)  Ege Bölgesi’nde bir kıyı kenti olarak yer 
alan İzmir’in kuzeyinde Balıkesir, güneyinde Aydın, batısında Manisa ve doğusunda Ege 
Denizi yer almaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1. Çalışma alanına ait lokasyon haritası

2.2. Yöntem

Bu çalışmada “Kentsel tarım, tarımda kırsal çözülmeye karşı kentsel bir çözümdür ve 
İzmir bu konuda sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal uygun koşullara sahiptir” 
hipotezleri doğrultusunda niteliksel ve niceliksel verilere dayalı olarak belgesel ve 
deneysel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. İlk aşamada belgesel yöntem çerçevesinde 
konu hakkında kütüphane, arşiv ve internet verileri, yazı veya resim olarak derlenmiştir. 
Deneysel araştırma yöntemlerinden SLEUTH Model yöntemi ise örneklem alanının 
2050 yılına ait kent görüntüsünü alansal ölçmek için kullanılmıştır. Sonrasında kentsel 
büyümenin, tarım alanları üzerinde yarattığı mevcut ve mekân-zamansallık (spatio-
temporality) değişme eğilimleri (AK/AÖ değişikliği, İklim değişikliği, Gıda güvencesi vb.) 
İzmir özelinde analiz edilmiş olup araştırmanın öngördüğü hipotezler doğrultusunda 
değerlendirmeye alınmıştır.

Bu bağlamda, çalışma kapsamında öncelikle literatür araştırması yapılmıştır. Literatür 
araştırması, “Kent-kır ilişkisi”, “tarımsal dönüşüm”, “kentsel tarım”, “SLEUTH Model” ve 
“İzmir” anahtar kelimeleri taratılarak yapılmıştır.  Çalışmanın ikinci aşamasında; gelecekte 
meydana gelecek kentsel büyümenin, tarım alanları üzerindeki baskısını ölçmek ve 
kentsel büyümenin tarım alanları üzerinde yarattığı problemlere karşı kentsel tarımın 
alternatif bir çözüm olarak ele alınabileceğini gösterebilmek adına, kent uygulamalarına 
bağlı SLEUTH Model kullanılmıştır. SLEUTH Model için gerekli veri setinin hazırlık 
sürecinde ise Ulusal Jeoloji Servisi (USGS)’nden temin edilen farklı zaman dilimlerine 
(1990, 2000, 2010 ve 2020) ait uydu görüntüleri ve yüksek çözünürlüklü DEM haritası,  
Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) ArcGIS 10.4 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.  
Çalışmanın üçüncü aşamasında kullanılan veriler ise, kentsel büyüme sonucu arazi 
kullanımı/örtüsü üzerindeki değişim ve dönüşümlerin tarımsal alanlar üzerindeki etkisini 
ortaya koyacak mekânsal ve istatistiki verilere dayanmaktadır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Çalışma yönteminin akış şeması

SLEUTH Model, Kalifornia Üniversitesi Profesörü Keith C. Clarke tarafından geliştirilen 
ve USGS’nin ve Amerika Ulusal Bilim Derneği (NSF)’ninde büyük destek verdiği bir 
uygulamadır. Test, kalibrasyon ve kestirim aşamalarından oluşan ve C programlama 
dilinde yazılan SLEUTH Modeli, sadece Linux ve UNIX işletim sisteminde çalışmaktadır 
(URL3). Tez kapsamında ise Microsoft Windows İşletim sistemiyle uyumlu Cygwin 
(Linux) yazılımı aracılığıyla SLEUTH simülasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Model 
içerisindeki senaryo (senarios) dosyalarının düzenlenmesi ile çalışan SLEUTH Model 
uygulaması; veri girişi, model kalibrasyonu, model kalibrasyonu sonucu elde edilen 
verilerin girişi, hesaplamalar ve çıktı görüntülerinin hazırlık süreci olmak üzere beş 
adımda işleyiş göstermektedir (Şekil 3).
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Şekil 3. SLEUTH Model işleyiş şeması

Bu doğrultuda öncelikle ArcGIS 10.4 programı kullanılarak SLEUTH için gerekli veri seti 
oluşturulmuştur. Söz konusu veri seti (URL4);

• Farklı zaman dilimlerine ait iki adet arazi kullanım haritası (1990, 2020),

• Dört adet kent dokusu, dört adet ulaşım haritası (1990, 2000, 2010, 2020), 

• Harici bölge (kentsel büyümeden hariç tutulan bölge) analizi1,

• Eğim ve gölgeli kabartı haritalarından oluşmaktadır. 

Bu nedenle ilk olarak 1990 ve 2020 yıllarına ait yüksek çözünürlüklü Landsat uydu 
görüntüleri kullanılarak çalışma alanına ilişkin kontrollü sınıflandırma yöntemi ile arazi 
kullanım haritası oluşturulmuştur. İkinci adımda, 1990, 2000, 2010 ve 2020 yıllarına ait 
kent ve ulaşım haritaları sayısallaştırılmıştır. Üçüncü adımda, harici bölge haritası olarak 
ifade edilen kentsel büyümeden hariç tutulacak alanlar (askeri alanlar, bölge parkları, 
fuar alanları, sanayi alanları, su koruma ve sazlık alanlar, tabiat parkları ve üniversiteler) 
tespit edilerek haritalanmıştır. Son adımda ise DEM verisi kullanılarak elde edilen eğim 
ve gölgeli kabartı haritaları ile girdi verilerinin hazırlık süreci tamamlanmıştır (Şekil 4).

1  Bu çalışma, İzmir İline ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında belirlenen kentsel büyüme 
dışı tutulacak alanların haricinde herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin, kontrolsüz bir büyüme dâhilinde 
kentin 2050 yılına ait kent görüntüsünü temel alarak yürütülmektedir.
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Şekil 4. SLEUTH Model kullanımı için hazırlanan girdi verileri

SLEUTH kent büyüme simülasyonu için gerekli veri seti oluşturulduktan sonra mevcut 
veriler aynı boyut ve çözünürlükte GIF formatı ile programın gerektirdiği kaynak kodlarıyla 
uyumlu hale getirilmiştir. Kalibre edilen veriler daha sonra Windows işletim sistemiyle 
uyumlu Cygwin yazılımı aracılığıyla geliştirilmiştir. Daha sonra, tahmin aşamasında 
üretilen haritalar ile kentsel büyümenin tarım alanları üzerinde yarattığı etki, mekânsal ve 
istatistiki analizler üzerinden tespit edilerek, değerlendirme ve sonuç bölümünde kentsel 
tarımın gerekliliğine değinilmiştir.

3. Bulgular

3.1. İzmir’de Kentsel Büyüme Sürecinin SLEUTH İle Modellenmesi

İzmir özelinde SLEUTH Model aracılığıyla üretilen 2050 yılı kentsel büyüme simülasyon 
sonuçlarına göre; İzmir’de kentsel büyümenin özellikle yerleşmeler etrafında dairesel 
yayılım gösterdiği ve kentin alansal büyümesinde en etkili büyüme faktörünün ise 
ortaya çıkma/üreme (Breed) parametresi olduğu tespit edilmiştir. Simülasyon işlemi 
sonrası, 2050 yılı için tahmin edilen arazi kullanımı/arazi örtüsünde ise; yerleşim alanları 
126.422,2579 hektar, tarım alanları 219.472,1119, orman ve diğer alanlar 831.311,4136, 
su yüzeyi ise 5851,9471 hektarlık bir alan kaplamıştır. İl sınırları içerisinde kalan ancak 
tanımlanamayan 6.043 hektarlık alan ise diğer alanlar olarak nitelendirilerek sadece 
oranlama amaçlı kullanılmıştır (Şekil 5).
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Şekil 5. İzmir’in 2050 yılına ait kent görüntüsü

3.2. Kentsel Büyüme İle İzmir’in Tarımında Beklenen Mevcut Mekânsal ve 
Zamansal Değişme Eğilimleri

Çalışma kapsamında; 2050 yılı simüle edilen İzmir kentinin, kontrolsüz/plansız bir 
büyüme dâhilinde özellikle tarımsal alanlar üzerinde gelişim gösterdiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca tarımda yaşanan alansal kayıpların yanı sıra kalabalıklaşan kentlerin doğaya karşı 
yapılaşma eğiliminin de arttığı gözlemlenmiştir.

Hızlı nüfus artışı ile hızla büyüme eğilimi gösteren İzmir kenti, son yıllarda küresel bir 
sorun olan iklim değişikliğinin olası etkilerini, yerel ölçekte daha hissedilebilir kılmıştır. Bu 
durum kent ölçeğinde, özellikle yağış rejiminden meydana gelen düzensizlik, kuraklık, su 
kaynaklarında azalma ve toprak verimliliğinde azalma olarak kendini gösteren kontrolsüz/
plansız büyüme eğilimi ile iklim değişikliğini tetikleyici unsurların birleşmesi sonucu 
geleceğin tarımını ve dolayısıyla gıda krizini tetikleyici bir etki yaratmaya başlamıştır.

3.2.1. Arazi kullanımı/örtüsü değişikliği

Metropol kent İzmir, özellikle 1950 yılı itibari ile gelen sanayileşme ve yoğun göç 
olaylarının da etkisiyle kontrolsüz/plansız bir yapılaşma süreci ile karşı karşıya kalmıştır. 
Kentte, doğal çevre etmelerin göz ardı edilerek yayılış göstermesi, bugün özellikle verimli 
tarım alanları üzerinde ciddi kayıpların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda ilk 
kez 1960’lı yıllarda arazi kullanımı açısından önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu 
süreçte özellikle yapılaşmaya uygun olmayan alanlarda 1960 yılı öncesine dayanan çoğu 
bina yıkılmıştır. Ancak artan nüfus paralelinde konut ihtiyacının da artması toplu konut 
inşaatlarına olan eğilimi artırarak kent merkezi içinde dikey yapılaşmanın önünü açmıştır.
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Günümüzde ise kent nüfusundaki artışla beraber, çevresine doğru yayılarak gelişim 
gösteren İzmir Kenti, AK/AÖ üzerinde amaç dışı kullanımların önünü açarak kent 
yaşamını tehdit edici bir boyuta ulaşmıştır. Nitekim SLEUTH Model kullanımıyla elde 
edilen İzmir’in 2050 yılına ait kent görüntüsü, arazi kullanım/örtüsü değişimini tetikleyici 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda 2050 yılı simülasyon sonuçlarına göre; İzmir’in AK/AÖ değişiminde 
özellikle yerleşim alanlarının, alansal olarak büyüme eğilimine eklemlenerek devam 
ettiği gözlemlenmiştir. Kentlerin alansal büyümesinin aksine artan nüfus paralelinde 
artacak temel gıda ihtiyaçları için birinci derece önem arz eden tarımsal nitelikli alanlarda 
ise zamanla ciddi kayıpların yaşanacağı tespit edilmiştir. Tarım alanlarının yanı sıra su 
kaynaklarında da alansal bir küçülme yaşanması söz konusudur. Kentin genel büyüme 
eğiliminin “ortaya çıkma/üreme” faktörü olması sebebiyle genel olarak tüm ilçelerde 
mevcut yerleşim alanlarının yanı sıra özellikle tarım alanlarını çevreleyen bölgelerde yeni 
yerleşim alanlarının ortaya çıkışı da dikkat çekmektedir (Şekil 6).

Şekil 6. İzmir özelinde yıllara göre AK/AÖ haritası değişimi (2020-2050)

Geçmişten günümüze kentsel gelişimini doğu-batı ve kuzey-güney aksı üzerinde 
gösteren İzmir’in, kontrolsüz/plansız bir büyüme dâhilinde 2050 yılında da kentsel 
gelişimin aynı doğrultuda devam ettirmesi beklenmektedir. Nitekim merkezi kentsel alan 
sınırlarının dışında gelişim gösteren yapay bölgeler özellikle kuzeyde Çiğli, Menemen, 
Foça ve Aliağa; doğuda ise Bornova ve Kemalpaşa hattı üzerinde kapladığı alan miktarını 
arttırmıştır. Ege Denizi’ni çevreleyen İzmir’in özellikle kıyı bölgelerinde de yapay 
bölgelerin artışı dikkat çekmektedir. Batıda; Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe, güneyde 
ise Menderes ve Torbalı ilçe sınırları içinde kalan verimli tarım alanları ise bu süreçte, 
yerleşim alanı olarak işlev göstermeye başlamıştır.
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Çalışma alanına ait simülasyon görüntülerinden üretilen istatistiki verilere göre ise; 2050 
yılında, 2020 yılına göre yapay bölgeler/yerleşim alanlarında +4.925 hektar, tarımsal 
alanlarda -36.499 hektar, orman ve yarı doğal alanlarda +38.269 hektar, su kütleleri/su 
yüzeyinde ise -1.673 hektarlık bir değişim yaşanacağı tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. İzmir İl özelinde yıllara göre AK/AÖ değişimi

Arazi Kullanımı/Örtüsü Oranları (ha)

De
ği

şk
en

le
r

Yıllar 2020 2050 Değişim

Yapay Bölgeler 121.498 10,31 126.422 10,63 +4.924

Tarımsal Alanlar 255.971 21,52 219.472 18,45 -36.499

Orman ve Yarı Doğal 
Alanlar (Diğer)

793.042 66,69 831.311 69,91 +38.269

Su Kütleleri 7.525 0,63 5.852 0,49 -1673

Diğer Alanlar 11,064 0,93 6.043 0,50 -5.021

TOPLAM 11.891 100 11.891 100

3.2.2. İklim Değişikliği

Tarımsal çözülme sürecinde bir diğer önemli etken ise iklim değişikliğidir. İklim 
değişikliği, son yılların en önemli küresel sorunlarından biri olarak kentlerin kontrolsüz 
büyümesi ile etkisini giderek arttırmaktadır. Değişen yağış ve sıcaklık miktarı, özellikle 
tarım sektörünü etkileyerek ürün miktarı ve ürün kalitesi üzerinde olumsuz bir etki 
yaratmaktadır (Hayaloğlu, 2018). 

A) Yağış Rejiminde Düzensizlik

Yağış rejiminde düzensizlik, rant odaklı ve tüketim esaslı ele alınan alan kullanım 
kararlarının bir getirisi olarak ortaya çıkmıştır.  Bu durum ise zamanla ani sel ve taşkınlara 
ya da kuraklık ve su kaynaklarında azalmaya kadar giden birçok güncel problemin 
tetikleyicisi olmuş ve sonucunda ise tarımın geleceğini tehdit etmeye başlamıştır.

İzmir için sel felaketi, son yıllarda depremden sonra sıkça yaşanılmaya başlanan ikinci 
doğal afet olarak kayda geçmiştir (Şekil 7). Özellikle 02.02.2021 tarihinde yoğun yağışların 
da etkisi ile meydana gelen sel felaketi bu durumu açıklayan en iyi örneklerinden biridir. 
İzmir’in daha çok Gaziemir, Torbalı, Menderes, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Karabağlar, 
Konak, Balçova, Güzelbahçe, Ödemiş, Karaburun, Dikili, Aliağa ve Foça ilçelerinde 
etkili olan sel felaketi ile birçok tarım ve yerleşim alanı su altında kalmıştır. Yaşanan sel 
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ve taşkın sonrası birçok tarım ürünü de telef olmuştur. Yoğun yağışlar, aynı zamanda 
toprak verimliliğinin düşmesine neden olarak ekonomik anlamda üreticiyi de zor duruma 
düşürmüştür.

Bu bağlamda bilim adamlarının yaptığı araştırma ve projeksiyonlara referansla, 2050 
yılında İzmir’de su baskını meydana gelme riskinin daha da artacağı öngörülmektedir. 
Özelikle Konak ilçe sınırları içerisinde yer alan Kordon ile Atatürk Stadyumu arasında 
kalan bölge ve Çiğli ilçe sınırları içerinde yer alan Mavişehir-Tuzla arası bölge ile kuş 
cennetini bulunduğu bölgelerin, 2050 yılı su baskını olaylarında daha çok etkileneceği 
tahmin edilmektedir (Erem, 2019).

Şekil 7. İzmir’de yaşanan ve gelecekte meydana gelmesi beklenen su baskını/taşkın 
olaylarının alansal dağılımı

B) Kuraklık ve Su Kaynaklarında Azalma

Kuraklık, insanın doğaya karşı yapay mücadelesi ile hız kazanan ve etki alanını gün 
geçtikçe arttıran iklim değişikliğinin en önemli ve en tehlikeli sonuçlarında biridir. Kuraklık, 
yağışlı gün sayısının azalmasına bağlı olarak gerçekleşen ve sera gazı emisyonlarında ki 
artışla beraber son yıllarda etkisini daha çok hissettiren doğal bir iklim olayıdır. Aynı 
zamanda küresel ısınma adı altında kentlerin zarar görebilirliğinde, ciddi yan etkileri olan 
atmosferik bir hava olayıdır.

Bu bağlamda, İzmir nüfusunun yıllara göre tüketim alışkanlıkları incelendiğinde; yıllar 
itibari ile (2014-2020) artan nüfus paralelinde sera gazı emisyonlarında ciddi paya sahip 
enerji tüketimi ve kullanımını tetikleyen alışkanlıklarının da arttığı gözlemlenmektedir 
(Tablo 2).
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Tablo 2. İzmir nüfusunun yıllara göre artan tüketim alışkanlıkları (URL5)
De

ği
şk

en
le

r

Yıllar 2014 2016 2018 2020

Nüfus (kişi) 4.113.072 4.223.545 4.320.519 4.394.694

Bin Kişi Başına 
Otomobil Sayısı 

149 164 177 187

Motorlu Kara Taşıtları 
Sayısı 

1.144.430 1.276.347 1.395.159 1.495.082

Kişi Başına Toplam 
Elektrik Tüketimi (kWh)

4.351 4,556 4,856 -

Günümüzde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değişimleri, ekolojik 
sistem ve dolaylı olarak yaşam standartları üzerinde olumsuz bir etki yaratarak kent 
sistemlerinin varlığını tehdit etmeye başlamıştır. Nitekim bugün İzmir’de yaşanan; tarım 
alanlarında üretim sıkıntısı, toprak verimliliğinde azalma, susuzluk riski, artan orman 
yangınları, kuraklık sonucunda meydana gelen problemlerden sadece birkaçıdır.

Kuraklık, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak özellikle sürdürülebilir bir yaşam için hayati 
önem taşıyan tarım ve su kaynakları üzerinde de etkisini giderek arttırmaktadır. Nitekim 
kuraklık nedeniyle son yıllarda birçok kış ürünü zarar görürken, mevsim değişikliği 
nedeniyle mevsim dışı ürünlerin zamanı gelmeden çiçeklenmesi üretimi olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu durum ise daha çok tarımsal üretime bağlı olarak değişen gıda arzı ve 
enflasyon oranlarındaki artış ile kendini göstererek gıdaya olan erişimi zorlaştırmaktadır.

Şekil 8’de İzmir’de yaşanan ve meydana gelmesi beklenen kuraklık riskinin alansal dağılımı 
incelendiğinde; Geçen dönem (2020 yılı), merkezi kentsel alan sınırları içerisinde kalan 
birçok ilçenin genellikle hafif ve normal kuraklık yaşadığı, diğer ilçelerin ise normalin 
üstünde ciddiyet arz eden bir kuraklık sorunu yaşadığı tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, 
2020 yılında Foça, Menemen, Karşıyaka, Ödemiş ve Bornova ilçelerinin büyük bir 
kısmında olmak üzere; Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Selçuk ve Tire ilçelerinin tamamında 
hafif bir kuraklık yaşandığı gözlemlenmektedir. Dikili (güney-batı), Çiğli, Karşıyaka, 
Bayraklı, Konak, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Karabağlar, Menderes, Güzelbahçe, 
Seferihisar, Urla, Karaburun ve Çeşme ilçelerinde ise normal kuraklık yaşanırken; Dikili, 
Aliağa, Kemalpaşa (kuzey), Kiraz (doğu) ve Beydağ orta kuraklığın yaşandığı ilçeler 
olmuştur. Bergama ve Kınık ilçelerinde ise şiddetli kuraklık hâkim olmuştur.

Gelecek dönemde (2050-2100) ise, İzmir il sınırları içerisinde ikilim değişikliğinin 
etkisiyle özellikle Ocak ve Temmuz ayları arası sıcaklık değerlerinde ciddi bir artışın 
yaşanması beklenmektedir. Nitekim RCP 4.5 (orta iyimser) senaryosuna göre; Nisan 
ayından sonra ortalama sıcaklık değerlerinde ciddi bir artış yaşanırken, RCP 8.5 (en 
kötümser) senaryosunda ise Selçuk hariç diğer yerleşim merkezlerinin ortalama sıcaklık 
değerlerinde yıl boyunca artış yaşanacağı öngörülmektedir. Kış aylarında ise RCP 8.5 
senaryosu kapsamında ortalama sıcaklık değerlerinde 2°C’lik bir artışın yaşanması 
beklenmektedir. İlkbahar döneminde ise RCP 4.5 ‘e göre; Bergama hariç diğer yerleşim 
merkezlerinde sıcaklık artışı beklenirken, RCP 8.5’de ise özellikle Dikili, Konak, Çeşme 
ve Ödemiş ilçelerinin diğer ilçelere göre daha sıcak olması beklenmektedir. Sonbahar 
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döneminde ise RCP 4.5’e göre -0,75-0,88 °C arasında seyreden bir sıcaklık değişimi 
beklenirken, RCP 8.5 senaryosunda ise 0,70-1,60 °C değerleri arasında seyreden bir 
sıcaklık değişiminin olacağı tahmin edilmektedir (Berberoğlu vd., 2019).

Şekil 8. İzmir’de yaşanan ve meydana gelmesi beklenen kuraklık riskinin alansal dağılımı

Bu bağlamda kuraklık, yağışlı gün sayısında meydana gelen azalmaya bağlı olarak bugün 
kent yaşamı, tarım ve gıda güvenliği, temiz su kaynaklarına erişilebilirlik ve dolayısıyla 
sağlıklı bir yaşam için son derece ciddi olumsuz etkileri olan bir doğal iklim olayı olarak 
görülmektedir. Gelecekte ise kentleşme ile etkisini arttıracağı tahmin edilen kuraklık krizi, 
geleceğin tarımsal üretiminde ciddi kayıpların yaşanacağının da sinyallerini vermektedir. 
Çünkü kuraklık, bitki gelişimini yönlendiren suyun toprakta bulunmaması, yoğun sıcaklık 
nedeniyle bitki için gerekli ısı değişiminin mevsimsel olarak değişkenlik göstermesi gibi 
faktörleri tetikleyerek, daha çok tarım sektörü üzerinde etkili olmaktadır.

Yağışsız geçen gün sayısı ile bağlantılı olan kuraklık ve su tüketimindeki artışında etkisiyle 
yaşanan ve yaşanması beklenen bir diğer önemli problem ise susuzluk riskidir. Artan 
nüfus paralelinde yıllara göre kişi başı çekilen ve dağıtılan toplam su miktarında yaşanan 
artışın (Tablo 3) yanı sıra özellikle 2020 yılı itibari ile COVİD-19 salgın hastalığının da 
etkisiyle 1 yıllık süre zarfında tüketilen toplam su miktarının 1 milyon m3 artarak 19 
milyon 300 bin m3’e ulaşması, söz konusu durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır 
(URL6).
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Tablo 3. İzmir nüfusunun yıllara göre tükettiği su miktarı (URL7)
De

ği
şk

en
le

r

Yıllar 2014 2016 2018 2020

Nüfus (kişi) 4.113.072 4.223.545 4.320.519 4.394.694

Kişi Başı Çekilen Günlük 
Su Miktarı (Litre/Kişi-
Gün)

180 173 208 -

Dağıtılan Su Miktarı 
(M3/Yıl) 

166.990.739 179.878.569 223.652.165 -

2050 yılında ise İzmir nüfusunun 2 kat daha artarak 8,1 milyona ulaşması beklenmektedir 
(URL8). Dolayısıyla artan nüfusla beraber gelecekte su kaynaklarına olan ihtiyacın daha 
da artacağı yadsınamaz bir gerçektir. Buradan hareketle, çalışma kapsamında üretilen 
İzmir’in 2050 yılı simülasyon sonuçları incelendiğinde; tarımsal alanlarda olduğu gibi 
2050 yılı su kaynaklarında da dikkate değer bir alansal daralmanın yaşanacağı tespit 
edilmiştir. İl sınırları içerisinde kalan tüm barajlarda genel itibari ile alansal bir daralma 
yaşanacağı gözlemlense de özellikle kuzeyde Çatıkoru, Yortanlı Baraj Gölleri, batıda 
Seferihisar, Kavaklıdere Baraj Gölleri, güneyde ise Tahtalı Barajının diğer kaynaklara 
oranla daha fazla risk altında olduğu saptanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9.   İzmir’in SLEUTH sonuçlarına göre tahmini su kaynakları değişim haritası (2020-
2050)

3.3.3. Gıda Güvencesizliği

2020 yılı işsizlik oranı % 17,1 seviyesine ulaşan kentte, istihdamın sektörlere göre 
dağılımı incelendiğinde; tarımın % 9,3, sanayinin %31 ve hizmetler sektörünün ise  
%59,7’ye ulaşması, kırsalın tarımında ciddi bir çözülme sürecinin yaşandığının mevcut 
göstergelerinden biridir.
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Buna ek olarak, yanlış arazi kullanım kararları ile yaşanan tarımsal alan kayıpları, iklim 
değişikliği, ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yanlış politika izlenimleri ve COVİD-19 
salgın hastalığının baş göstermesi gibi nedenlerinde etkisiyle gıda arzında yaşanan 
sıkıntılar ve gıda ürünlerine yıl içerisinde gelen zamlar (enflasyon), gıda güvencesini 
sarsıcı bir etki yaratmıştır (Tablo 4).

Tablo 4. Bazı tarım ürünlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre bitkisel ürün ve tüketim 
madde fiyatları (URL9, 10)
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Tablo 4. Bazı tarım ürünlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre bitkisel ürün ve tüketim 
madde fiyatları (Devamı)

Gelecek dönem (2050) ise; İzmir’de kentsel büyümenin 126.422 hektara ulaşması ve 
İzmir Su Master Planı’nın 2050 yılı nüfus projeksiyonunda, İzmir nüfusunun 8.1 milyona 
ulaşacağı yönünde yapılan tahminler, 2050 yılında kişi başına düşen tarım alanlarında 
(0,0268 ha) ciddi bir azalma yaşanacağını ortaya koymaktadır (Tablo 5).

Tablo 5. İzmir İl özelinde 2020 ve 2050 yıllarına göre kişi başına düşen tarım arazisi 
miktarı (**URL8; *URL11)

Yıllar 2020 2050

Nüfus (kişi) 4.394.694* 8.177.565**

Toplam Tarım Alanı (ha) 255.971 219.472

Kişi başına düşen tarım arazisi miktarı (ha) 0,0582 0,0268

Bu bağlamda gıda güvenliği, yaşamsal faaliyetlerin yürütülebilmesi için söz konusu 
gıdaya, hem fiziksel hem de ekonomik anlamda erişilebilirliği ifade eder. Ancak son 
yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar, yanlış politika izlenimleri ve COVİD-19 
salgın hastalığının baş göstermesi sonucu ekonomik ve sosyal anlamda gıdaya erişim 
zorlaşmıştır. Nitekim alım gücünün düşmesi ve beraberinde küresel iklim değişikliğinde 
aktif rol oynadığı kanıtlanan kentlerin kontrolsüz/plansız bir büyüme dâhilinde ekolojik 
dengeyi sarsıcı bir yol izlemesi, gelecekte yaşanması mümkün bir gıda krizinin sinyalleri 
gibi okunmaktadır. 



403

4. Değerlendirme ve Sonuç

İzmir, son yıllarda daha çok doğal yapı unsurlarının ihmali ile gelişim gösteren, 
kentleşmenin tetiklediği; yağış rejiminde düzensizlik, kuraklık ve su kaynaklarında azalma, 
toprak verimliliğinde azalma, erozyon ve gıda güvencesizliği gibi güncel sorunların hedef 
noktası olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu durum ise zamanla yaşam standartları 
üzerinde zorunlu bir değişim/dönüşüm süreci yaratarak gıda güvenliğini tehdit edici bir 
boyuta ulaşmıştır.

Bu bağlamda İzmir tarımında yaşanan çözülme sürecini hızlandıracak faktörlerin ilçelere 
göre analizi yapıldığında;

• Tarımsal alan kayıplarının, gelecek dönem Karabağlar ve Konak (yoğun yapılaşma 
hakim) hariç tüm ilçelerde yaşanacağı,

• Kuraklığın, Aliağa, Buca, Konak, Foça, Menemen, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, 
Kınık, Kiraz ve Ödemiş başta olmak üzere bütün ilçelerde hissedileceği,

• Su kaynaklarında meydana gelen azalmalar dikkate alındığında Menderes, 
Seferihisar, Bergama ve Dikili’deki kaynakların büyük risk altında olduğu, 

• Sel ve taşkın olaylarının, daha çok merkezi kentsel alan sınırları içerisinde yaşandığı/
yaşanacağı,

• Önlem alınmaz ise kırsal alan (Bergama, Çeşme, Dikili, Kiraz ve Ödemiş) sınırları 
içerisinde yer alan toprakların verimliliğinde de ciddi azalmaların yaşanacağı tespit 
edilmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. İzmir tarımında yaşanan çözülme sürecini hızlandıracak faktörlerin ilçelere 
göre analizi



404

Bu nedenle, yakın gelecekte, kentsel/kırsal yoksulluk sınırının artacağı ve gıda 
güvenliğinin azalacağına dair bir senaryonun gerçekleşmesi kaçınılmaz gözükürken, 
gelecekle ilgili yapılacak planlar da söz konusu durumların göz önünde bulundurulması 
ve mevcut sorunların yenilikçi bir yaklaşımla ele alınması ciddiyet arz etmektedir.

Bu bağlamda kentsel tarım, kentsel büyümeden kaynaklı sorunların, kırsalın tarımında 
yarattığı çözülme sürecine karşı alternatif ve uygulanması mümkün bir çözüm sunmaktadır. 
Kentsel tarım, yerel gıda güvenliğinden kentsel atıkların azaltılmasına, atık sularının 
geri kazanılmasına, daha az taşıma ve paketleme ile ekolojik ve ekonomik kayıpların 
azaltılmasına, mikroklimatik etki yaratarak kent içi ısı ada etkisinin düşürülmesine kadar 
birçok geri kazanımını sağlayacak potansiyele sahiptir. Dolayısıyla İzmir kent gelişimini 
yönlendiren insan ve doğal kaynaklı değişkenlerin, kırsalın tarımında yarattığı çözülme 
sürecine karşı kentsel tarım; atık ve su yönetimi, toprak yönetimi, gıda yönetimi ve 
yoksulluk yönetimi için gelecek vadeden sürdürülebilir bir uygulama olarak görülmektedir 
(Şekil 11). 

Şekil 11. Kentsel büyüme sonucu olası bir gıda krizine karşı kentsel tarım ile elde 
edilebilecek kazanımların değerlendirilmesi

Buradan hareketle Dünya’da farklı amaçlara hizmet eden kentsel tarım uygulamaları, 
Türkiye koşullarında incelendiğinde; yasal yönetsel açıdan kentsel tarıma ait yasal bir 
düzenlemenin olmadığı görülmektedir. Ancak son yıllarda Türkiye’de kentsel tarımın 
varlığına ve yapıldığına dair mevcut uygulama örnekleriyle birlikte yerel yönetimlerin 
sayıca azda olsa güncel çalışmaları bulunmaktadır.

Bu bağlamda özellikle İzmir’de; “Foça Yeryüzü Pazarı”, Sağlıklı gıda temini sağlayan 
Yeryüzü Pazarı (earth market) ağının Türkiye’deki tek üyesi olarak kentsel tarıma örnek 
verilebilir.
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Ayrıca kentsel tarıma ilişkin, düşey bahçeler ve kent bostanları gibi önerilerin yer 
aldığı “Şehirlerde Yeşil Altyapı ve Doğa Tabanlı Çözümler, İyi Uygulama Örnekleri” adlı 
çalışmayla birlikte İzmir’de;  “Parklet Uygulaması, Yeşil Çatı Otopark Uygulaması”, “İklim 
Duyarlı Kent Tarımı Laboratuvarları” ve “Peynircioğlu Deresi Yeniden Doğallaştırma 
Projesi” uygulamalarına ilişkin imzalarda atılmıştır. Ancak Yeşil Çatılı Otopark Projesi ve 
Parklet uygulaması dışından diğer tüm projelerin ihale ve yapım süreci devam etmektedir 
(Arslantaş vd. 2020).

Sonuç olarak; İzmir özelinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, genellikle 
kentin mevcut mekân organizasyonunda doğal yapı unsurlarının ihmal edildiği ve kent-kır 
bütünleşiğinde tarımın hem alansal hem de sektörel olarak bir gerileme eğilimi yaşadığı 
görülmektedir. Nitekim İzmir kentinin farklı zaman dilimleri temel alınarak simüle edilen 
2050 yılı kent görüntüsü, mevcut sorunların geçmişten günümüze, günümüzden ise 
geleceğe katlanarak artacağının sinyallerini vermektedir. 

Dolayısıyla İzmir il özelinde yapılan araştırmalar ve çalışmalara referansla küçük ölçekte 
ve sürdürülebilir olmayan kentsel tarım uygulamalarının aksine, kentleşmeyi daha 
sürdürülebilir hale getirmek ve sürdürülebilir bir gıda güvenliği için;

• Kentsel tarım uygulamalarının, ülke genelinde merkezi ve yerel yönetimler arası 
işbirliği sağlayarak, gerekli plan kararları ile ele alınması başka bir deyişle kentsel 
tarım için ülkede yasal ve yönetsel çerçevenin oluşturularak kentlere yansıtılması 
gerektiğine inanılmaktadır.
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Ceyda BAŞARAN

ÇOMÜ, MTF Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Özet

1980’lerin ortalarına kadar üç büyük şehirde 6 Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Bölümü 
eğitim vermekteyken, 1990’larda bu sayı 12’ye yükselmiştir. 2021 yılı itibariyle ülke 
geneline yaygınlaşmış olarak, 39 ŞBP programı lisans eğitimi vermektedir. Bu bildiride, 
ŞBP bölümlerinin eğitim-öğretim ve araştırma koşulları değerlendirilmektedir. Bildiride, 
Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) tarafından 2021 yılında lisans eğitimini 
sürdüren bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarına gönderilen 21 soruluk bir 
anketin sonuçları aktarılmakta ve değerlendirilmektedir. Türkiye’de şehir ve bölge 
planlama bölümlerinin kurulduğu yıllar dikkate alındığında 1961-1989, 1990-2009 ve 
2010 sonrası olmak üzere üç dönemin öne çıktığı görülmektedir. Anket sonuçları özellikle 
kadro ve ders yükü açısından bu dönemler arasında önemli farklar olduğunu, yeni kurulan 
bölümlerin görece dezavantajlı koşullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini 
göstermektedir. Tüm bölümler için dile getirilen temel sorunlar olan kadro yetersizliği 
ve iş yükü, kontenjanların ve öğrenci sayısının fazlalığı ile taban puan ve başarı sırası 
kriteri 2010 sonrası kurulan bölümlerin temel gündemi olurken, 1990 öncesi kurulmuş 
bölümlerde öncelikli konuların mezunların istihdam sorunundan akreditasyona uzanan 
bir çeşitlilik içinde olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri, Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi, 
Yeni Bölüm Açma Kriterleri, Yükseköğretim Politikası

 Bu araştırma, Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) 14. Dönem Başkanlığı (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi) çalışmaları kapsamında yapılmıştır.
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An Evaluation of the Efficiency of City and Regional Planning Departments

Abstract

Until the mid-1980s, 6 City and Regional Planning departments were providing education 
in three big cities; the number raised to 12 in the 1990s. As of 2021, 39 City and Regional 
Planning departments are providing undergraduate education. In the paper, the results 
of a 21-question survey made by the Turkish Planning Schools Association (TUPOB) 
to the faculty members working in departments that continue their undergraduate 
education in 2021 are presented and evaluated. Considering the years that City and 
Regional Planning departments have been established, there are three different decades, 
including 1961-1989, 1990-2009, and 2010 and ongoing. Survey results especially 
show essential differences between these decades, and newly established departments 
keep up with their activity in relatively disadvantaged circumstances. While the main 
problems expressed for all departments, such as lack of staff and workload, excess 
quota and the number of students, and the base score and success order criteria, were 
the main agenda of the departments established after 2010, it is seen that the priority 
issues in the departments established before 1990 range from the employment problem 
of graduates to accreditation.

Keywords: City and Regional Planning Departments, City and Regional Planning 
Education, Criterias for Opening a New Department, Higher Education Politics

1. Giriş 

Türkiye’nin yükseköğretim politikası 2000’li yıllardan itibaren belirgin bir biçimde 
yükseköğretimdeki öğrenci sayısını ve toplumdaki üniversite mezunu oranını artırmaya 
odaklanmıştır. 1990’lı yıllarda benimsenen “her ile bir üniversite” hedefine ise 2006 
sonrası yeni kurulan üniversitelerle ulaşılmış, hatta bu hedef aşılarak birçok ilde birden 
fazla üniversitenin kurulmasıyla devam etmektedir. 2021 yılı itibariyle Türkiye’de 131 devlet 
ve 78 vakıf olmak üzere 209 üniversite bulunmaktadır (YÖK, 2021). Yükseköğretimdeki 
öğrenci sayısı ise 8 milyonu bulmuştur. Türkiye ile aynı nüfusa sahip olan Almanya’da 
ise yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 2,9 milyondur. Yeni kurulan üniversitelerle öğrenci 
sayısı artarken, bu yükseköğretim politikası bilimsel araştırmaların niteliği, eğitim kalitesi, 
nitelikli insan yetiştirme, üniversite mezunları arasında artan işsizlik oranı gibi önemli 
konularda eleştiriye uğramaktadır.  

Bu bildirinin amacı, bu politika sonucu hem sayıca artan hem de ülke coğrafyasına 
yaygınlaşan şehir ve bölge planlama bölümlerinin eğitim öğretim kalitesi ile ilgili yaşadıkları 
sorunları genel hatlarıyla ortaya koymak, bir bilim ve meslek alanı olarak gelecekte 
yaşanması muhtemel sorunları tartışmaya açmaktır. Bildiride ülkedeki planlama okulları 
sayısal bazı göstergeler ile değerlendirilmekle birlikte, özellikle 2000 sonrası kurulan ve 
eğitime yeni başlayan bölümlerin içinde bulundukları koşullara odaklanılmaktadır. 
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Bildiride, Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) tarafından 2021 yılında lisans eğitimini 
sürdüren bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarına gönderilen 21 soruluk bir anketin 
sonuçları aktarılmakta ve değerlendirilmektedir. Ankette bölümün/üniversitenin eğitim-
öğretim koşulları (akademik kadro, uzmanlık, stüdyo derslerinin yürütülmesi, mekânsal 
yeterlikler, teknik donanım yeterliği vb.), üniversite ortamı (diğer bölümlerin katkısı, 
üniversite/fakülte karar verme süreçlerine katılım, yenilikçi yaklaşımlar, kendini geliştirme 
imkanı, üniversite ortamı, dayanışma vb.), ve bölümün/üniversitenin bulunduğu kent ile 
etkileşimi (kentteki nitelikli meslek insanı varlığı/katkısı, kentsel aktörlerle ilişkiler vb.) 
konuları ele alınmaktadır. Anketlerin dışında bölümlerin ve üniversitelerin resmi web 
sayfalarındaki veriler ve Yükseköğretim Kurulu verilerinden de yararlanılmıştır.  

Şehir ve bölge planlama eğitiminin kalitesi, bir lisans programında eğitime başlanabilmesi 
için gereken asgari ölçütlerin neler olması gerektiği gibi tartışmalar, uzun zamandır tüm 
şehir ve bölge planlama bölümlerinin doğal üyesi olduğu TUPOB’un gündemindedir. 
2011 yılında “Lisans Düzeyinde Açılacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Lisans 
Eğitimine Başlayabilmesi İçin Belirlenen Asgari Ölçütler” isimli rapor TUPOB tarafından 
yayınlanmıştır. Yeni kurulan ve eğitime başlayan şehir ve bölge planlama bölümlerinin 
büyük bir kısmının TUPOB tarafından belirlenen asgari ölçütleri sağlayamadığı hatta 
bu ölçütlerin çok uzağında oldukları saptanmaktadır. Anket sonuçları da bu tespitleri 
doğrulamakta bölümlerin eğitim öğretim faaliyetlerini etkileyecek düzeyde kadro, mekân 
eksiklikleri olduğu, lisans kontenjanlarının bölümlerin kapasitelerinin çok üzerinde 
belirlendiği dile getirilmektedir. 

2. Literatür Araştırması

2.1 Üniversiteler Arası Eşitsizliğin Arttığı Bir Yükseköğretim Coğrafyası

Dünyada değişen ekonomi politiğin bir sonucu olarak üniversiteler de yeniden 
yapılanmakta, değişmektedirler. Tekeli (2003) Türkiye’de üniversite kurumunun gecikmeli 
olarak oluştuğunu ama yine de 1933 ve 1946 üniversite reformlarının Von Humbolt 
modeli bir üniversitenin oluşumuna katkı sağladığını belirtmektedir. 1981 yılında 
çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile de “multiversite”ye geçiş için bazı 
adımlar atılmıştır. Bu yeni üniversite yaklaşımı daha aksiyona dönük, piyasa ile ilişki 
içinde, girişimci ve kitlesel eğitime yöneliktir (Tekeli, 2003). 1970’lerden itibaren üretim 
alanındaki niteliksel değişim insan kapitalinin önemini artırmış ve daha fazla sayıda 
öğrenci eğitilmesi talebi yaratmıştır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken, yeni 
üretim biçimi iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Tüm dünyada daha önce 
sınırlı sayıda öğrenciye sunulan elitist bir üniversite eğitiminden kitlesel bir eğitime geçiş 
yaşanmıştır (Tekeli, 2003). 

Osmanlı döneminin ilk üniversitesi olarak bilinen, 1869 yılında kurulan Darülfünun-i 
Osmani, 1924 yılında İstanbul Darülfünun olarak yeniden açılmış, 1933 yılında 
Cumhuriyetin ilk modern üniversitesi olarak yapılandırılarak İstanbul Üniversitesi ismini 
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almıştır (Sallan Gül ve Gül, 2014). Üniversite sayısı 1970’lere kadar da üç büyük kentte 
-İstanbul, Ankara ve İzmir- kurulan az sayıdaki üniversiteyle sınırlı kalmıştır. Bununla 
birlikte üniversitelerin ülke geneline yayılmasının gerekliliği ve hedefi Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren politika dokümanlarında yer almıştır (Arap, 2010). Hatta İkinci beş yıllık 
kalkınma planında (1968) yeni üniversite kuruluşuna ilişkin bazı ölçütler geliştirilmeye 
çalışıldığı görülmektedir; “her yeni üniversite kuruluşunun bağımsız bir proje olarak ele 
alınması, programlı olarak gerekli koşullar sağlanmadan yeni üniversite kurulmaması, 
yeni yükseköğretim kurumlarının kuruluş yerlerinin bölge gelişme merkezleri dışında 
seçilmemesi, öğretim üyesi ihtiyaçlarının yeterli ölçüde karşılanabilmesi için uzun süreli 
bir eğitim programının, eğitim kurumu açılmadan önce uygulanması ve mevcut üniversite 
mensuplarından yeni üniversitelerde yararlanabilmek için düzenleme yapılması… bu 
ölçütler doğrultusunda kritik sektörlerdeki insangücü açıklarını kapatıcı olan fakülte 
yatırımlarının özellikle destekleneceği…” (DPT, 1967:141 aktaran Arap, 2010). 1973-
1978 döneminde kurulan on yeni üniversite, ikinci beş yıllık kalkınma planı hedefleri 
doğrultusunda, üç büyük kent dışında kurulmuştur. Üniversitelerin ülke genelinde 
yaygınlaştırılması hedefi bölgeler arası eşitsizlikleri giderme, üç büyük kente göçü 
önleme, nitelikli insan gücü oluşturma, kitlesel eğitimi sağlama gibi amaçlarla ilişkilidir. 

Üniversitelerin kuruluş yılları incelendiğinde 1992 öncesi, 1992-2005 yılları arası, 2006 
ve sonrası olmak üzere üç dönem göze çarpmaktadır (Şekil 1: Türkiye’de yıllara göre 
kurulan devlet ve vakıf üniversite sayısı). 1990 sonrası üniversitelerin kuruluşu ve yer 
seçimi ölçütlerinin değiştiği ve iki unsurun bu değişimde etkili olduğu söylenebilir. İlki 
daha önce benimsenen “üniversite ile bölgesel cazibe merkezi yaratma hedefi” yerini 
“her ile bir üniversite” sloganıyla ifade edilen bir yerel ekonomi ve siyasi rant sağlama 
aracına dönüşmesidir. Diğeri ise yeni liberal ekonomi yaklaşımlarının bir yansıması 
olarak özel üniversite sayısının hızla artmaya başlamasıdır.    
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Şekil 1: Türkiye’de yıllara göre kurulan devlet ve vakıf üniversite sayısı (Akçiğit ve 

Özcan-Tok, 2020)

1990’lı yıllarda benimsenen “her ile bir üniversite” hedefine 2006 yılından itibaren 
gerçekten de her ilde bir üniversite kurularak ulaşılmıştır. Ancak bu hedefle birlikte 
üniversitenin anlamı ve rolü de değişmiş görünmektedir. Üniversiteler bilgi üreten bir 
yükseköğretim kurumu olmalarından daha çok yerel ekonomik kalkınmanın birer aracı 
olarak tanımlanmışlardır. Başka bir ifadeyle “her ile bir üniversite” hedefi aslında bir 
yükseköğretim politikası değil, bir ekonomi politikasıdır. Öte yandan üniversitelerin ve 
öğrenci sayısı artırırken diğer yandan üniversitelere ayrılan bütçe aynı oranda artmamıştır. 
Bu politikanın yükseköğretim üzerinde son derece olumsuz ve ciddi sonuçları olmuştur.  
Yükseköğretimdeki nitelik ve nicelik tartışmaları, kalite ile ilgili araştırmalar 2006 sonrası 
hem üniversite hem de öğrenci sayısındaki artışın yalnızca yeni kurulan üniversitelerin 
sorunu olmadığını aslında ülkedeki yükseköğretimin kalitesini bir bütün olarak olumsuz 
etkilediğini ortaya koymaktadır (Akçiğit ve Özcan-Tok, 2020). Türkiye Bilim Akademisi 
(TÜBA) için yaptıkları araştırmalarında Akçiğit ve Özcan-Tok (2020) 2000’den sonra 
Türkiye genelinde akademik verimlilikte bir ivmelenme olduğunu ancak 2006 sonrası bir 
durgunlaşma yaşandığını bulgulamaktadırlar.  

2021 yılı itibariyle Türkiye’de 131 devlet ve 78 vakıf olmak üzere 209 üniversite 
bulunmaktadır (YÖK, 2021). Dünyadaki ilk 500 üniversite sıralaması içerisine ise 
yalnızca bir üniversite (465. sırada Koç Üniversitesi, 2021) girmeyi başarabilmiştir. 
Üniversitelerin ülke geneline yaygınlaşması ve her ile bir üniversite hedefi başarılmış 
olmakla birlikte, bunun bedeli akademide verimsizlik, bilim üretememe, niteliksiz eğitim-
öğretim ve istihdama katılamayan üniversiteli işsizler olmuştur. 



414

Bugün gelinen noktada; üniversitelerin sahip olduğu fiziksel koşullar, maddi imkanlar, 
yönetim biçimi, öğrenci sayıları, kadrolara atamalar, kurum kültürü gibi üretkenliği 
doğrudan etkileyebilecek birçok etkende üniversiteler arasında ciddi bir gelişmişlik farkı 
bulunmaktadır. Bölgeler arası eşitsizlik sorununa, üniversiteler arası eşitsizlik sorunu da 
eklenmiştir. Bu eşitsizlik eski üniversiteler ile yeni kurulan üniversiteler arasında olduğu 
gibi, devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri arasında da bulunmaktadır. 2006 sonrası 
kurulan üniversiteler neredeyse her boyutuyla yetersiz bulunurken, 1990 sonrası kurulan 
üniversitelerde de kurumsallaşamama, altyapı yetersizliği, akademik kadronun nitelik ve 
nicelik olarak ihtiyacı karşılayamaması gibi sorunlar çözülebilmiş değildir.  

Çok sayıda üniversite açılması, kurulan fakülte ve bölümlerin ülkenin, bölgenin, 
yörenin ihtiyacına göre belirlenmemesi, öğrenci kontenjanlarının yüksek oluşu gibi 
nedenlere son yıllarda birçok bölümün öğrenci bulamaması sorunu da eklenmiştir. 
Bölüm kontenjanları belirlenirken ülkenin ihtiyaçları dikkate alınmadığı gibi nüfus 
artışı ve demografik yapının da dikkate alınmadığı açıkça görünmektedir. Yalçıntaş ve 
Akkaya’nın (2019) TUİK verilerinden yola çıkarak yaptıkları analizlere göre Türkiye’de 
genç nüfusun, 1965’ten 2015 yılına kadar 2,5 kat artarken, merkezi yerleştirme sınavına 
girenlerin sayısının aynı dönemde, 55 kat arttığı görülmektedir. Bir diğer önemli sorun 
ise “diplomalı işsizlik” sorunudur. Üniversite mezunları için yeni iş imkanları ve daha 
iyi iş imkanları yaratılmadan mezun sayısının artması, üniversite mezunu işsiz sayısını 
artırmaktadır. Türkiye iş piyasasındaki toplam işsizlik %7-14 aralığındayken diplomalı 
genç işsizlik %27-39 bandındadır (Yalçıntaş ve Akkaya, 2019). 

1.2 Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Gelişimi 

Şehir ve bölge planlama bölümlerinin yaşadığı olumsuzlukları, Türkiye’nin izlediği 
yükseköğretim politikasından bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değildir. Şehir 
ve bölge planlama bölümlerinin tarihsel olarak gelişimleri incelendiğinde, bu gelişimin 
yükseköğretim politikası ile paralel olduğu görülmektedir. İlk şehir ve bölge planlama 
bölümü 1961 yılında Ankara’da, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde kurulmuş, 1980’lerin 
ortalarına değin Ankara, İstanbul ve İzmir’de açılan yeni bölümler ile bu sayı 6’ya 
ulaşmıştır. Bölüm sayısı 1990’larda 12’ye yükselmiştir. 1990’larda kurulan bölümlerin 
Konya, Kayseri, Mersin, Trabzon gibi büyük kentlerde kuruldukları görülmektedir. 
Ayrıca bu bölümlerin önemli bir kısmı uzun yıllardır eğitim vermekte olan üniversiteler 
ve fakülteler bünyesinde yer almaktadırlar. Bir başka ifadeyle bu bölümlerin başlangıç 
koşulları itibariyle kurumsallaşma ve kadro konusunda belli yeterliklere sahip oldukları 
söylenebilir. Şekil 2’de yıllara göre eğitime başlayan şehir ve bölge planlama bölümleri 
görülmektedir. 
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Şekil 2: Eğitime başlayan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin yıllara göre dağılımı 

(TUPOB Raporu, 2007; TUPOB Raporu, 2011 ve YÖK Atlas verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır)

2000’lerden itibaren Yozgat, Amasya, Kırklareli, Hatay gibi nüfusu daha az olan kentlerde, 
henüz kurumsallaşma aşamasında olan üniversitelerde ve fakültelerde hızla yeni 
bölümlerin kurulduğu ve eğitime başladığı izlenmektedir. Yeni bölümlerin açılışında 
önceki yıllarda izlenen fakültelerin ve bölümlerin deneyimli bir hoca tarafından kurulup, 
akademik kadronun gelişmesini sağlama ve ardından bölümün talebi ile eğitime 
başlama yaklaşımının son yıllarda terk edildiği görülmektedir. Bölümlerde kadrolu 3 
öğretim üyesinin tamamlanmasının ardından – bu öğretim üyelerinin birçoğu doktora 
derecelerini yeni almış genç akademisyenlerdir ve/veya lisanları başka bir alanda olup 
doktoraları şehir ve bölge planlama alanındadır – bölüm talebi aranmaksızın YÖK 
tarafından bölümlere 40 ile 90 arasında değişen lisans öğrencisi gönderilmektedir. 2021 
yılı itibariyle şehir ve bölge planlama lisans eğitimi veren program sayısı 39’a ulaşmıştır. 
Bunların 6’sı Vakıf Üniversitesindedir (3 burslu ve 3 burssuz). 2020 yılında tüm şehir ve 
bölge planlama bölümlerine açılmış olan öğrenci kontenjanı 2276’dır ve bu kontenjana 
dikey ve yatay geçişlerle başka bölümlerden gelen ve yurtdışından gelen öğrenciler dahil 
değildir.

ŞBP bölümlerinde artan kontenjanlar ve yetersiz akademik kadro sorunu uzun bir 
süredir bölümlerin gündemindedir ve bu sorun TUPOB aracılığı ile YÖK’e zaman 
zaman iletilmektedir. Bununla birlikte ilk kez 2021 Yükseköğretim Kurumu Sınavında 
(YKS) birçok ŞBP bölümünün kontenjanlarının dolmadığı görülmüştür. Bir süredir 
yaşanan ekonomik krizin ve Kovid-19 küresel salgınının bu sonuçlarda etkisi olduğu 
düşünülmekle birlikte, şehir ve bölge plancılarının istihdam sorununun da adayların 
tercihlerinde etkili olduğu düşünülmektedir. 2021 YKS sonuçlarına göre üç büyük kentteki 



416

köklü kamu üniversiteleri ve Akdeniz Üniversitesi (Antalya) dışında %100 doluluk oranını 
yakalayan bölüm bulunmamaktadır. Şekil 3’te 2021 YKS ile bölümlere yerleşen öğrenci 
sayıları sunulmaktadır. Ancak ŞBP bölümlerinin başarı sırası sıralamasında bir süredir 
düşüş olduğu da bölümlerin yıllar içindeki değişimlerinden gözlenmektedir (Şekil 4). 
Önceleri ortalama 50-300 bin aralığındaki öğrenciler bölümü tercih ederken, 2021 yılına 
gelindiğinde tercih aralığı 100-700 bin bandına gerilemiştir.

Şekil 3: 2021 yılında SBP bölümlerine yerleşen öğrenci sayıları (YKS 2021 sonuçlarına 

göre yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil 4: ŞBP bölümlerinin başarı sırası değişimi: (1) 2017-2021, (2) 2021, (3) 2017-

2020, (4) 2018-2020, (5) 2019-2020, (6) 2020 (URL 2)
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3. Yöntem (Anket Çalışması)

Lisans öğretimi devam eden bölümlerin yeterliklerini değerlendirmek üzere TUPOB 
çalışmaları kapsamında 2021 yılı Ocak-Mart ayları arasında bir anket çalışması 
düzenlenmiş ve Şehir ve Bölge Planlama öğretim elemanlarının kendi bölümlerini 
çeşitli konu başlıkları altında değerlendirmeleri istenmiştir. Anket çalışması çevrimiçi 
ortamda yürütülmüş, 16 il ve 19 üniversiteden gönderilen toplam 67 cevap formu 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Anket katılımcılarının %34’ü erkek, %66’sı kadındır. Unvana göre dağılıma bakıldığında 
katılımcıların %6’sı profesör, %36’sı doçent, %37’si doktor öğretim görevlisi, %18’i 
araştırma görevlisi ve %3’ü diğer unvanlardadır. Katılımcılar arasında bir rektör yardımcısı, 
7 dekan yardımcısı, 10 bölüm başkanı ve 8 bölüm başkan yardımcısı bulunmaktadır. 
Dekan yardımcılarının 6’sı aynı zamanda bölüm başkanıdır. 

Katılımcılardan 5 kategoride çeşitli konuların yeterliliğini puanlamaları istenmiştir. Bu 
aşamada sorulan konular “Mekân”, “Kadro Yeterliliği ve Desteği”, “Karar Mekanizmaları 
ve Destekleyici Ortam”, “Akademik Ortam” ile “Kentin ve Diğer Üniversitelerin Katkısı” 
başlıkları altında toplanmıştır. Bu başlıklar altında ele alınan konular aşağıdaki tabloda 
detaylandırılmıştır (Tablo 1: Yeterlik Konuları). İlgili konunun bulunmaması halinde 
sıfır puan verilmiştir. Yöneltilen bir diğer soru TUPOB’un öncelikle ilgilenmesi gereken 
temel konularla ilişkili olarak açık uçlu olarak sorulmuştur. Bu soru benzer şekilde 
açık uçlu olarak sorulan düşünceler kısmında dile getirilen sorunlarla birleştirilerek 
değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: Yeterlik Konuları

Soru 14: 

Programların etkin bir şekilde yürütülmesi ve akademik çalışmaların sürdürülmesi açısından 
bölümün kullanımındaki mekanları değerlendiriniz (1.Atölyeler / 2.Derslikler / 3. Sergi 
mekanları / 4. Arşiv vb. mekanlar / 5. Bilgisayar laboratuvarı / 6. Seminer-konferans salonları 
/ 7. Ofisler)

Soru 15:

Programların etkin bir şekilde yürütülmesi ve akademik çalışmaların sürdürülmesi açısından 
aşağıdaki konuları değerlendiriniz. (1.Bölümün kadrosu (sayıca) / 2.Bölüm kadrosundaki şehir 
ve bölge plancısı sayısı / 3.Bölüm kadrosundaki araştırma görevlisi sayısı / 4.Proje derslerine 
girebilen öğretim üyesi sayısı / 5.Fakülteden ders ve projelere öğretim üyesi-yardımcısı katkısı 
/ 6.Üniversitede diğer bölümlerin katkısı / 7.Kentte destekleyici doktoralı - nitelikli meslek 
insanı varlığı (Kurumlar, kentin büyüklüğü, başka üniversitelerin olup olmaması vb.)
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Soru 16:

Karar mekanizmaları ve faaliyetlerle ilgili konuları değerlendiriniz. (1.Fakülte yönetiminin 
bölüm faaliyetlerine katkı ve desteği / 2.Üniversite yönetiminin bölüm faaliyetlerine katkı ve 
desteği / 3.Karar vericilere erişim imkanı / 4.Sorunları dile getirici mekanizmaların varlığı 
/ 5.Kadro planlaması vb. idari konularda karar alma süreçlerine bölümün katılım imkânı / 
6.Proje gezileri ve saha araştırmaları için kaynak / 7.Bilgisayar ve diğer teknik donanımlarda 
iyileşme / 8.Yazılım temini ve üyeliklerin iyileşmesi / 9.Uzaktan eğitim için teknolojik imkanlar 
ve organizasyon / 10.Üniversitede eğitimde ve diğer faaliyetlerde yenilikçi yaklaşımları 
destekleyici ortam)

Soru 17:

Bölümün ve öğretim elemanlarının güçlenmesinde akademik ortamı değerlendiriniz. 
(1.Üniversitedeki akademik ortamın kalitesi / 2.Üniversitenin kaliteli bir eğitim için uygunluğu 
/ 3.Akademik gelişme ve araştırma için sağlanan motivasyon / 4.Öğretim faaliyetleri için 
gösterilen çabaların takdiri / 5.Araştırma faaliyetleri için gösterilen çabaların takdiri / 6.Kendini 
geliştirme - hizmet içi eğitim imkanları / 7.Bölüm içinde (mesleki) dayanışma ortamı / 
8.Fakülte içinde dayanışma ortamı / 9.Öğretim elemanlarına ders ve idari işler dışında kalan 
zaman / 10.Üniversite ortamının sosyal-kültürel açıdan besleyici olması / 11.Serbest düşünce 
ve özgür tartışma ortamı / 12.Akademik yaşamdan duyulan memnuniyet)

Soru 18:

Bölümün ve bölüm üyelerinin güçlenmesinde kent ve çevre ile ilişkileri değerlendiriniz 
(1.Kentteki oda şubesinin-temsilciliğinin katkısı / 2. Kentteki kurumların desteği / 3. Varsa 
kentteki diğer Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile etkileşim / 4. Çevre kentlerdeki diğer 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile etkileşim)

Anketlerin değerlendirmesinde bölüm sayılarındaki artışın dikkat çektiği dönemler 
dikkate alınmış ve üç karşılaştırma grubu elde edilmiştir (Şekil 5). 1961-1989 döneminde 
Türkiye’de lisans eğitimine başlayan ilk altı bölüm yer almaktadır. İkinci grup 90’lı yıllarda 
ve 2000’li yılların başında lisans eğitimine başlayan 6 bölümü kapsamaktadır. 2010 
yılından sonra eğitime başlayan bölümler ise üçüncü grubu oluşturmaktadır. Bu gruptaki 
23 bölümle birlikte toplam bölüm sayısı 35’e ulaşmaktadır1. Bu gruplar içinden ankete 
katılan bölüm sayıları sırasıyla, 4, 3 ve 12’dir. Bu gruplardan sırasıyla 24, 13 ve 30 
anket olmak üzere toplamda 67 anket değerlendirmeye alınmıştır (Tablo 2: Gruplara 
Göre Değerlendirmeye Alınan Anket Sayısı). Gruplanan bölümler konu başlıklarına göre 

1  2021 yılı itibariyle 35 üniversitede şehir ve bölge planlama bölümü bulunmaktadır. Bazı 
üniversitelerde ise iki lisans programı (burslu-bursuz, İngilizce ve Türkçe eğitim yapan gibi) olduğundan 
toplam 39 lisans programı vardır. 
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grafikler üzerinden karşılaştırılmış ve katılımcıların memnuniyet düzeyleri bölümlerinin 
lisans eğitimine başladıkları döneme göre yorumlanmıştır. 

Şekil 5: Yıllara Göre Bölüm Sayıları ve Anket Değerlendirme Grupları
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Tablo 2: Gruplara Göre Değerlendirmeye Alınan Anket Sayıları

Lisans Eğitimine Başlama Dönemlerine Göre 
Gruplarda Yer Alan Bölümler

Ankete Cevap Veren

İl Bölüm Anket

1961 – 1989
ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, MSGSÜ, 
YTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi

3 4 24

1990 – 2009 
Konya Teknik Üniversitesi, İYTE, Erciyes 
Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, KTÜ, 
Süleyman Demirel Üniversitesi

3 3 13

2010 sonra    
sı

Amasya Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi, Kırklareli 
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Akdeniz 
Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, 
TED, Uşak Üniversitesi, GTÜ, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi, ÇOMÜ, İzmir Demokrasi 
Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

12 12 30

4. Bulgular

4.1. Mekân 

Eğitim-öğretim sürecinde bölümlerin karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri 
mekanların yeterli olup olmamasıdır. Özellikle derslik ve atölye gibi mekanların sayı ve 
nitelik bakımından yeterli olması eğitimin kalitesini belirlemektedir. Anket sonuçlarında 
ortalama değerlere bakıldığında (Şekil 6: Eğitim Mekanlarının Yeterliliği) bu konu başlığı 
altında sorulan yedi konuda da ortalamalar 3’ün altında yer almaktadır. Atölye, derslikler 
ve sergi mekanlarında 1.grup bölümler görece daha yeterli bir görünüm sergilerken, 
ofislerde diğer gruplara göre daha fazla yetersizlik ifade edilmiştir. Tüm grupların yakın 
değerlerle yetersizlik ifade ettiği konu ise bilgisayar laboratuvarlarıdır. 



421

Şekil 6: Eğitim Mekanlarının Yeterliliği

4.2. Kadro Yeterliği ve Desteği 

Değerlendirmelerde bölümler arasında en büyük farkın oluştuğu konu kadro yeterliği 
olmuştur. 1961-1989 yılları arasında lisans eğitimine başlamış olan Türkiye’deki köklü 
planlama bölümlerini içeren grup öğretim üyesi sayısı, şehir ve bölge planlama lisans 
programı mezunu öğretim üyesi sayısı, araştırma görevlisi sayısı ve proje derslerine 
girebilen öğretim üyesi sayısının yanı sıra kentteki doktoralı-nitelikli meslek insanı varlığı 
açısından da diğer bölümlere göre daha yüksek puanlara sahiptir. Kadro bakımından 
görece en az puanlar 2010 sonrası kurulan bölümlerden gelmiştir (Şekil 7: Kadro Yeterliği 
ve Desteği). Bu durum bölümlerin YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan kadro dağılımı 
ve ankette ifade edilen haftalık ders yüklerinin karşılaştırıldığı Şekil 8: ŞBP Bölümlerinin 
Kadro ve Ders Yüklerinin Karşılaştırılması’nda da görülebilir. 1990-2009 arası bölümler de 
ilk gruba göre daha az kadroyla daha fazla ders yükü yüklenmiş görünmekle birlikte 2010 
sonrasında kurulan bölümlerin bu açıdan büyük bir güçlük içinde olduğu görülmektedir. 
Tüm bölümlerin yakın puanlar verdiği konular ise Fakülteden ve üniversiteden ders ve 
projelere sağlanan katkıdır (Şekil 7: Kadro Yeterliği ve Desteği). 
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Şekil 7: Kadro Yeterliği ve Desteği

Şekil 8: ŞBP Bölümlerinin Kadro ve Ders Yüklerinin Karşılaştırılması 

4.3. Karar Mekanizmaları ve Destekleyici Ortam 

Eğitim sürecini destekleyici ortam açısından 2010 sonrası kurulan bölümlerin 
görece diğer bölümlere göre hemen her konuda daha düşük puanlara sahip olduğu 
görülmektedir. Bu alanlar arasında fakültenin desteği, üniversite yönetiminin desteği, 
sorunları dile getirici mekanizmaların varlığı, yenilikçi yaklaşımları destekleyici ortam 
gibi konular bulunmaktadır. Tüm bölümler için en az puan alan konular proje gezilerine 
ve saha araştırmalarına ayrılan kaynak, bilgisayar ve diğer teknik donanımlarda iyileşme 
ve yazılım temini ve üyeliklerin iyileştirilmesidir (Şekil 9: Karar Mekanizmaları ve 
Destekleyici Ortam). 



423

Şekil 9: Karar Mekanizmaları ve Destekleyici Ortam

4.4. Akademik Ortam

Anket kapsamında akademik ortam da sorulmuştur. Burada doğrudan eğitim faaliyetlerine 
yönelik olmayan ancak akademik ortamın kalitesini belirleyen konular da yer almaktadır. 
Hemen hemen her konuda 1961-1989 ve 1990-2009 gruplarında yer alan bölümler 
ortalamanın üzerinde yer alırken, 2010 sonrasındaki bölümlerin ortalamayı aştığı konu 
bölüm içindeki (mesleki) dayanışma ortamıdır. Bu açıdan 2010 sonrası kurulan bölümler 
için en düşük puanları alan konular öğretim elemanlarına ders ve idari işler dışında 
kalan zaman ve üniversite ortamının sosyal-kültürel açıdan besleyici olması konularıdır. 
Öğretim elemanlarına ders ve idari işler dışında kalan zaman 1990-2009 ve 1961-1989 
gruplarında da en az puanlanan konu olmuştur (Şekil 10: Akademik Ortam).

Şekil 10: Akademik Ortam
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4.5. Kentin ve Diğer Üniversitelerin Katkısı 

Bu kategoride verilen cevaplar beklendiği gibi büyük kentlerde kurulmuş olan 1961-
1989 grubunun diğer gruplardaki üniversitelere göre kenti besleyici ortamından da daha 
fazla destek aldıklarını göstermektedir (Şekil 11: Kentin ve Diğer Üniversitelerin Katkısı). 

Şekil 11: Kentin ve Diğer Üniversitelerin Katkısı

4.6. Bölümlerin Öncelikli Sorunları ve Genel Değerlendirme 

Açık uçlu olarak sorulan “TUPOB çalışmaları kapsamında bölümünüzün öncelikle ele 
alınması gerekli en önemli üç problemi nedir?” sorusunun yanı sıra “bölümünüz ve 
TUPOB çalışmaları için eklemek istedikleriniz var mı” sorusuna verilen cevaplar Tablo 3: 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Sorunları ve TUPOB Gündemi İçin Önerileri’ndeki 
başlıklar altında gruplanmış ve en çok dile getirilen sorunlar bölüm gruplarına göre ortaya 
konulmuştur. Kadro yetersizliği ve iş yükü ile ilgili konular, kontenjanların ve öğrenci 
sayısının fazlalığı ve taban puan – başarı kriteri getirilmesi tüm gruplarda en çok dile 
getirilen konular olmuştur. Dile getirilen konular arasında işbirliği ve dayanışma ihtiyacı, 
mezunların istihdam sorunları, iyi yönetişim ihtiyacı gibi konular da dile getirilmiştir. 
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Tablo 3: Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Sorunları ve TUPOB Gündemi İçin 

Önerileri 

 
Toplam 

% 
1961-1989 % 1990-2009 %

2010 sonrası 
%

Kadro yetersizliği ve iş yükü - 
Norm kadro sorunu

49,3 20,8 69,2 63,3

Kontenjanların ve öğrenci 
sayısının fazlalığı

49,3 37,5 69,2 50,0

Taban puan, başarı sırası 
kriteri getirilmesi, öğrencilerin 
altyapısı

29,9 25,0 23,1 36,7

Diğer 26,9 16,7 30,8 33,3

İşbirliği, destek, dayanışma 
ihtiyacı

25,4 20,8 23,1 30,0

Mekân sorunu 19,4 12,5 7,7 30,0

Araştırma desteği ihtiyacı 14,9 20,8 23,1 6,7

Teknik imkanlar yetersizliği 11,9 12,5 7,7 13,3

Öğretimin kalitesinin artması 
ve eşdeğerliğinin sağlanması 
ihtiyacı

11,9 20,8 0,0 10,0

İyi yönetişim beklentisi 11,9 8,3 0,0 16,7

Mezunların istihdamı sorunu 7,5 12,5 7,7 3,3

Lisansüstü programlar ve 
uzmanlaşma ihtiyacı

6,0 4,2 15,4 3,3

(Proje derslerine girebilen) 
ŞBP lisanslı üye azlığı

6,0 4,2 0,0 10,0

Bölüm sayısının fazlalığı 6,0 12,5 7,7 0,0

Programların güncellenme 
ihtiyacı

6,0 12,5 0,0 3,3

Akreditasyon 4,5 12,5 0,0 0,0

Araştırma görevlilerinin 
sorunları

4,5 8,3 7,7 0,0

Başka bölümlerin olumsuz 
etkisi

3,0 0,0 0,0 6,7

Uluslararası ilişkilerin 
geliştirilmesi ihtiyacı

3,0 4,2 7,7 0,0
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5. Sonuç ve Öneriler 

Teknolojik gelişmelerle birlikte üretim yapısının, toplumların ve dolayısıyla kentlerin 
büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu günümüz dünyasında, iş-meslek alanları, 
istihdamın niteliği ve eğitimin geleceği öncelikli olarak ele alınan politika alanları olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte şehir ve bölge planlama alanına duyulan ihtiyaç artarken, 
planlama alanı da geleceğin dünyasının yeniden kurulmakta olduğu bu gündemi 
yakalamak için yeni yaklaşımlar geliştirmek durumundadır. Bu bağlamda şehir ve bölge 
planlama bölümlerinin teknolojideki gelişmeleri takip edebilen -yönlendirebilen, değişen 
üretim ilişkileri içinde bireylerin ve toplumun haklarını gözeterek kamu yararını öne 
çıkaran, çevre bilinci içinde güncel ekonomik-politik tartışmaları analiz edecek derinlikte 
entelektüel birikime sahip, yetkin ve nitelikli şehir ve bölge plancıları yetiştirecek bir 
eğitim -öğretim ortamına sahip olmasının önemi büyüktür. 

Bu büyük beklentiye rağmen ülkede şehir ve bölge planlama bölümleri nicelik olarak 
artarken, bölümlerin eğitim-öğretim ve araştırma yapma kapasitelerinin azalmakta oluşu 
bir problem olarak şehir ve bölge plancılarının karşısındadır. Türkiye’de şehir ve bölge 
planlama bölümlerinin kurulduğu yıllar dikkate alındığında 1961-1989, 1990-2009 
ve 2010 sonrası olmak üzere üç dönemin öne çıktığı görülmektedir. Bu anlamda yeni 
açılan şehir ve bölge planlama bölümlerinin yeterliklerinin nasıl geliştirileceği öncelikle 
ele alınması gereken bir tartışma konusudur. TUPOB çalışmaları kapsamında planlama 
bölümlerindeki akademisyenlerle yapılan anketlerde bölümlerin başlıca sorunlarının 
kadro yetersizliği, kontenjan fazlalığı ve ders yükünün aşırılığı olduğu ortaya konulmuştur. 
Üstelik bu sorunlar 2010 sonrasında kurulan “genç” planlama bölümlerinde çok daha 
yoğun bir şekilde gözlenmekte ve akademisyenler üzerinde baskı oluşturmaktadır. 

Pandemi koşullarında çalışma dünyasında ve eğitimde kullanımı yaygınlaşan teknolojiler 
“uzaktan çalışma” ile eğitimin mümkün olduğunu göstermiştir. Üstelik bu imkânlar farklı 
kentlerdeki, hatta ülkelerdeki bölümler ile ders ve etkinlik yapmanın mümkün olduğunu, 
eksik kadroların bir ölçüye kadar desteklenebileceğini göstermiştir. Ancak teknoloji yeni 
ortamlar için fırsat sunsa da eğitimde yüz yüze iletişim kurma önemini korumaktadır. 
Bu durum hibrit sistemlerin önemini artırmaktadır. Bu aşamada bürokrasi engellerinin 
aşılıp bölümler tarafından eğitim sürecinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan daha esnek 
programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Atölye, derslik gibi mekanların yetersizliği bu hibrit 
sistem içinde fiziksel mekanların yeniden organizasyonunu da gündeme getirmektedir. 
Planlama okullarının büyük çoğunluğunda mekânsal yetersizlikler dile getirilmiştir. Ancak 
en büyük eksikliğin bilgisayar laboratuvarlarında olması teknolojinin eğitim sürecine 
dahil edilmesini engelleyici bir eksikliktir. 

Eğitim ve öğretim kalitesinin yetersizliği şüphesiz doğrudan meslek alanını ve içinde 
yaşadığımız çevreleri olumsuz etkileyecektir. Gelecekte meslek alanını bekleyen ciddi bir 
istihdam sorunu oluşacağı açıktır. Diğer yandan niceliksel olarak (öğretim üyesi başına 
düşen öğrenci sayısı, öğrenci başına düşen stüdyo/derslik alanı gibi) erişilmesi hedeflenen 
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asgari ölçütlerin ötesinde nitelik ile ilgili tartışmaların gelecekte daha fazla gündem 
oluşturması beklenmelidir. Çok kısıtlı imkanlarla eğitime başlamış olan bölümlerde, 
şehir ve bölge planlama eğitiminin esası olarak düşünülen stüdyo derslerinin içerik ve 
kapsamlarının değiştiği, geleneksel olarak benimsenen jüri sisteminin uygulanamadığı, 
bazı uzmanlık gerektiren derslerin hiç verilemediği farklılaşmış bir eğitim biçimi ortaya 
çıkmaktadır. İlerleyen yıllarda bölümlerin akreditasyon süreçlerinde bu farklılaşmanın 
daha da görünür hale geleceği açıktır.   

Kontenjanların ve öğrenci sayısının fazlalığı ülkenin içinde bulunduğu demografik 
dönüşüm koşulları içinde ele alınması gereken bir konudur. Nüfusun yaşlanmakta 
oluşu istihdam yapısında değişimler getirdiği gibi, öğrenci sayıları ve tercih edilen 
bölümleri de etkileyecektir. Tüm disiplinler açısından kontenjanların belirlenmesinde 
bu değişimin dikkate alınması gereklidir. Teknolojinin getirdiği yenilikler kadar, iklim ve 
çevre sorunları, uluslararası göç, pandemi gibi pek çok konu planlama alanına yeni 
gündemler taşımaktadır. Bu bağlamda daha çok değil, çok sayıda daha nitelikli şehir ve 
bölge plancısına ihtiyaç vardır. Diplomaların öneminin kaybolduğu, üniversitelerin yerinin 
sorgulandığı bu ortamda, planlama okulları için yeni tartışmalar açmak mümkündür. 
Planlama okulları ve farklı disiplinler arasında ulusal-uluslararası işbirlikleri, merak ve 
ilgi odaklı proje, yarışma ve etkinlikler, kentle bütünleşmiş, uygulama odaklı projeler, 
bilgi aktarımı yerine yetkinlik temelli etkinlikler, kariyer planlarına göre bireyselleşmiş 
programlar ve alternatiflere açık, esnek programlar gündeme gelmek durumundadır. 
Bu yaklaşımın geleceğin dünyasının gerekleriyle uyumlu becerilere sahip şehir ve 
bölge plancıları yetiştirmek amaç olmalıdır. Geleceğin iş dünyasının gerektirdiği başlıca 
beceriler; analitik düşünme ve yenilik, aktif öğrenme – öğrenme stratejisi geliştirme, 
kompleks problemleri çözme, eleştirel düşünme ve analiz, yaratıcılık, özgünlük ve 
girişkenlik, liderlik ve sosyal etki, teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol, teknoloji tasarımı 
ve programlaması, dirençlilik, stres toleransı ve esneklik ile muhakeme, problem çözme 
ve fikir üretme olarak tanımlanmaktadır (WEF, 2020). 

Öğretim kalitesinin artırılması ve eşdeğerliği planlama okullarının gündeminde olsa da 
anket sonuçlarına göre henüz diğer problemler kadar öncelikli değildir. Tüm bölümler 
için dile getirilen temel sorunlar olan kadro yetersizliği ve iş yükü, kontenjanların ve 
öğrenci sayısının fazlalığı ile taban puan ve başarı sırası kriteri 2010 sonrası kurulan 
bölümlerin temel gündemi olurken, 1990 öncesi kurulmuş bölümlerde öncelikli konuların 
mezunların istihdam sorunundan akreditasyona uzanan bir çeşitlilik içinde olduğu 
görülmektedir. Bölümlerin eğitim geçmişleri ve sahip oldukları imkanlar nedeniyle farklı 
önceliklere sahip olması bu alandaki ortak çalışmaları engelleyebilir. Bu anlamda meslek 
alanını güçlendirme amacının paylaşılması, bölümlerin 21.yüzyılın değişim koşullarına 
uyum sağlamak için ortak stratejiler geliştirmesi ve her şeyden önemlisi bu ortak 
amacın üniversite yönetimleri ve özellikle de YÖK tarafından paylaşılması gerekmektedir. 
Türkiye’de yükseköğretim sistemi ve yüksek öğretimin geleceği ile ilgili tartışmaların bir 
parçası olarak planlama eğitimin geleceği de tartışılmalıdır. Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümlerinin yeterliğinin sağlanması ancak üniversitelerin kalitesinin yükseldiği bir 
sistem içinde mümkün olabilir. 
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Özet

Bu bildiri, İYTE CP202 Planlama Araştırma Stüdyosu 2020-2021 Bahar dönemi 
örneği kapsamında, bir yandan stüdyo eğitim programının uzaktan eğitim ile nasıl 
yürütüldüğünü ele alırken diğer yandan, Dünya’da ve Türkiye’de planlama yaklaşımlarına 
yön veren konuların stüdyo programına eklemlenme çabasını tartışmayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda, stüdyo çalışması üç ana konu etrafında tartışılacaktır. Bu konular, (a) BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Planlama Araştırma Stüdyosuna Entegrasyonu, 
(b) Stratejik Mekansal Planlamada Senaryo Temelli Yaklaşımının Benimsenmesi ve 
(c) Planlama stüdyosuna CBS temelli mekânsal karar alma süreçlerinin entegrasyonu 
başlıkları altında değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Planlama Stüdyosu, Müfredat, Sürdürülebilir 
Gelişme, ArcGIS
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A Note from the Pandemic Period to the Future: The Example of IZTECH 
Planning Research Studio

Abstract

Within the scope of the 2020-2021 Spring Semester example of IZTECH CP202 
Planning Research Studio, this paper aims to discuss how the studio education program 
is carried out with distance education, on the one hand, and the effort to integrate the 
subjects that shape the planning approaches in the world and in Turkey into the studio 
program, on the other hand. In this context, studio work will be discussed around three 
main topics. These issues will be evaluated under the headings of (a) Integration of UN 
Sustainable Development Goals into the Planning Research Studio, (b) Adoption of a 
Scenario-Based Approach in Strategic Spatial Planning, and (c) Integration of GIS-based 
spatial decision-making processes into the planning studio.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Planning Studio, Curriculum, Sustainable Development, 
ArcGIS

1. Giriş 

Giderek daha fazla sayıda çalışma, Covid-19 pandemisinin kentler üzerindeki etkileri 
kamusal alanlar, yeşil alanlar, kamu politikaları gibi farklı boyutlarda irdelenmektedir. 
Pandeminin geleceğin plancılarının eğitimi üzerine etkisini inceleyen çalışmalar ise 
kısıtlıdır. Diğer uygulamalı eğitim veren diğer disiplinlerde olduğu gibi planlama eğitimi 
veren bölümler için de önemli bir kırılım yaratmıştır. Planlama okulları yaşanan gelişmelere 
uyum sağlamak için farklı stratejiler geliştirmiştir. Stüdyo eğitim programlarının çevrimiçi 
ve uzaktan eğitim sistemine aktarılması süreci farklı bölümlerde ve hatta aynı bölümün 
farklı dönem stüdyolarında bile farklı yöntemlerle ele alınmıştır. Stüdyo eğitimi için 
geliştirilen yaklaşımlar çeşitli platformlarda tartışılmaya başlanmıştır ve geçtiğimiz iki 
senede belirli bir düzeyde birikim elde edilmiştir. Pandemi dönemi sonrası uzaktan 
eğitimin sonuçları üzerine daha fazla bilgi ve deneyim elde edilmesi muhtemeldir, fakat 
pandemi dönemi devam ederken planlama stüdyolarında yaşanan deneyimleme ve 
uyumlanma  süreçleri de bu birikime hizmet etmektedir. 

Pandeminin olumsuz birçok etkiye sahip olduğu bilinse de, planlama mesleğinde 
yeni yaklaşımlarla kentlerin gelişimine daha duyarlı bakabilme yetisini kazandırmıştır. 
Ayrıca, hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dayanan iletişim ve eğitim 
ürünlerin kullanımı, pandemi nedeniyle beklenmedik hızla vazgeçilmez bir araç haline 
dönüşmüştür. Teknolojik ürünler bir yandan planlama eğitimini destekleyici alternatif 
öğretim imkanlarına ve araçlarına erişebilme ve Dünya çapında gerçekleşen bilimsel 
etkinliklere katılma imkanı sağlasa da bir yükseköğretim programının ve mesleki eğitimin 
bir parçası olarak planlama stüdyolarının yürütülmesinde kritik öneme sahip sorunları da 
beraberinde getirmiştir. Pandemi döneminde planlama stüdyolarında yaşanan problemler 
genel üç başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi,  şehircilik 
ve planlamanın mekan ile olan ayrılmaz ilişkisinin kısıtlanması ve planlama stüdyolarının 
üzerine kurgulandığı saha araştırması ve veri toplama sürecinin sekteye uğramasıdır. 
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Bir diğer nokta ise, uygulamalı bir eğitim olması neticesinde eğitmenden öğrenim ve 
akran öğrenimi süreçlerinin bilgisayar penceresine indirgenmesidir. Bununla bağlantılı 
olarak, ölçekler arası düşünme, soyut düşünme ve tasarlama, çizerek iletişim kurmak 
gibi planlama ve tasarım stüdyolarının temel aldığı değerlerin de pandemi dönemi 
stüdyolarının yaşadığı problemler arasında yer almaktadır. 

Diğer yandan, planlama eğitiminde stüdyo programlarının statik olmadığı, hem küresel 
hem de yerelde öne çıkan toplumsal, ekolojik ve ekonomik konulara göre şekillenen 
yaşayan birimler olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Geçtiğimiz iki yılda küresel 
ölçekte planlama eğitiminin yönetimini şekillendiren en güncel konu Covid-19 pandemisi 
olmuştur. Pandemi kentlerin beklenmedik olaylar ve afetler karşısında ne kadar kırılgan 
olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.  Bu kapsamda, planlama eğitiminin içeriğine 
yön veren tematik konuların başında iklim değişikliği, afetler, yaygın kentleşme, sosyo-
ekonomik ve politik instabilite gibi konuların kentler üzerine etkisi  gelirken bu sorunların 
çözümünü arayan sürdürülebilirlik, dayanıklılık, döngüsellik gibi konuların kentlerdeki 
rolü ve planlama ile olan ilişkisi de ön plana çıkmaktadır. Bu konular, planlama eğitiminin 
içeriğini ve beslendiği alanları da güncel olarak dönüşmektedir. Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nda kentlerin rolünün vurgulanması, uydu ve 
görüntüleme teknolojileri ile birlikte coğrafi bilgi sistemlerinin planlama, mekansal analiz 
ve karar alma süreçlerinde kullanımının giderek yaygınlaşması, ve bilimsel bilgiye ve 
veriye erişim kaynaklarının artması gibi etmenler planlama eğitimin içeriğine olduğu 
kadar planlama pratiğine de yön vermektedir.  

Bunlara ek olarak, planlama eğitiminin meslek alanında yaşanan değişimler ve 
gereksinimlere cevap verebilir olması sorunu giderek daha fazla gündeme gelmektedir. 
Planlama eğitiminin ve pratiğinin gündemine giren yukarıda bahsedilen konular ve 
yeni yaklaşımlar pandemi döneminde sadece uzaktan eğitim ile gelen problemlere 
cevap bulmaya çalışmamış, aynı zamanda planlama eğitiminin geleceğinin nasıl olması 
gerektiğini de tartışmaya açmıştır. Türkiye’de planlama meslek alanının önemsizleş(tiril)
mesi, planlama bölümlerinde yaşanan kontenjan artışı ve buna bağlı artan mezun sayısı 
ve plancı işsizliği, kentlerin bilimsel bilgiye ve ortak akıla dayanarak planlanlası/gelişmesi/
dönüşmesi idealinden giderek uzaklaşılması ve yaşadığımız kentlerin sürdürülebilir 
olmaması nedeniyle artan mekansal, çevresel, toplumsal ve ekonomik problemler gibi 
konular meslek alanınında dönüşüm gereksiniminin tetikleyicisi haline gelmektedir. Bu 
dönüşüm kurumsal yaklaşımları ve kararları barındırsa da yaşanan gelişmeler plancıları 
olduğu kadar planlama eğitimi verenleri de dönüşüme uyum sağlamaya itmektedir. Bu 
dönüşüm planlama meslek alanının çok disiplinli, mekansal sorunlara duyarlı, yeni 
yaklaşımlara açık ve çözüm odaklı doğası gereği farklı meslek alanları ile işbirliğine işaret 
etmektedir. Dünya’da ve meslek alanında yaşanan sorunlara ve gelişmelere koşut olarak 
planlama eğitiminin içinde bulunduğu ataletten sıyrılması ve yaşananlara cevap verebilir 
olmasına yönelik geliştirilen yaklaşımların, pandemi sonrası dönemde planlama eğitimini 
şekillendirmesi beklenmektedir.  

Bu bildiri kapsamında, pandemi döneminde İYTE CP 202 Planlama Araştırma Stüdyosu 
2020-2021 Bahar dönemi örneği irdelenecektir. Bu noktada eklemek isteriz ki, CP 
202 planlama stüdyosu deneyimini şekillendiren ve öğrencilerimize kentlerimizin 
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beklenmedik olaylara ve afetlere hazırlıklı ve dayanıklı olması gerekliliğini yakından 
öğreten bir diğer gelişme ise bir sınıf arkadaşlarının ve pek çok vatandaşın kaybıyla 
sonuçlanan 2020 yılı Ekim ayında İzmir’de yaşanan depremdir. CP 202 Stüdyosu, CP 
301 ve CP 302 Planlama Tasarım Stüdyolarını bağlayan üç dönemlik uzun soluklu bir 
stüdyo çalışmasının ilk basamağıdır. Planlama Araştırma Stüdyosu olarak kurgulanmıştır 
ve seçilen alan için gelecek senaryo ve vizyonlar geliştirmek üzere birden fazla mekansal 
ölçekte veri toplama, inceleme ve sentezlemeye yönelik analitik yöntemleri geliştirmeyi 
hedefler. 2020-2021 Bahar dönemi ve  bağlı stüdyo dönemleri için çalışma alanı olarak 
Afyonkarahisar bölgesi seçilmiştir. Bölge, hem yerel, kentsel ve bölgesel ölçeklerde 
farklı potansiyeller ve kısıtlılıklara sahip olması hem de Afyonkarahisar Valiliği ve İYTE 
arasında imzalanan eğitim ve araştırma iş birliği protokolü nedeniyle çalışma alanı olarak 
seçilmiştir.

Yukarıda verilen geri plana dayanarak bu çalışma, bir yandan stüdyo eğitim programının 
uzaktan eğitim ile nasıl yürütüldüğünü ele alırken diğer yandan, Dünya’da ve Türkiye’de 
planlama yaklaşımlarına yön veren konuların stüdyo programına eklemlenme çabasını 
aktarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bildiri stüdyo sürecini üç ana konu etrafında 
tartışmayı amaçlamaktadır. Bu konular, (a) BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 
Araştırma Stüdyosuna Entegrasyonu, (b) Stratejik Mekansal Planlamada Senaryo Temelli 
Yaklaşımının Benimsenmesi ve (c) Planlama stüdyosuna CBS temelli mekânsal karar 
alma süreçlerinin entegrasyonu başlıkları altında değerlendirilecektir. Bu yaklaşımların 
kendi içinde fırsatları ve sorunları bulunmaktadır ve bu noktalar bildiri kapsamında 
detaylandırılacaktır. 

2. Literatür Araştırması

Planlama, “geleceğe yönelik olarak, arzu edilen hedeflere ulaşmak amacıyla, sistemli 
eylem programları hazırlama süreci” olarak tanımlanabilir (Ersoy, 2007, s.2). Planlama 
meslek alanı, kentsel tasarım, kentsel gelişim, bölgesel, çevresel, kırsal alan ve koruma 
planlaması gibi farklı ölçeklerde geliştirilen teorileri ve yaklaşımlar ile kentlerin ekonomik, 
toplumsal, kültürel, politik ve tarihsel değerlerine ve problemlerine uygun mekansal 
hedefler ve eylemler geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu süreçte plancının asli görevi, bir 
koordinatör olarak plan üretme süreçlerinde, farklı alanlarda uzmanların ortak akılla kentsel 
sorunlara en uygun çözümlerin karar verilmesini koordine edebilmektir (Fisher, 2011). 
Planlama ilgili meslek gruplarını buluşturan çok aktörlü ve çok disiplinli bir süreçtir ve 
gelecek için kurgulanan vizyona ulaşmak için sorunlar, potansiyeller ve tehditlerin doğru 
tespiti yalnızca kentleri oluştan karmaşık sistemlerin bütüncül şekilde ön görülebilmesi 
ile mümkün hale gelmektedir (Bachmann, 2016). Planlamada karmaşık sistemlerin tam 
ve mükemmel bilgisine erişimin hiçbir zaman mümkün olmayacağı bilinse de günümüz 
kentsel ve kırsal mekanlarında yaşanan çok katmanlı değişime cevap verebilmek için 
planlamanın çok disiplinli ve katılımcı süreçler ile bilimsel bilgi ile toplumsal bilgiyi 
harmanlayabilen bir meslek alanı olması ön plana çıkmaktadır (Ramedier, 2014). 
Nitekim, çok sayıda çalışma iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı gibi karmaşık çevresel 
sorunları yaklaşım için disiplinler arası yaklaşımın gerekliliğini vurgulamaktadır (Binder 
et. al., 2013). Diğer , şehir ve bölge planlama, bilgi ve teknoloji çağına uyum sağlarken 
çalışma konusu olan kentler, bölgeler, mekansal formlar ve süreçler ve alanlara yönelik 
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yeni analitik yöntemler ortaya koymalıdır (Castells, 1998). Bu noktalar, kentsel sorunların 
çözümünde planlama meslek alanının ve eğitiminin önemine vurgu yapmaktadır. 

Günümüz kentlerinde yaygınlaşan problemler plancıların meslek alanlarının da hızla bir 
dönüşüme neden olmaktadır. Bu kapsamda plancılar, geleneksel planlama tekniklerine ek 
olarak teknolojik gelişmelere de uyum sağlamalı, parçacıl yaklaşımlar yerine bütüncüllüğe 
odaklanan fakat parçalar arasındaki ilişkileri bir araya getirebilen, sürdürülebilir ve 
yaşanabilir bir kent için karmaşık kentsel sistemlerin işleyişini yorumlayabilecek teorik, 
pratik ve teknik bilgi düzeyine sahip olmalıdır (Özkazanç ve Korkmaz, 2019). Bu durum, 
günümüz ve geleceğin kentlerinin sorunlarına duyarlı plancıların yetiştirilmesi konusuna 
yani planlama eğitimine işaret etmektedir. 

Planlama eğitimi yalnızca bilimsel bir eğitim değildir, uygulamalı derslerin kuramsal 
derslerle desteklediği ve diğer yandan yaratıcılığın teşvik edildiği mesleki bir eğitimdir. 
Planlama eğitimi veren üniversitelerde farklı müfredatlar hazırlansa da planlama eğitimin 
teorik ve uygulamalı derslerden oluşan temel bileşenleri bulunmaktadır. Ersoy (2007), 
planlama eğitimin iki temel alanından bahseder. Bunlar “estetik” ve “teknik” bilgi 
alanlarıdır. Teknik bilgi, sosyoloji, tarih, ekonomi, hukuk, politika gibi farklı bilim dallarının 
kentsel bakış açısı ile planlama meslek alanına sağladığı girdileri içerir. Planlama 
stüdyolarının amacı, teknik ve teorik bilginin bir planlama sorunun tasarım boyutunda 
çözümüne yönelik alana özgülük koşullar ile sentezlenmesini kapsamaktadır. Planlama 
stüdyo eğitiminin bir diğer dayanak noktası ise öğrencileri birbirinden öğrenmeye ve 
ekip çalışmasına teşvik etmesidir. Kotzel (2003) planlama stüdyosu gibi pratiğe dayanan 
dersleri, öğrenciler açısından özgüven, takım kurma, aktif öğrenme, çatışma yönetme, 
kamuya erişme ve en önemlisi planlama teorisinin pratikte uygulamasına yönelik bir 
platform olarak görmektedir.  Bunlara ek olarak, planlama eğitiminin çıktıları arasında 
planlamaya konu olan ölçeklerin, ölçekler arası düşünebilmenin ve farklı ölçeklere yönelik 
farklı müdahale ve planlama tekniklerinin öğrenilmesi; mekansal kararların planlama 
dili ile aktarılmasının kavranması; ve plan kararları, bütüncüllük ve ölçekler hiyerarşisi 
ilişkisinin aktarılması gelmektedir. Planlama eğitimi ve uygulamalı dersler, birden fazla 
becerinin de geliştirilmesini amaçlamaktadır. Problem çözme bu becerilerin en önemlisi 
gibi görünse de yazılı, sözlü ve grafik iletişim becerilerinin geliştirilmesi de eş önem 
taşımaktadır (Lang, 1983). Planlama eğitim müfredatında bütün bu becerilerin bir arada 
kazandırılması çabası sorunlar barındırmaktadır. Bu noktada, müfredatın farklı parçalar 
üzerinden, örneğin bazı stüdyoların yönteme ilişkin becerilere ağırlık vermesi veya 
iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kısa atölyeler hazırlanması gibi, kazandırılmak 
istenen becerilere yönelik şekillendirilmesi söz konusudur.

Planlama eğitimin yukarıda bahsedilen amaçlarına rağmen planlama eğitiminde temel 
sorunlara da değinilmektedir. Bu sorunlar arasında teorik dersler ile stüdyoların 
entegrasyonun kısıtlı kalması (Özkazanç ve Korkmaz, 2019), ölçekler arası bütüncül 
kent kavrayışının eksik kalması (Köroğlu, 2011), ekip çalışmasının bireylerin çalışmasını 
değerlendirmede yarattığı belirsizlik (Lang, 1983) ve bunlara ek olarak, planlama eğitimi 
veren okulların öğretim üyesi, teknik, ekipman eksiklikleri (Cömertler, 2018) bulunmaktadır.  
Planlama eğitimine yönelik yapılan eleştiriler ve eğitimde yaşanan güçlükler Covid-19 
pandemisi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Covid-19 Pandemisi, diğer tüm bilimsel alan, 
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meslek alanı ve sektörlerde olduğu gibi eğitimi ve özellikle de uygulamalı bir eğitim olan 
planlama eğitimini de beklenmedik şekilde değişime ve dönüşüme zorlamıştır. Farklı 
okullar ve planlama stüdyoları değişime farklı yanıtlar ve yöntemler ile uyum sağlamaya 
çalışmıştır (bkz. MSGSÜ 29. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, "Pandemi 
Sürecinde Kentsel Tasarım, Eğitim | Kamusal Mekan"). Stüdyolar, pandemi nedeniyle 
eğitimde yaşanan aksamayı aşmak adına eğitimi çevrimiçi sürdürmek zorunda kalırken, 
belirli bir uyum sonrası uzaktan eğitimin getirdiği esneklik ile  planlama eğitimine yeni 
yaklaşımların eklemlenmesinin de önünü açmıştır. Pandeminin planlama eğitimi üzerine 
etkileri henüz tam anlamıyla anlaşılmasa da öğrencilerin mekanla olan bağın kopması, 
bir arada çalışma kültürünün sekteye uğraması ve soyut düşüncenin somut çıktılara 
aktarılması konularında yaşanan güçlüklerin önümüzdeki yıllarda sıklıkla tartışılacağı 
şimdiden öngörülebilir.

Covid-19 Pandemisi küresel ölçekten yerel ölçeğe etkileri insan yerleşimlerinin 
beklenmedik olay ve afetler karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne 
sermiştir. İnsan yerleşimlerinin sürdürülebilir hale gelmesi için plancılar ve politika 
üreticilerin ellerinde belirli araçlar bulunmaktadır. Bu bildiri kapsamında, planlama ile 
birlikte ele alınan ve planlama eğitimine entegrasyonu ile geleceğin plancılarının insan 
yerleşimlerinin farklı ölçeklerdeki sorunlarını çözmeye yönelik daha donanımlı hale 
gelmesini sağlayacak üç temel araca odaklanılmaktadır. 

Bunlardan ilki, 21. yy’daki küresel sorunlara cevap verebilecek, Birleşmiş Milletler 
tarafından hazırlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’dir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları, 17 temel gösterge ve her göstergenin detaylı hedef ve stratejilerini 
içeren küresel bir kalkınma modelini temsil etmektedir (Şekil 1). Amaçlar, yoksulluk ile 
mücadele, sağlıklı ve kaliteli yaşam, insana yakışır iş ve ekonomi büyüme, erişilebilir ve 
temiz enerji, sorumlu üretim ve tüketim gibi toplulukları ve insan yerleşimlerini yakından 
ilgilendiren konular olması nedeniyle yerel yönetimlerin planlama ve sürdürülebilirlik 
çalışmalarına yol gösterici olmaktadır. Amaçlar, daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dayanıklı 
şehirlere geçiş sürecinde aktörleri ve kaynakları harekete geçirici potansiyel bir araç 
olarak görülmektedir (Valencia vd., 2019)

Şekil 1: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
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SKA’nın her kentte ölçümlenerek rapor haline getirilmesi ile daha sürdürülebilir kalkınma 
için ortak bir akılla tartışılması için birçok yerel yönetim Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları için Gönüllü Yerel Değerlendirme (Voluntary Local Review- VLR) Raporları 
hazırlanmaktadırlar. 2015 yılında hazırlanmaya başlanan VLR Raporları, 2030 Ajandası’nı 
benimseyerek planlamanın yeni bir aracı olacak şekilde kavramsallaştırılmıştır. 17 
sürdürülebilir kalkınma hedefine yerel düzeyde erişmek adına yerel yönetimlerin 
yönlendirilmesi ve hedeflere yönelik yerel göstergelerin oluşturulması konusu önem 
kazanmıştır. Pandemi dönemini kapsayan 2019 ve 2021 yıllarında arasında toplamda 50 
farklı kentte VLR Raporları hazırlanmıştır (UN, 2022). Bu süreçte Türkiye'de ilk VLR Raporu 
İstanbul/Sultanbeyli Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmış, daha sonra İzmir, Konya 
ve İstanbul’dan diğer ilçe belediyeleri tarafından kendi yerleşim alanları için gönüllü yerel 
değerlendirme raporları hazırlanmışlardır (UN, 2022). Türkiye’deki diğer illerde de yerel 
yönetim gönüllü yerel değerlendirme raporlarının hazırlandığı bilinmektedir. 

SKA’ların planlama ve yerel yönetimlere entegrasyon çabalarına ek olarak, eğitim 
sektörüne entegre edilmesi literatürde giderek sıklıkla tartışılmaktadır (Crespo vd., 
2017; Ferrer-Estévez ve Chalmeta, 2021; Zamora-Polo ve Sánchez-Martín, 2019). 
Sürdürülebilirlik kavramı uzun süreden beri hem planlama eğitimini hem de planlama 
pratiğinden kendine yer bulmuştur. SKA’nın planlama eğitimine sistematik bir şekilde 
entegre edilmesi konusunda literatürde bilgimiz dahilinde bir örneğe rastlanmamıştır. 

İkinci yaklaşım senaryo temelli planlama üzerinedir. Geleceğin sürdürülebilir insan 
yerleşimlerine erişim amacının giderek önem kazanması yöneti(şi)m, planlama ve 
strateji geliştirme alanlarında yeni yaklaşımların benimsenmesini gerekli kılmaktadır. 
Sürdürülebilirliğe geçişte yaşanan zorluklar karşısında senaryo tabanlı süreçlerin 
kullanımı giderek artmaktadır (Mulvihill ve Kramkowski, 2010). Planlama ve politika 
geliştirme konularında kullanılan araçlar arasında senaryo temelli planlamanın önemli bir 
yeri vardır. Kentlerin bir çok değişkeni, karmaşık ilişkileri ve belirsizliği de içinde barındıran 
sistemler olarak görülmeye başlaması planlamada senaryo yaklaşımının önünü açmıştır 
(Stojanovic vd., 2014). Senaryolar, karmaşık sistemlerin tam bilgisine erişemediğimiz bir 
dünyada, alternatif gelişim yörüngeleri oluşturarak karmaşıklığı azaltmayı ve birden fazla 
olası geleceği düşünmeyi sağlar. Senaryo, vizyon ve öngörüden farklıdır (Klosterman, 
2013), arzu edilmeyen geleceği de düşünmeyi kapsar. Örneğin, afet durum senaryoların 
geliştirilmesi bu kapsamda açıklanabilir. Senaryo planlaması, geçmişte, şimdiki zaman ve 
gelecek üzerinde farklı bakış açılarını yakalayan ve değerlendirebilen çeşitli yaklaşımları 
ifade eder. İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler, mekansal analiz ve 
modelleme araçlarının senaryo planlamasına girdi sağlamasına olanak tanımıştır. Senaryo 
planlaması, plancıların niceliksel olduğu kadar niteliksel girdileri de planlama sürecine 
dahil etmesi ve teknik dışı paydaşların sürece katılımını teşvik etmesi ile geleneksel kent 
planlama tekniklerinden ayrılır ve onları besler (Chakraborty ve McMillan, 2015). 

Senaryo planlaması, şehir planlamada beklenmedik krizlere karşı daha uyumlanır ve 
dirençli kentsel uygulama ve tasarım modellerinin gelişmesi için yeni vizyonların ortaya 
çıkmasını hızlandırmış ve bu süreç planlama eğitimine de yansımıştır. Senaryo yazma 
süreci sadece bir planlama aracı değil, değişim/gelişim mantığını anlamaya, itici güçleri, 
temel faktörleri ve aktörleri netleştirmeye yardımcı olduğu için etkili bir öğrenme aracıdır 
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(Stojanovic vd., 2014). Plancılar için, özellikle birden fazla belirsizlik, yöreye özgü çakışan 
değerlerin olması, farklı paydaş gruplarının olması gibi farklı dinamikleri barındıran 
bölgelerde günümüz kararlarının gelecekteki sonuçlarını analiz etmek için senaryo 
planlaması giderek artan ilgi görmektedir. Eğitim aşamasındaki plancılara, senaryo odaklı 
planlama yaklaşımları planlama stüdyolarında deneyimleme fırsatları sunulmaktadır. 
Senaryo planlaması ile çevrimiçi eğitim özellikle Cardiff Üniversitesi’ndeki şehir planlama 
öğrencilerinde uygulanmış ve sonuç olarak öğrencilerin sürece hızlı entegre oldukları ve 
artık çevrimiçi bağlantıların da eğitim bir parçası haline gelebileceğini bulgulamışlardır 
(Peimani ve Kamalipour, 2022). 

Üçüncü yaklaşım, teknolojinin planlama ve planlama eğitimindeki yeri üzerinedir. Son 20 
yılda bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birçok meslek alanını değiştirdiği 
gibi planlama meslek alanında da önemli gelişmelere neden olmuştur. CBS, planlamanın 
çeşitli aşamaları boyunca coğrafi-mekansal verilerin kolay işlenmesi nedeniyle belediye 
yöneticileri ve plancılar tarafından farklı kaynakların yönetimi ve planlamasında kullanılan 
ve sürdürülebilir kentsel politikaların üretilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir 
(Criado vd., 2019). CBS’nin yaygınlaşması ve çevresel konuların kentsel planlama 
ve karar alma süreçlerinde hakim hale gelmesi ile CBS sürdürülebilir kentsel ve 
bölgesel gelişim konusunda çeşitli şekillerde kullanılmaya başlanmıştır. Mosadeghi vd. 
(2015), karar alma süreçlerinin sadece seçeneklerin önceliğini sıralamak ve senaryo 
analizi yapmak için değil, aynı zamanda alternatiflerin mekansal kapsamına dair fikir 
sağlamak için kullanılabileceği belirtmektedir. CBS teknolojileri yardımıyla mekansal 
analizlerin planlamada karar alma süreçlerine dahil edilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. 
Topografya, çevresel faktörler, jeoloji, hidroloji, vejetasyon gibi birden fazla kriterin 
analiz ve değerlendirmesi planlama ve karar alma süreçlerinde sıklıkla kullanılmaktadır 
(Malczewski, 2006; Kılıçoğlu vd., 2021). Farklı kentsel ve bölgesel kırılganlıklar ve 
amaçlar için (kuraklık, koruma alanları, deprem ve taşkın alanları, yerleşilebilirlik, enerji 
üretimi vb.) farklı kriterler, değerlendirme ve analiz yöntemleri kullanılmaktadır (Phua 
ve Minowa,2005; Sánchez-Lozano vd., 2013; Tulloch vd., 2003). Örneğin, Kılıçoğlu vd. 
(2021), Samsun’da toprak kayması ve taşkın yaşanan ve enerji nakil hatlarının geçtiği 
bir alanda Riskli alanların ve yerleşilebilir alanların belirlenmesi yardımıyla yeni bir 
kentsel gelişim alanının belirlenmesinde CBS destekli çok kriterli karar alma süreçlerini 
kullanmıştır. Literatürde yerleşimlerin sürdürülebilirliğine farklı kavramsal ve tematik 
alanlardan yaklaşan çok sayıda çalışmada CBS kullanımına rastlanmaktadır. 

CBS’nin planlama süreçlerinde kullanımın ardında bazı bariyerler de bulunmaktadır. 
Gocmen ve Ventura (2010), yerel yönetimlerin planlama birimlerinde CBS’nin tam olarak 
benimsenememiş olmasını yedi başlıkta açıklamaya çalışmıştır. Bu alanlar, teknolojinin 
anlaşılmaması ve öğretilmemesi, bütçe, destek, personel varlığı, veri durumu, donanım 
ve kurumsal yapıya ilişkin sorunlara işaret etmektedir. CBS çalışmalarının yaygınlaşması, 
farklı senaryoların ve tematik alanların çalışılmasında standartlaştırılmış mekansal veri 
ve veriye erişim yüksek önemdedir. Gelişmiş ülkelerde veriye erişim olanakları giderek 
yaygınlaşsa da gelişmekte olan ülkelerde verilerin coğrafi-mekansal veri üretimi, var 
olan verinin dijital hale getirilip mekansallaştırılması ve standartlaştırılması konusunda 
çalışmalar hala sürmektedir. Planlama eğitiminde CBS’nin uygulamalı düzeyde yer alması 
ile planlama kurumları için ileri CBS bilgisine sahip plancılar yetiştirmek yerel yönetimlerin 
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CBS’yi benimsenmesinde rol oynayabilir. Diğer yandan, CBS’nin farklı disiplinlerde de 
kullanımı plancıların meslek alanlarında farklı bir açılıma da neden olabilir. 

Planlama eğitiminde teknoloji ve CBS temelli mekânsal analiz ve görselleştirme 
araçlarının kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır ve bölüm müfredatlarında yerlerini 
almaktadır.  Eğitimde bilgisayar oyunlarının ve oyunlaştırmanın önemi de giderek daha 
sık tartışılmaktadır. Popüler şehir planlama oyunlarından SimCity, Massachusetts Institute 
of Technology’de şehir planlama eğitiminin bir parçası olarak kullanılmaktadır (Hanzl, 
2007). Pandemi, planlama eğitimde özellikle planlama stüdyolarında karşılıklı öğrenme 
ve paylaşma süreçlerinin aksamasına neden olsa da, teknolojinin olumlu yönlerini de 
eğitime kazandırmıştır.  (Alameri vd., 2020).  Bu süreçte, görsel iletişim teknolojilerinin 
eğitime zorunlu olarak dahil edilmesinin yanı sıra,  CBS programları dahil olmak üzere 
birçok çizim programı aktif şekilde eğitimin temel parçalarından biri haline gelmiştir. 
Öğrencilerin programları öğrenmesi için, birçok platform sıklıkla atölyeler ve hızlandırılmış 
eğitimler vererek öğrencilerin motivasyonunu ve eğitime adapte olabilmelerine destek 
olmuştur (Ohliati vd., 2021). Mekansal analizler ve 3 boyutlu görselleştirme teknikleri 
ile oldukça yaygın şekilde kullanılmaya başlanan ARCGIS Çevrimiçi Programı (ArcGIS 
Online) ve ARCGIS Hikaye Uygulaması (Story Map)  öğrenciler için ortak bir çalışma 
platformu ve çevrimiçi yeni sunum tekniklerinin gelişmesine olanak tanımıştır (Vojtekova 
vd., 2021). Endonezya’daki özel bir üniversitedeki şehir planlama öğrencileri ile yapılan 
araştırmaya göre, öğrencilerin birçoğunda konum ve bilgi eksikliği CBS uygulamaları ile 
giderildiğini bulgulamıştır. Ayrıca araştırma, CBS’nin içerik ve kapsamının planlamanın 
yalnızca mekansal boyutuna indirgendiğini de vurgulamıştır (Ohliati vd., 2021). 

3. Yöntem

3.1. İYTE CP 202 Planlama Araştırma Stüdyosu

İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitim sistemi özgün bir yapıya sahiptir. Eğitimin 
ilk ve son yılları mimarlık ve planlama öğrencilerinin birlikte aldığı tasarım stüdyoları ile 
şekillenmektedir. Planlamada ise CP 202 Stüdyosu, CP 301 ve CP 302 Planlama Tasarım 
Stüdyolarını bağlayan üç dönemlik uzun soluklu bir stüdyo çalışmasının ilk basamağıdır. 
Bu nedenle, planlamada araştırma yöntemlerini vurgulayan, kuramsal ve uygulamaya 
yönelik diğer derslere entegre olan bir yapıda kurgulanır. Aynı dönem verilen kentsel 
ekonomi, planlamada nicel yöntemler, kentsel sosyoloji ve coğrafi bilgi sistemleri gibi 
diğer teorik ve uygulamalı dersler ile işbirliği içindedir. CP 202 Stüdyosu, geçmişte 
verilmekte olan veri toplama üzerine kurgulanan staj dersinin yeniden yapılandırılarak 
bir dönem boyunca veri toplama, işleme ve planlamada kullanımı üzerine yeniden 
kurgulanması ile bir stüdyo dersi haline gelmiştir. Devam stüdyoları için altlık üretmeyi 
hedefleyen ve çıktı olarak analitik etüt raporlardan daha derinlikli bir analiz sunması 
hedeflenen bir yaklaşıma sahiptir. Amacı itibariyle, İYTE’nin bir araştırma üniversite 
olması ile stüdyonun araştırma vurgusu daha da öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, CP 
202 Stüdyosu, seçilen çalışma alanı için gelecek senaryoları ve vizyonlar geliştirmek 
üzere birden fazla mekansal ölçekte veri toplama, analiz ve sentezlemeye yönelik analitik 
yöntemlerin geliştirilmesini hedefler. 
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3.2. Çalışma Alanı

Bu çerçevede, 2020-2021 Bahar dönemi çalışma alanı olarak Afyonkarahisar bölgesi 
seçilmiştir ve bu kent, üç eğitim dönemi boyunca bölgesel ölçekten kentsel ölçeğe 
kadar çalışılmıştır. Bölge, hem yerel, kentsel ve bölgesel ölçeklerde farklı potansiyeller 
ve kısıtlılıklara sahip olması hem de Afyonkarahisar Valiliği ve İYTE arasında imzalanan 
eğitim-araştırma iş birliği protokolü nedeniyle çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Afyonkarahisar, Batı Anadolu'nun merkezinde, Türkiye'nin kuzeyinde İstanbul'un da 
aralarında bulunduğu birçok büyük şehri bağlayan ana güzergahların kesiştiği noktada 
yer alan tarihi bir şehirdir. 2021 TÜİK verilerine göre il nüfusu 736.912 olup, ilin %77,3'ü 
kent merkezinde yaşamaktadır (TÜİK, 2021). İlin idari yapısını 18 ilçe, 60 belediyeye ve 
422 köye bağlı 443 mahalle  oluşturmaktadır. İklimsel olarak Ege bölgesi’nde yer almasına 
rağmen İç Anadolu’da hakim karasal iklime yakınlık göstermektedir. Afyonkarahisar 
kentinin yıllık ortalama sıcaklığı 11,2 derecedir (url-1).

Afyonkarahisar bölgesel ekonomisi tarım ve hayvancılık, gıda sektörü, mermer endüstrisi 
ve zengin termal kaynaklara dayanmaktadır. Tarımsal üretimin %66’sı tahıl üretimine 
dayalıdır arpa ve buğday üretimi başta gelir. Bunu, %28 ile bakliyat üretimi ve %6 ile 
haşhaş, ayçiçeği ve şeker pancarı gibi endüstriyel bitkilerin üretimi takip eder (TUİK, 
2021). Afyonkarahisar'da 800'ün üzerinde firmadan oluşan gıda üretim sektörü, bölge 
içinde geniş istihdam olanakları sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kentin ihracatının 
%26'sına katkıda bulunarak, en büyük ikinci ekonomik sektör haline getirmektedir. 
Afyonkarahisar kent merkezine yakın konumda 460 hektarlık organize sanayi bölgesi 
alanı mevcuttur (url-2). 

Afyonkarahisar, köklü yemek kültürü  ile yakın tarihte gastronomi temasıyla UNESCO'nun 
Yaratıcı Şehir Ağı'na katılmıştır. Afyonkarahisar farklı turizm türlerine ait potansiyelleri 
barındırmaktadır. Termal ve sağlık turizmi, tarihi ve kültürel turizm ve gastronomi turizmi 
bunlardan ön plana çıkanlardır. Afyonkarahisar’ın Anadolu medeniyetleri tarihi ve 
Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bölge binlerce yıllık tarihinde Hitit, 
Frig, Yunan, Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Günümüz Eskişehir, 
Kütahya ve Polatlı (Ankara) yerleşimleri ile birlikte Frig Vadisi’ni oluşturmaktadır. Diğer 
yandan, yörenin kendine özgü jeomorfolojik yapısı gereği volkanik beyaz tüflerden yöreye 
özgü peribacası oluşumları bulunmaktadır. Bu özgün doku binlerce yıllık yerleşimlere 
ve kültürel yapılara da ev sahipliği yapmıştır ve  kale, yeraltı sığınakları, kaya anıt ve 
mezarları, şapel ve kiliseleri gibi yapıları barındırmaktadır. 

3.3. Stüdyo Yöntemi

Görüntülü görüşme platformları, Covid-19 döneminde öğrencilerle iletişimin ve 
dersleri yürütmenin en önemli aracı haline gelmiştir ve yüksek öğrenim kurumları 
farklı uygulamaları eğitim müfredatlarına yerleştirmiştir. İYTE, eğitim programını 
Microsoft Teams platformuna aktararak pandemi döneminde eğitime devam etmiştir. 
İYTE'nin Covid-19 Pandemisine karşı online eğitim kararı nedeniyle dönem boyunca 
Afyonkarahisar'a saha çalışması veya teknik gezi yapılamamıştır.  



439

Stüdyo kurgusu, birbiri ile entegre dört basamak ile kurgulanmıştır. İlk basamak 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) raporunun 
hazırlanması olarak belirlenmiştir. Teknik gezi yapılamaması nedeniyle, veri toplama ve 
analizi, çevrimiçi veri tabanları ve kurumlardan sağlanan bilgiler aracılığıyla kapsamlı 
bir şekilde yapılması hedeflenmiştir. Veri toplama ve analizi, BM 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları çerçevesinde yapılmıştır. Bu amaçların yerelleştirilmesi, verilerin 
mekansallaştırılması ve SKA’nın planlamaya dahil edilmesi, rapor çalışmasının başlıca 
hedefi olmuştur.Bu kapsamda, CP 202 Stüdyosu tarafından hazırlanan Afyonkarahisar 
VLR raporu Türkiye’de bir planlama stüdyosunda üretilen ilk VLR raporu olma özelliğine 
sahiptir.  

VLR Raporu’nun, Senaryo Geliştirme için kullanılması ve SWOT ve PEST analizleri, 
Olanaklar/Kısıtlılıklar haritalaması ve Bölgesel/Yerel Değerler Haritalamasına altlık 
oluşturması hedeflenmiştir. Bu sürecin,  CBS üzerinden mekansal analizler ile 
desteklenmesi ve bölgesel senaryoların bu analizler temelinde üretilmesi hedeflenmiştir. 
ESRİ ve İYTE arasında imzalanmış olan protokol, ArcGIS programının kullanılmasını 
teşvik etmiştir. Dönem boyunca öğrencilere uygulamalı olarak sayısal ve görsel verilerin 
mekansallaştırılması ve çakıştırılması, arazi kullanım değişimi analizi, arazi kullanım 
uygunluğu analizi, çatışma ve hassasiyet haritaları hazırlanması gibi farklı analiz teknikleri 
aktarılmıştır.

Şekil 2. Stüdyo yöntemi

Afyonkarahisar barındırdığı potansiyellere rağmen bir geçiş noktası ve bir durak olarak 
görülmektedir. Barındırdığı coğrafi, jeolojik, tarihi, üretimsel ve ekolojik potansiyeller ile 
Afyonkarahisar için alternatif gelişim stratejileri oluşturulması gerekliliği, stüdyo yöntemi 
olarak senaryo temelli bir yaklaşımı benimsemeyi getirmiştir. Dört farklı bölgesel gelişim 
senaryosu, stüdyo yürütücüleri tarafından kurgulanmış ve dönem başında öğrencilere 
aktarılmıştır. Senaryo başlıkları olarak “Tarihsel Coğrafya”, “Biyobölgesellik”, “Mega 
Bölgeler” ve “Sektörel Dayanıklılık” belirlenmiştir. 53 kişilik öğrenci grubu, yaklaşık 13’er 
kişilik senaryo gruplarına bölünerek çalışmalarını yürütmüştür. 

Stüdyo süresi boyunca stüdyo öğretim elemanları ve misafir konuşmacılar tarafından 
tematik alanlarda dersler verilmiştir. Bu dersler, stüdyonun kapsamı ile de uygun olarak 
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, mekansal veriye ulaşım yöntemleri, eşik analizi ve 
bölgesel gelişme, mekansal uygunluk ve çatışma haritalarının yapılması, dış çevresel 
durum analizi, planlamada ekosistem servislerinin kullanımı başlıkları altında verilmiştir. 
Derslerin yanısıra, bireysel ve grup çalışmasına dayalı  belirli becerilerin geliştirilmesini 
hedefleyen ödevler verilmiştir. Stüdyo çalışmasının ana çıktısını ise 4 farklı senaryo 
üzerinden hazırlanan stratejik mekansal bölge planlarıdır. Öğrencilerin ürettikleri 
çalışmaları, senaryo grupları üzerinden ARCGIS Çevrimiçi StoryMap uygulamasına 
aktarması ve bir nevi günlük tutması istenmiştir. Dönem sonunda,  Gönüllü Değerlendirme 
Raporu, senaryo grup çalışmalarını ve bölgesel stratejilerinin anlatımını içeren bir 
websitesi hazırlanmıştır. 

4. Bulgular: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Senaryo Planlama ve 
CBS Ekseninde CP 202 Afyonkarahisar Planlama Araştırma Stüdyosunun 
Değerlendirilmesi

Bu bölümde, CP 202 Afyonkarahisar Planlama Araştırma Stüdyosu yönteminden 
elde edilen deneyimler, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Entegrasyonu”, 
“Stratejik Mekansal Planlamada Senaryo Temelli Yaklaşımının Benimsenmesi” ve “CBS 
temelli mekânsal analiz ve görselleştirme süreçlerinin entegrasyonu” başlıkları altında 
incelenecektir. 

4.1. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Araştırma Stüdyosuna 
Entegrasyonu

İkinci odakta, CP 202 stüdyosunda geleneksel saha analizi çalışmalarının pandemi 
nedeni ile gerçekleştirilememesi nedeniyle farklı bir yöntem arayışı  Afyonkarahisar 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Gönüllü Yerel Değerlendirme (Voluntary Local Review, 
VLR) Raporu metodolojisi kullanılmıştır.  Yazın taraması bölümünde bahsedildiği gibi, 
VLR Raporları, BM tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacına yerel 
düzeyde erişmek adına yerel yönetimlerin yönlendirilmesi ve amaçlara yönelik yerel 
göstergelerin oluşturulması konusunda son yıllarda giderek önem kazanmaktadır.  

Çalışmanın başında, öğrencilere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tanı  Bu kapsamda, 
her bir hedef incelenerek, Afyonkarahisar kenti idari sınırları için uyumlanacağı ve 
yerelleştirilebileceği rapor hazırlama sürecinde hem yürütücüler arasında hem de 
öğrenciler ile birlikte tartışılmıştır. Aynı zamanda, öğrenciler Helsinki, Bristol gibi dünya 
kentlerinin VLR raporlarını incelemiştir. Rapor hazırlama sürecinde 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Amacı, geleneksel planlama stüdyosu analiz temaları ile eşleştirilmiştir. 
Öğrenciler her bir SKA çalışma grubu oluşturmuştur ve rapor hazırlama sürecine 
katkı koymuştur. Öğrencilerden her bir hedefe yönelik VLR metodolojisinde yer alan 
göstergelere ek olarak deneysel yerel göstergeler oluşturması beklenmiştir. Bu şekilde, 
raporların yöreye özgülüğünün elde edilmesi hedeflenmiştir. Örneğin, yoksulluğun 
sona erdirilmesine ilişkin olan SKA 1 için sosyo-ekonomik verilerin derlenmesi 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda, yoksulluk sınırı, hanehalkı verileri, işsizlik oranı, sektörel 
dağılım istatistikleri, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması (SEGE) gibi veri 
ve kaynaklardan faydalanılarak Afyonkarahisar kentine özgü durum tespiti yapılması 
amaçlanmıştır. Diğer yandan, bazı amaçların mekan ve kentlerle ilişkilendirilmesi kolay 
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olmuşken bazı amaçların kavramsallaştırılması ve analiz için ilgili verinin toplanmasında 
sıkıntılar yaşanmıştır.  Örneğin, SKA 3 (Sağlık ve Kaliteli Yaşam), SKA 7 (Erişilebilir ve 
Temiz Enerji), SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik 
ve Altyapı), SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)  başlıklarında veri toplama, 
mekansallaştırma ve analiz başarı olsa da SKA 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), SKA 
14 (Suda Yaşam), SKA 16 (Barış, Adalet ve Güçlü Kuruluşlar) ve SKA 17 (Amaçlar 
için Ortaklıklar) başlıklarında raporun daha zayıf kaldığı görülmüştür. Bu noktada, ilgili 
göstergelere dair toplanan veriler, erişilebilir veriler ve yerel bağlam ile kısıtlanmıştır.

Şekil 3 ve 4. CP 202 Stüdyosu Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu

Veri toplama sürecinde farklı ölçeklerden gelen verilerin derlenmesi ve 
sistematikleştirilmesinde güçlükler yaşanmıştır. Bu güçlüklerin nedenleri arasında 
öğrencilerin veri toplamasında deneyimlerinin eksik olması ve büyük gruplar halinde 
çalışmaları gelirken, özellikle ulusal ve yerel kamu kurumları tarafından açık erişim 
mekansal ve istatistiksel veri paylaşımının eksik olması ve standartlaştırılmış mekansal 
veri eksikliği öğrencilerin veri sentezleyerek bilgi üretme süreçlerinde olumsuzluklara 
neden olmuştur. 

Sonuç olarak, Afyonkarahisar VLR raporu sürecinin stüdyo eğitime olumlu ve olumsuz 
katkıları olmuştur. Olumlu katkıları arasında araştırma yöntemleri, veri toplama ve analiz 
yöntemlerinin tanıtılması, göstergelerin mekansallaştırılmasına katkı vermesi, mekansal 
görselleştirme araçlarının öğrenilmesi ve bir arada çalışmayı teşvik etmesi bulunmaktadır. 
Olumsuz yönleri arasında ise veri setinin sistematikleştirilmesi ve veri sentezleyerek bilgi 
üretilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretilen VLR raporu yaklaşık 250 sayfa olarak 
üretilmiştir. Bu noktada, 17 SKA için oluşturulan 17 öğrenci grubunun özellikle çevrimiçi 
platformlar üzerinden birarada çalışmasının getirdiği sıkıntılar da bulunmaktadır. 
Pandemi nedeniyle fiziksel stüdyo mekanının kullanılmaması öğrenci gruplarının 
birarada çalışmasını engellemiştir ve SKA’dan oluşan rapor başlıkları birbirinden 
bağımsız hazırlanmıştır. Diğer yandan büyük çalışma gruplarının olması öğrencilerin 
emeklerinin bireysel olarak değerlendirilmesi konusunda sıkıntılar yaratmıştır. Bu sıkıntı 
stüdyo dönemi boyunca etkisini göstermiştir. Diğer yandan, göstergelerin derlenmesi ve 
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mekansal gösterimlerinde kısıtlılıklar tespit edilmiştir. Raporda gözlemlenen en önemli 
kısıtlılık ise saha çalışmasının yapılamamasından dolayı Afyonkarahisar’a özgü yerel ve 
mekansal bilgiyi sınırlı barındırıyor olmasıdır. 

4.2.  Stratejik Mekansal Planlamada Senaryo Temelli Yaklaşımının 
Benimsenmesi

Bölgenin farklı niteliklerini ön plana çıkaran dört farklı bölgesel gelişim senaryosu, “Tarihsel 
Coğrafya”, “Biyobölgesellik”, “Mega Bölgeler” ve “Sektörel Dayanıklılık” kavramları ve 
bu kavramlara bağlı bazı varsayımlar etrafında şekillenmiştir. Biyobölgesellik senaryosu, 
yavaş gelişim öneren ve biyocoğrafya, ekokentler/bölgeler, döngüsel ekonomi ve doğa 
temelli çözümlere odaklanırken sektörel dayanıklılık senaryosu, bölgesel dayanıklılığa, 
kırılgan sektörlere, kritik altyapıya, akıllı ve yenilikçi bölgesel stratejiler konularına 
odaklanan varsayımlardan yola çıkar. Aynı şekilde, tarihsel coğrafya senaryosunda tematik 
kavramlar olarak geçmişten günümüze medeniyetlere, sürdürülebilir turizm ve bölgesel 
mirasa odaklanan yavaş gelişime dayanırken, mega bölge senaryosunda ulaşım, lojistik, 
havaalanı merkezli gelişim, çokmerkezli kentler ve bölgeler anahtar kavramlar olarak 
verilmiştir ve hızlı gelişimin öngörüldüğü bir senaryodur. Bu noktada, sonuç ürün olarak 
senaryo üretilmesi yerine senaryo bazlı veri üretimi ve araştırması teşvik edilmiştir. 
Seçilen senaryolar, Afyonkarahisar’ın farklı varlıklarını ve kırılganlıklarını, zayıf ve güçlü 
yanlarını ortaya koyan, manipüle edilmiş farklı gelecekleri düşünmeyi hedeflemiştir. 
Diğer yandan, öğrencilerin belirlenen alanlarda araştırma yapması ve kavramsal altyapı 
geliştirmesi teşvik edilmiştir. Öğrencilere, senaryolarına ilişkin Dünya’dan örnekleri 
incelemelerini amaçlayan ödevler verilmiştir. Bu kapsamda Tarihsel Coğrafya senaryo 
grubu “İpek Yolu Miras Koridoru”, “Danube Kültürel Kümelenmesi” ve “Via Fracigena 
Kültürel Rotası” örnekleri incelemek üzere atanmıştır. Aynı şekilde Biyobölgesel gelişme 
grubundan “Portland Biyobölgesel Gelişim Strateji”, “Southwest British Columbia 
Biyobölgesi” ve “Tasmania Northeast Biyobölge Ağı”nı incelemeleri istenmiştir.

Senaryo temelli planlama ile öğrencileri tanıştırmak için ilk etapta “oyun” yaklaşımı 
ile dijital platformlarda veya bilgisiyar programı olarak temin edilebilen şehir kurma 
oyunu (SimCity, Cities Skyline vb.) üzerinden senaryo temalı bir ödev verilmiştir. Bu 
ödev kapsamında öğrencilerin teorik derslerden tanıdığı Bahçe Şehir, Radiant Şehir gibi 
kent ütopyalarını senaryo olarak benimseyerek oyun kentlerini kurmaları istenmiştir. 
Bu yaklaşım, uygulanan senaryoların sonuçlarını görmeleri, değerlendirmeleri Senaryo 
geliştirme aşamasında ise öğrencilerden GZFT ve PESTLE (Political, Ecological, Socio-
cultural, Technological, Economic and Legal) analizleri ile bölgeye özgü dış çevresel 
faktörleri belirlemeleri ve analiz etmeleri istenmiştir. SWOT analizi ile strateji alternatiflerini 
geliştirmek için mevcut durum tespitinin yapılması beklenmiştir. PESTLE analizi ile etkisi 
olabilecek gelişmelerin önem ve ihtimal ekseninde değerlendirmeleri istenmiştir. SWOT 
analizinin stratejiler ile ilişkisini kurulması ve bilginin sentezlenmesinde TOWS matrisi 
kullanılmıştır. TOWS matrisinde Dışsal Fırsatlar, Dışsal Tehditler, İçsel Güçlü Yönler, 
İçsel Zayıf yönler belirlenerek matris üzerinde 4 farklı strateji alternatifi belirlenmiştir. 
Öğrencilerin bu analizleri senaryo tema ve bölgelerine özgü yapması beklenmiştir. 

Verilen senaryolar dahilinde bölgesel gelişim stratejileri üretilirken öğrencilerden idari 
sınırlara bağlı kalmaksızın senaryo temelli, işlevsel çalışma sınırları geliştirilmeleri 
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istenmiştir. Stüdyonun en zorlayıcı noktalarından birisi senaryo sınırlarını oluşturmak 
olmuştur. Bu konu, sınırlara özgü veri toplama süreçlerini de şekillendirmiştir. öğrenciler 
çevre il ve ilçelerinin verilerine de erişmeye çalışarak bölgeye yönelik daha bütüncül 
planlama senaryoları geliştirebilmişlerdir. Bu durum çizilen bölgesel sınırlar ile farklı 
idari ölçeklerdeki sınırlar arası geçişte zorluklar yaratmıştır. 

4.3.  CBS temelli mekânsal analiz ve görselleştirme süreçlerinin 
entegrasyonu

CBS temelli çalışma yaklaşımı tüm stüdyo süreci basamaklarını birbirine bağlamada ve 
veri sentezi, mekansal bilgi ve karar üretme süreçlerinde bir araç olarak kullanılmıştır. 
Saha çalışmasının pandemi nedeniyle gerçekleştirilememesi sonucu veri toplama, analiz, 
sentez ve gösteriminde dijital platformlardan ve teknolojik araçlardan yararlanılmıştır. 
Bu kapsamda öğrencilere dijital verinin nasıl ve nerelerden toplanabileceği, elde edilen 
verinin işlenip nasıl mekansallaştırılacağı ve analiz edilebileceği üzerine ders müfredatı 
kapsamında çeşitli tematik dersler ile işlenmiştir. Stüdyo kapsamında istatistiki ve 
mekansal veriler kullanılmıştır. İstatistiki veriler resmi istatistik siteleri, yerel yönetimler/
kamu kurumları sivil toplum kuruluşları resmi raporları ve akademik yazından elde 
edilirken mekansal verileri ulusal ölçekte resmi kamu kurumlarının ve Avrupa ölçeğinde 
çalışan resmi kurumların ürettiği erişime açık CBS veritabanlarından temin edilmiştir. 
Bu veriler arasında, dijital toprak haritaları, dijital yükseklik modeli, Avrupa Çevre 
Ajansı tarafından hazırlanan Corine Arazi Örtüsü haritaları, Küresel İnsan Yerleşimler 
Veritabanı (GHS database), Open Street Map gibi dijital kaynaklardan temin edilmiştir 
ve öğrencilere bu kapsamda bilgilendirici dersler verilmiştir. Bu tematik dersler arasında 
farklı kaynaklardan edinilen haritaların ve verilerin georeferanslaması, arazi kullanım 
haritaları kullanarak değişimi analizi, farklı senaryolara göre tematik arazi uygunluk 
haritaları, sıcak nokta analizi gibi verilerin mekansallaştırılması ve analizi üzerine dersler 
verilmiştir. Öğrencilerin bu analizleri senaryolarına bağlı kalarak geliştirmeleri ve bölgesel 
gelişim planlarının hazırlanması sürecinde kullanmaları beklenmiştir. 

Arazi kullanım değişimi analizi için CORINE Arazi Örtüsü verileri kullanılmıştır. Avrupa 
Çevre Ajansı öncülüğünde hazırlanan CORINE projesi 1990, 2000, 2006, 2012 ve 2018 
yılları için 5 farklı genel kategoride arazi kullanımı bilgisi sunmaktadır. Bu 5 kategori- 
yapay alanlar, tarımsal alanlar, doğal alanlar, sulak alanlar ve su kütleleridir. Her bir 
kategori altında detaylandırılmış alt kategoriler bulunmaktadır. Örneğin Yapay alanlar 
için sürekli kentsel doku, süreksiz kentsel doku, endüstriyel ve ticari alanlar gibi alt 
kategorilere ayrılmıştır. Arazi kullanım değişimi analizi ile 1990 ve 2018 arası her bir 
arazi kullanım alt kategorisinde yaşanan değişimler alansal olarak hesaplanmaktadır ve 
bir değişim matrisi üzerinden farklı kullanımlar arası değişimler gösterilmektedir (Şekil 
3 ve 4).  
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Şekil 5 ve 6. Afyonkarahisar ili 1990 ve 2018 yılları arası arazi kullanım değişimi mekansal 
gösterim ve matrisi

Stüdyo sürecinde elde edilen ve üretilen mekansal verilerin sentezlenmesi ve planlama 
aşamasına yol göstermesi için arazi uygunluk haritaları, çatışma ve hassasiyet haritaları 
üretilmiştir. Her senaryoya bağlı olarak farklı amaçlar için kesişen farklı katmanlarla 
oluşturulmuştur. Örneğin, tarımsal alanları öncelikleyen bir arazi uygunluk haritası 
toprak kabiliyeti, arazi kullanım haritası, korunan alanlara yakınlık, yerleşim merkezlerine 
uzaklık, erişilebilirlik gibi farklı işlevsel CBS katmanları olarak hazırlanır ve bu farklı 
katmanlar senaryodaki önemine göre derecelendirilerek farklı amaçlar için üretilir. Şekil 
7 biyobölgesel bir senaryoda kentsel gelişim için uygun olan (hotspot) ve olmayan 
(coldspot) alanları gösterirken, Şekil 8 tarihsel coğrafya senaryosu altında agroturizme 
dayalı gelişim için uygun alanları göstermektedir.

Şekil 7 ve 8. Biyobölgesellik ve Tarihsel Coğrafya Senaryoları kapsamında üretilen arazi 
uygunluk haritaları

Sonuç olarak, Afyonkarahisar il sınırlarını aşan dört farklı temada ve alanda dört farklı 
bölgesel strateji geliştirilmiştir. Sonuç ürünler, ArcGIS Story Maps arayüzü ve öğrencilerin 
geliştirdiği blog üzerinden çevrimiçi erişilebilir hale getirilmiştir.  Görsellerde üretilen 
mekânsal stratejileri göstermektedir. 
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Sonuç

Yukarıda aktarılan deneyim ışığında, bu bildiri, Covid 19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi 
yürütülen stüdyo programının uzaktan eğitimde yaşadığı problemler ve  güncel konu 
ve araçları stüdyo programına dahil etme çabası olarak okunabilir. Saha çalışmalarının 
fiziki olarak gerçekleştirilememesi, mekanı kavrama; ölçeklerarası düşünebilme; alanın 
jeomorfolojik, iklimsel, yapılı çevresel ve toplumsal yapısını kavrama konularında 
sınırlılıklara neden olmuştur. Bu sorunların, diğer dersler, teknoloji ve çevrimiçi olanakların 
entegrasyonu ile bir noktaya kadar aşıldığı görülmektedir. Diğer yandan, bu entegrasyon 
yaşadığımız dijital çağda kaçınılmaz görünse de uzaktan eğitim sürecinin stüdyoda bir 
arada üretme ve akran öğrenmesi gibi önemli öğrenim süreçlerini olumsuz etkilediği 
görülmüştür. Stüdyo deneyiminin bir diğer sorunlu odağı büyük öğrenci gruplarındaki 
çalışma dinamiklerine bağlı öğrencilerin bireysel anlamda değerlendirmenin güçlüğü 
olmuştur. Bu noktada yüzyüze stüdyolarda bu engelin aşılabileceği düşünülmektedir. 
Bu nedenlerden dolayı, fiziki mekanda çalışmanın stüdyo programlarının merkezinde 
kalmaya devam edeceği beklenmektedir. 

Veri toplama ve analiz etme aşamalarında ise dijital veri tabanları ve ArcGIS gibi 
teknolojik araçların kullanımı olumlu sonuçlar doğurmuştur. Öğrencilerin veri okur 
yazarlığı, verilerin mekansallaştırılması ve planlamada ArcGIS kullanımı kullanımında 
geliştiği izlense de el ile çizerek düşünme ve tasarlama konularında eksik kaldıkları 
gözlemlenmiştir. Diğer yandan, ödev teslimlerinin ve ders takibinin dijital bir platform 
üzerinden yapılması ders izlencesinin takibinin yapılmasını kolaylaştırmıştır. Son olarak, 
İklim değişikliği, dayanıklılık, ekoloji konularının stüdyo sürecine entegre edilmesi ise 
küresel ölçekte kentleri şekillendiren sorunların öğrenciler tarafından benimsenmesi 
ve çalışma alanında bu konularda problem tanımı ve çözüm stratejileri geliştirmelerine 
teşvik etmesi açısından önemlidir. Stüdyo sürecinde geleceğin şehir plancılarının 
kendilerini bekleyen meslek hayatlarında kullanabilecekleri önemli becerilerin aktarıldığı 
düşünülebilir. 
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Özet

Deprem risk analizi ve acil tahliye planlaması önemli afet yönetimi çalışmalarındandır. 
Bu araştırma iki soruya yönelik gelişmektedir: Deprem sonrasında mevcut acil toplanma 
alanlarına erişilebilirlik ne seviyededir? Ayrıca konutlardan bu alanlara doğru hızlı ve 
güvenli tahliye rotaları nasıl planlanabilir? Bu sorulara yönelik olarak, çalışmanın İzmir 
kent ve ilçe ölçeğindeki risk analizleri sonucunda deprem açısından “yüksek riskli” 
olarak belirlenen Mansuroğlu mahallesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Araştırmanın 
tüm ölçekteki çalışmaları Coğrafi Bilgi Sistemleri analiz araçlarıyla entegre edilmiştir. 
Konuya dair literatürde kullanılan analiz modellerinden kapsamcıl tahliye rotası analiz 
modeline (CEA) “alternatif maliyet” hesaplaması eklenerek iyileştirilmiş kapsamcıl rota 
analiz (CEA-2) modeli geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Afet yönetimi, CBS Ağ analizi, Deprem Risk Analizi, Tahliye Planlaması, 
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Planning of Evacuation Routes According to the Accessibility of Emergency 
Meeting Areas: The Case of Bayraklı (İzmir)

Abstract

Earthquake risk analysis and emergency evacuation planning are important disaster 
management studies. This research develops towards two questions: What is the 
accessibility level of the existing emergency meeting areas (EMA) after the earthquake? 
In addition, how can fast and safe evacuation routes be planned from residential areas to 
EMA’s? For these questions, the Mansuroğlu neighborhood, which has a high earthquake 
risk as a result of the risk analyzes at the scale of İzmir city and district, was chosen 
as the study area. All scale studies of the research are integrated with Geographic 
Information Systems analysis tools. An improved comprehensive route analysis (CEA-
2) model was developed by adding "alternative cost" calculation to the comprehensive 
evacuation route analysis model (CEA), one of the analysis models used in the literature 
on the subject.

Keywords: Disaster Management, Earthquake Risk Analysis, Evacuation Planning, GIS 
Network Analysis

1. Giriş 

Afetlerin etkilerini azaltmak için yapılan afet yönetimi, afet öncesi ve sonrası süreçlere 
yönelik olarak afet yönetim planlarının oluşturulmasını esas alan çalışmalardır. Deprem 
örneğinde, afet öncesine yönelik çalışmalar, acil toplanma ve geçici barınma alanları için 
uygun alanların tespiti ve deprem anında bu alanlara ulaşımın sağlanması için tahliye 
yollarının belirlenmesine yönelik stratejilere odaklanır. (Anhorn vd., 2014; Gökgöz vd., 
2020).  

Acil toplanma alanları, deprem anında ve sonrasında afetzedelerin ulaşması gereken 
güvenli ve geçici barınma alanlarına yönlendirilmeden önceki ön tahliye alanları olarak 
tanımlanabilir (Aksoy vd., 2009; Çınar vd., 2018). Bu toplanma alanları, parklar, yeşil 
alanlar, meydanlar, stadyumlar ve okul oyun alanları gibi açık alanlardan oluşur (Unal 
ve Uslu, 2016). Toplanma alanları için uygun alanlar belirlenirken, ilgili alanın jeolojik 
özellikleri, altyapı hizmetleri ve erişilebilirliği gibi kriterler ele alınır (Çınar vd., 2018; Gökgöz 
vd., 2020). Bu alanlara erişilebilirlik kavramı, afete maruz kalmış yerleşim alanlarından 
seçilerek, toplanma alanlarına erişim süresini ve afet sırasında olası yıkım senaryolarına 
göre toplanma alanlarının ulaşılabilirliğini esas alır. Bu senaryolara yönelik acil tahliye 
planlarının oluşturulması, deprem anında seçilen toplanma alanlarının erişilebilirliğini 
arttırmaya yöneliktir. Bu kapsamda tahliye, tehdit altındaki kişilerin tehlikeli yerlerden 
daha güvenli yerlere taşınması süreci olarak tanımlanmaktadır (Coutinho-Rodrigues vd., 
2012; Shaw, 2011).  
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Afete yönelik yapılan mekânsal planlama çalışmalarında ise afetzedelerin bulundukları 
noktalardan acil toplanma alanına en kısa sürede ulaşacakları tahliye rotalarının 
belirlenmesi temel konulardandır. Farklı yıkım senaryolarına göre birincil ve ikincil 
rotaların planlanması, afetin sebep olacağı kayıpların azaltılması için oldukça önemlidir. 
Deprem esnasında konut alanlarından toplanma alanlarına doğru etkin tahliye planlaması, 
mahalle ölçeğinde nasıl uygulanabilir? Çalışma bu temel soruya yanıt ararken, sırasıyla 
şu sorulara, seçilen bir mahalle düzeyinde cevaplar arayacaktır: Deprem sonrasında 
mevcuttaki acil toplanma alanlarına erişilebilirlik ne seviyededir? Ayrıca bu alanlara 
konutlardan hızlı ve güvenli tahliye rotaları nasıl planlanabilir? 

Kent ve ilçe genelinde yapılan deprem risk değerlendirmesi, ‘tehlike’ ve ‘risk’ kavramları 
üzerinden ifadelendirilmiştir. ‘Tehlike’, depreme bağlı doğal oluşumların potansiyeli olarak 
tanımlanırken, ‘risk’ depremden kaynaklı ortaya çıkacak zararın olasılığı olarak ele alınır 
(Kundak, 2006). Literatür, risk artırıcı unsurları fiziksel ve sosyal hasar görebilirlik olarak 
temelde iki başlıkta değerlendirir. Fiziksel hasar görebilirlik olarak çoğunlukla yapıların 
eskime ve dayanıklılık durumları, acil toplanma alanlarının nüfusa kıyasla kapasite 
yeterliliği gibi koşullar değerlendirilirken, sosyal hasar görebilirlik olarak deprem anında 
daha savunmasız koşullarda bulunan nüfus ele alınmaktadır. Buna göre çocuk ve yaşlı 
nüfus tahliye anında öncellendirilmesi gereken kırılgan yaş gruplarıdır. 

Araştırma alanı olarak seçilen mahalleyi (Mansuroğlu mahallesi, Bayraklı İlçesi) 
belirleyebilmek için, bu araştırma önce  İzmir kent ve ilçe ölçeğinde deprem riskinin 
mekânsal dağılımını incelemiştir. Yapılı çevre koşullarının (yoğun yapılaşma, acil 
toplanma alanlarının kapasite yeterlilik durumu ve yapı hasar durumları vb.) ve sosyal 
hasar görebilirliğin (yaşlı ve çocuk nüfusu ve öğrenci sayısı) değerlendirildiği risk 
analizleri sonucunda Mansuroğlu mahallesi “yüksek riskli” çıkmıştır. 

Tahliye rotaları belirlenirken literatürde farklı modeller vardır: En Kısa Mesafe, Atanmamış 
Toplanma Alanı Analizi (Shortest-Path, Unassigned Shelter- SUA), En Kısa Yol- 
Atanmış Toplanma Alanı Analizi (Shortest-Path, Assigned Shelter- SUA), ve Kapsamcıl 
Tahliye Rota Analizi (Comprehensive Evacuation Route Analysis-CEA). Bu araştırma, 
Mansuroğlu mahallesinde, tehlike ve mesafe değişkenlerini tahliye planlamasına entegre 
eden kapsamcıl tahliye rota analiz modeline odaklanmıştır. Bu model ile, nüfusun 
tahliye ve tehlikeli yollardan geçme mesafesini en aza indirmek amaçlanır. Bu model, 
iki amaca göre her konut adası için optimize rotaları belirlemeyi amaçlar (No vd., 2020). 
Bu değişkenlere mahallenin ortalama tahliye mesafesi de eklenerek, Kapsamcıl Tahliye 
Rotası analiz modeline alternatif bir model önerisi (CEA-2) araştırmamız kapsamında 
sunulmuştur. 

Çalışma çok katmanlı verilerin mekânsal olarak değerlendirilmesine dayandığından 
çalışma yöntemi coğrafi bilgi sistemi (CBS) araçlarıyla entegre edilmiştir.  Kent, ilçe ve 
mahalle düzeyinde yapılan risk ve uygunluk analizleri için CBS ortamında ağırlıklı toplam 
(weighted sum) ve ağırlıklı  çakıştırma (weighted overlay) yöntemleri kullanılmıştır. 
Mahalle düzeyindeki tahliye planlamasına yönelik analiz modelleri için ise kalkış ve varış 
noktaları arası gerçek en kısa ulaşım mesafelerini analiz etmeye ve çeşitli yol kapanma 
senaryoları oluşturmaya olanak sağlayan ağ analiz (network analysis) yöntemlerinden 
en yakın tesis (closest facility) aracından faydalanılmıştır.  CEA-2 analiz modeline göre 
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mahallenin doğu tarafındaki konut adalarının acil toplanma alanlarına erişiminde tahliye 
mesafesinin uzun olduğu tespit edilmiştir. 

Makalenin akışı şu şekildedir: İkinci bölümde literatürle ilişkili olarak deprem afeti 
için risk ve tehlike kavramları değerlendirilmiş ve acil tahliye planlamasına yönelik 
erişilebilirlik analizlerini şekillendiren yaklaşımlar  ve kullanılan yöntemler  tartışılmıştır. 
Üçüncü bölümde çalışma alanı ve çalışma yöntemi tariflenmiştir. Dördüncü bölümde 
araştırmanın bulguları sunulmuştur. Beşinci bölümde araştırmanın sonuçları, afet 
yönetimi çerçevesinde tartışılmış, araştırmanın kısıtları değerlendirilerek, gelecek 
çalışmalar için önerilere yer verilmiştir. 

2. Literatür Araştırması 

2.1. Afet Yönetim Planları Kapsamında Deprem Risk Analizleri

Afetler meydana geldiği alandaki canlıların, cansız kaynakların ve yerleşmelerin fiziksel, 
ekonomik, sosyal ve çevresel olarak kaybına neden olan, yaşamı ve insan faaliyetlerini 
kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylar ve bunların sonuçlarıdır (Ergünay, 2007). 
Afet yönetim planları bu kayıpları azaltmak amacıyla afet öncesi ve sonrasına dair yapılan 
tüm çalışmaları kapsamaktadır. 

Deprem, sel, toprak kayması, tsunami gibi afetlerin değerlendirme süreçlerinde sıklıkla 
karşılaşılan “tehlike” ve “risk” kavramlarının tanımlarının yapılması, anlam karmaşasının 
önüne geçmek ve yönetim planları kapsamında yapılacak çalışmalara altlık oluşturmak için 
önemlidir. Deprem “tehlikesi”, depremin oluşumunu tetikleyen unsurları tariflemektedir. 
Buna göre fay kırılması ya da zemin sıvılaşması gibi depreme bağlı doğal oluşumların 
potansiyeli “tehlike olarak ele alınmaktadır.  Deprem “riski” ise depremin yarattığı zararın 
meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmaktadır (Kundak, 2006). 

Deprem riskinin değerlendirilmesinde “hasar görebilirlik” kavramı önemlidir. Bu kavram, 
bir sistemin herhangi bir tehlikeden bağımsız şekilde, zarar görebilirlik potansiyelini 
oluşturan özellikler olarak tanımlanır (Sarewitz vd., 2003; Kundak, 2006).  Hasar 
görebilirlik çevresel, fiziksel, sosyo-demografik ve ekonomik olmak üzere dört ana başlık 
altında incelenir. Çevresel hasar görebilirlik, orman alanları, içme suyu kaynakları gibi 
hassas doğal kaynakların tehlikeye açıklık düzeylerini tariflerken; fiziksel hasar görebilirlik 
yapısal kırılganlığı ifade eder. Fiziksel hasar görebilirliğin değerlendirilmesinde yapılı 
çevredeki yapıların kalitesi ve yoğunluğu gibi özellikler öne çıkan unsurlardır. Sosyo-
demografik hasar görebilirlik altında ise nüfusun yaşam standartları, yaş ve cinsiyet 
özellikleri değerlendirilmeye alınır. Ekonomik hasar görebilirlik, herhangi bir tehdit 
altında bölgedeki ekonomik yapının kırılganlığını ifade eder (Kundak,2006). Deprem risk 
analizinde incelenen tüm hasar görebilirlik unsurları, deprem tehlikesi ile incelenerek 
potansiyel yıkım ve kayıp olasılıkları ortaya konur (Reiter, 1990; Kundak, 2006).
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2.2. Acil Tahliye Rotalarının Oluşturulması

Tahliye, afetzedelerin afet bölgesinden güvenli bir alana ulaşması sürecini tanımlar. 
Tahliye rota planlaması, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, afet yönetiminin önemli 
bir bileşenidir. Afet öncesine yönelik afet planlarında, tahliye rota planlaması ile halkın 
afetten kaynaklı can ve mal kaybını, en aza indirmek hedeflenir. Bu planlar, çoğunlukla 
afet sırasında bölgede yaşanabilecek olası ulaşım problemlerinin azaltılmasına yöneliktir 
(Shaw, 2011). 

Acil tahliye rotalarının, birçok olası deprem senaryolarına göre planlanması gerekmektedir. 
Afet meydana gelmeden önce politika üreticileri ve kent plancıları gibi yetkililer tahliye 
esnasında taşıt ve yaya akışının nasıl olacağına göre stratejiler geliştirmelidir. Bu 
stratejiler, hangi ulaşım modlarının kullanılacağını, bu modlara yönelik hangi rotaların 
nüfusu tahliye etme süresini en aza indirdiğini belirlemeye yönelik olması gerekir. Aynı 
zamanda, köprü yıkılması ve yol kapanması gibi ikincil olaylara yönelik destekleyici 
stratejilerin de belirlenmesi önemlidir (Shekhar vd., 2012). Bu konuda yapılan planlama 
çalışmalarında çok katmanlı hedefler belirlenir. Bu hedefler çoğunlukla tahliye yollarının 
toplam riskinin ve toplam seyahat mesafesinin en aza indirilmesine yöneliktir (Coutinho-
Rodrigues vd., 2012).

Tahliye planlarının etkinliğini etkileyen önemli bir faktör toplanma alanlarının konumu iken, 
toplanma alanlarının erişilebilir olması ise tahliye planlarının etkinliği ile mümkündür (He 
vd., 2018). Tahliye yollarının planlaması kısa mesafeli alansal ve uzun mesafeli bölgesel 
tahliye olarak iki ölçekte yapılabilir (Lindell ve Prater, 2007).  Bölgesel tahliye planları 
farklı ulaşım modlarının bütünleşmiş kullanımına yönelik stratejiler geliştirirken, kısa 
mesafeli tahliyeler afetzedeleri en yakın toplanma alanlarına hızlı bir şekilde ulaştıracak 
rotaları tanımlar ve genellikle yaya temelli ulaşımı gözetir. 

2.3. Afet Yönetiminde Kullanılan CBS Ağırlıklı Analiz Yöntemleri

Deprem riskinin değerlendirilmesinde birden fazla kriter göz önünde bulundurulmaktadır. 
Bu kriterlerin önem dereceleri araştırma modellerine göre farklılık göstermektedir. 
Literatürde çoklu kriterlerin değerlendirilmesine yönelik CBS ortamında ağırlıklı 
toplam aracı (weighted-sum) ve ağırlıklı çakıştırma (weighted overlay) analizleri 
kullanılmaktadır (Sinha vd., 2016; Karimzadeh ve Matsuoka, 2018).  Ağırlıklı toplam 
aracı, risk değerlendirmesine yönelik entegre bir analiz oluşturmak için birden çok girdiyi 
ağırlıklandırma ve birleştirme imkânı sunar (MacFarlane, 2005). Ağırlıklı çakıştırma 
yöntemi ise ağırlıklı toplam aracına kıyasla birden çok girdiyi yeniden sınıflandırarak 
sonuç değerlendirme için yeniden önem derecesi sıralaması yapma yeteneğine sahiptir. 
Araştırmanın modeline göre bu iki yöntemin hibrit kullanımları da bulunmaktadır.  

Afet yönetimine ilişkin tahliye rota planlaması literatüründe ise bir dizi matematiksel 
modelleme ve senaryo geliştirmeyi vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır. Bu 
modellemeler, Ağ akış modeli (network flow model), simülasyon modeli (simulation 
model) ve sezgisel yöntem (heuristic methods) olmak üzere üçe ayrılabilir (Shekhar vd., 
2012). Ağ akış modelinin temel hedefi, birim zaman içinde “akış”ı maksimize etmek veya 
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tahmini akışın aktarma süresini minimize etmektir. Mekânsal birimleri, düğüm (node) ve 
kenar (edge) olarak modellemeye dahil eder. Buna göre alan ölçeğinde yapılan tahliyeler 
için sokakların kesişim alanlarını düğüm olarak, sokakları ise kenar olarak tanımlar. Her 
düğüm için bir geçiş süresi veya maliyet fonksiyonu atanır (Zadeh 1973; akt. Shekhar 
vd., 2012). ArcGIS Ağ analiz (Network analysis) aracı, ağ akış modeli prensibi ile 
çalışmaktadır. Graph teorisine entegre bir şekilde çalışan bu araç yol ağını düğüm ve 
kenar olarak yeniden tanımlar (Porta vd., 2006; akt. Anhorn vd, 2015).  Araç, zaman 
veya uzaklık olarak varış noktasına ulaşımın maliyetini çıkartır. Örneğin ağ analizi aracının 
uygulamalarından biri olan en yakın tesis (closest facility) analizi çıkış noktasından varış 
noktasına en kısa mesafede ulaştıran rotaları belirlemeye imkân sağlamaktadır.

Simulasyon modeli, bireysel olarak tahliye edilenler ve aralarındaki ilişkiyi inceler. 
Bu yaklaşım tahliye edilenlerin davranışlarını tahmin eder ve trafik akışını öngörebilir 
fakat oldukça emek-yoğun bir süreçtir (Wardrop, 1952; akt. Shekhar, 2012). Sezgisel 
yaklaşımda ise optimal yolları tanımlarken, hesaplama maliyetini (computational cost) 
azaltmaya çalışmaktadır. Bu modelde karmaşık ağ algoritmaları oluşturulur ve en bilinen 
örneği Kapasite Kısıtlı Rota Planlayıcı (Capacity Constrained Route Planner (CCRP)) 
yöntemidir (Lue vd., 2007; Shekhar, 2012).  CCRP afet alanındaki insanların, afet 
alanından tahliye varış yerlerine ulaştırmak için bir dizi çıkış-varış rotasından oluşan 
tahliye rotası planları üretimi ve güzergâhlar üzerinden tahliye edilecek insanların zamana 
yönelik aşamalandırılması yapılır. Temel amacı tahliye için gereken toplam süreyi en aza 
indirmektir (Huang, 2003; akt. Shekhar, 2012). Bu yöntemde en kısa rotalar bulunurken 
yol kapasitesi kısıtlaması fonksiyona dahil edilir. 

Sezgisel yaklaşıma yönelik modellere, No ve diğerlerinin (2020) Güney Kore’de yaptıkları 
çalışmalar yeni bir bakış açısı getirmiştir. Geliştirdikleri modelin temel yaklaşımı hem 
mesafeyi hem de tehlikeyi en aza indirerek kapsamlı bir tahliye yolu analizi yapmaktır. 
Buna göre tehlikeli yollar çökme riski olan binalara göre belirlenmiştir. Çalışmada, 30 yaş 
üstündeki binaların çökme riski olduğu varsayılmıştır. Kore Ulusal Afet Yönetim Enstitüsü, 
bina çökmesinin potansiyel tehlike alanını, bina yüksekliğinin 1,5 katı mesafedeki herhangi 
bir yer olarak modellemiştir.  Buna yönelik, binaların tehlikeli alanları belirlenerek, 
tehlikeli yollar ortaya çıkartılmış ve böylelikle rotalar belirlenirken tehlikeye maruz kalma 
mesafesini en aza indirmek amaçlanmıştır. Bu Kapsamcıl Tahliye Rotası analiz modeli 
iki aşamalıdır: ‘Rota belirleme’ aşamasında, tahliye edilecek her noktadan, her toplanma 
alanına giden yol tehlikelerini en aza indiren yollar hesaplanır. ‘Atama’ aşamasında ise 
model, hangi toplanma alanının en yakın olduğuna bağlı olarak nüfusu acil toplanma 
alanlarına atar. Bu model rota belirleme aşamasında, tahliye yollarını tehlikeye maruz 
kalma mesafesine göre kısıtlayarak yayaları güvenli yollara yönlendirir. Phyton ortamında 
yazılan bu model, CBS ortamına şekil dosyaları olarak aktarılmıştır (No vd.,2020).  

Çalışmamızda acil tahliye rota planlaması için matematiksel modellemelerden sezgisel 
yaklaşımlardan kapsamcıl tahliye rotası analiz modeli uygulanmıştır. Bu model mesafe, 
tehlike, nüfus ve toplanma alanının kapasitesi değişkenlerini kullanır. Modelin diğer 
modellere kıyasla öne çıktığı nokta yıkılma riski olan binalara göre olası yol tehlikelerini 
de planlamaya dahil etmesidir. Matematiksel bir modelleme olarak geliştirilen bu 
analiz modelinin algoritmaları, bizim çalışmamızda CBS ortamında ağ analizi araçları 
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ile çalıştırılmıştır. Bu değişkenlere mahallenin ortalama tahliye mesafesi de eklenerek 
çalışmamızın devamında İyileştirilmiş kapsamcıl tahliye rotası analizi (CEA-2) olarak 
geçecek daha kapsamlı model önerisi oluşturulmuştur. 

3. Çalışma Alanı ve Yöntem

Çalışma alanımız olan İzmir, 13 aktif fay hattının üzerinde bulunan ve Türkiye’nin yüksek 
deprem riski taşıyan kentlerinden biridir. Çalışmamız İzmir ili ilçeler arası, Bayraklı 
ilçesi mahalleler arası ve Mansuroğlu mahallesi ölçeğinde olmak üzere 3 düzeyde 
gerçekleşmiştir. Çalışma bu aşamada “İzmir’de deprem riski, ilçe ve mahalle ölçeğinde 
nasıl dağılmıştır?” sorusuna yanıt aramıştır.

İzmir ilçeler arası deprem risk analizi 30 ilçe arasında eleme yöntemi kullanılarak 
yapılmıştır. Tüm ilçelerde “Acil Toplanma Alanlarının Nüfusa Kıyasla Kapasite Yeterliliği”, 
“Aktif Fay Hatlarının Uzunluğunun İlçe Alanına Oranı” ve “Toplam Hasarlı Bina Sayısı” 
(30 Ekim 2020 depremi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı hasar tespit 
raporlarına göre) bakıldığında Bayraklı ilçesi değerlendirilen kriterlere göre deprem riski 
açısından en riskli ilçe çıkmıştır.

Bayraklı genelinde mahalleler arası deprem risk analizi 24 mahalle arasında; Ağırlıklı 
Çakıştırma Yöntemi, Ağırlıklı Toplam Yöntemi ve Eleme Yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 
Bu aşamada mahalleler arası “Fiziksel Hasar görebilirlik”, “Sosyal Hasar görebilirlik” ve 
“Fiziksel Potansiyellere” göre mahallelerin risk seviyesi değerlendirilmiştir.

Çalışmanın üçüncü ve ağırlıklı aşaması, mahalleler arası risk derecelendirmesi sonucunda 
yüksek derecede riskli çıkan Mansuroğlu mahallesinde günümüz koşullarına yönelik 
gelişmiştir. Burada afet yönetim plan çalışmalarından biri olan acil tahliye rotası planlama 
pratiği gerçekleştirilmek üzere, Tablo 1’de gösterilen veriler güncel durumu tespit etmek 
amacıyla ilgili veri kaynaklarından edinilerek kullanılmıştır.



460

Tablo 1: Acil Tahliye Rota Planlaması Veri Tablosu

Araştırma Sorusu Veri Veri Kaynağı

Deprem esnasında konut 
alanlarından toplanma 
alanlarına doğru etkin tahliye 
planlaması, mahalle ölçeğinde 
nasıl uygulanabilir? 

Güncel Durum 
Tespitine Dair 
Altlık Harita

Yol ağı

Open Street Map

Google Earth

Kent Rehberi

https://kentrehberi.izmir.
bel.tr/izmirkentrehberi

Yapılar

Open Street Map

Google Earth

Kent Rehberi

https://kentrehberi.izmir.
bel.tr/izmirkentrehberi

Konut yapıları

Kent Rehberi

https://kentrehberi.izmir.
bel.tr/izmirkentrehberi

Yapı katsayıları  ve 
yükseklikleri

Kent Rehberi

https://kentrehberi.izmir.
bel.tr/izmirkentrehberi

Hasarlı binalar   https://hasartespit.csb.
gov.tr/#!/

30 ekim depreminde 
yıkılan binalar

h t t p : / / u m a p .
openstreetmap.fr/en/
m a p / t m m o b - i z m i r-
ikk-deprem-sonras -
y k l a n - b i n a l a r - h a r i

Acil toplanma 
alanlarının lokasyonu

TAMP-İzmir 2019 (afad.
gov.tr)

Mahalle Nüfusu TÜİK, 2020

Tablo 1’de görülen veriler ile CBS ortamında üretilen altlık harita; fiziksel riskler açısından 
mevcut durumu görmek ve “Deprem esnasında konut alanlarından toplanma alanlarına 
doğru etkin tahliye planlaması, mahalle ölçeğinde nasıl uygulanabilir?” sorusunu 
yanıtlamak için kullanılmıştır.
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Mansuroğlu mahallesinde konut adalarından mevcut acil toplanma alanlarına doğru tahliye 
rotaları belirlenirken konut adaları ve toplanma alanları arasındaki; mesafe, olası bina 
yıkılmaları sonuca kapanacak olan tehlike yollar ve yapı adası bazında nüfus değişkenleri 
kullanılmıştır. Bu aşamada bu değişkenlere dair veriler ikincil kaynak taramalarında 
erişilemediği için, çeşitli yollarla oluşturulmuştur. Örneğin, konut adaları ve toplanma 
alanları arasındaki mesafe CBS ortamında ağ analizi aracı ile elde edilirken, Mevcut 
toplanma alanlarının kapasiteleri kişi başı 2,5 metrekare alan kabulü ile hesaplanmıştır. 
Ada bazında nüfus verisi ise Şekil 1’deki Ada Bazında Nüfus Hesabı Formülü’ne göre; 
mahalle nüfusu, bina taban alanı büyüklüğü ve yapıların kat adedi verileri kullanılarak 
tahmini hesaplanmıştır. 

Şekil 1: Ada Bazında Nüfus Hesabı Formülü (Yu, 2018)

Ayrıca afet sırasında yol kapanma ihtimali olan “tehlikeli yolları” belirlemek için 30 Ekim 
2020 depremi sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları verilerinden derlenen, az 
hasarlı binalar, yıkılma tehlikesi olan yapılar olarak belirlenmiştir. Binaların potansiyel 
tehlike alanları belirlenirken, yapı yüksekliğinin 1,5 katı uzunluğun, binanın zemini 
etrafında oluşacak moloz yığınının yarıçapı olarak alınmaktadır (No vd., 2020).  Buna 
göre CBS ortamında tampon analizi kullanılmış (Şekil 2-2) ve tüm az hasarlı binaların 
potansiyel tehlike alanları belirlenmiştir. Şekil 2-3’de yol ağı ile potansiyel tehlike alanları 
kesiştirilerek olası tehlikeli yollar belirlenmiştir.

Şekil 2: Potansiyel Tehlikeli Yolları Belirleme Aşamaları

Bu değişkenlere dair üretilen veriler ile önce mevcut durum tespiti yapılmış ve bunun 
ışığında tahliye rotalarının etkinliğini arttırmak amaçlanmıştır. Bunun için literatürden 
gelen üç farklı yaklaşım uygulanmıştır (No vd., 2020). 
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Bunlardan ilki En Kısa Mesafe, Atanmamış Toplanma Alanı Analizi (SUA)’dır. Bu analizde 
konut adalarının en kısa mesafedeki toplanma alanına gitme durumu değerlendirilirken, 
toplanma alanı kapasiteleri ve tehlikeli yol mesafeleri değerlendirilmez. İkincisi ise En 
Kısa Mesafe, Atanmış Toplanma Alanı Analizi (SAA)’dır. Bu analizde ise konut adalarının 
en kısa mesafedeki toplanma alanlarına gideceği rotaları tanımlarken toplanma alanlarının 
kapasitelerini aşmamasını önceller. Her iki analizde de bulunan kısıtlar nedeniyle çalışma 
üçüncü yaklaşım olan Kapsamcıl Tahliye Rota Analizi (CEA)’ya odaklanmıştır. 

Kapsamcıl Tahliye Rota Analizi (CEA), nüfusun tahliye süresini ve tehlikeli yollardan 
geçme mesafesini en aza indirerek, tüm konut adaları için optimize rotaları belirlemeye 
yöneliktir. No vd. (2020)’nin önerdiği bu model rota belirleme ve atama olmak üzere 
iki aşamadan oluşmaktadır. Bizim çalışmamızda rota belirleme aşamasında model, her 
konut adasının, kendisine en yakın toplanma alanına giden en kısa yol ve en tehlikesiz 
yol arasında bir denge oluşturduğu optimum yolu seçecek şekilde çalıştırılmıştır. Atama 
aşamasında, tahliye edilecek nüfus en yakın toplanma alanına, toplanma alanının 
kapasitesi de göz önünde bulundurularak atanır. Eğer konut adası, kendisine tehlike ve 
tahliye mesafesi arasında optimize edilmiş rotalara göre atandığı ilk toplanma alanının 
kapasitesi dolmuş ise, belirlenmiş rotalar üzerinden kapasitesi dolmamış olan diğer 
toplanma alanına atanır. Bu model, rota belirleme aşamasında, tahliye yollarını tehlikeye 
maruz kalma mesafesine göre kısıtlayarak, yayaları güvenli yollara yönlendirir.

Son model olarak ise, İyileştirilmiş Kapsamcıl Tahliye Rota Analizi (CEA-2), araştırmamız 
kapsamında geliştirilen alternatif bir yöntemdir. CEA modeli ile rota belirleme aşaması 
aynı iken, atama aşaması farklılaşmaktadır. Buna göre CEA modelindeki gibi her konut 
adası ve her toplanma alanı arasında, tahliye süresini ve yol tehlikelerini en aza indiren 
rotalar hesaplanır. Atama aşamasında ise CEA’dan farklı olarak rotalara alternatif maliyet 
yaklaşımı eklenmiştir. Buna göre, Şekil 3’teki, modelin çalışma algoritmasında gösterildiği 
gibi atama fazına, 3 aşama eklenmiştir: (1) En yakın mesafesindeki toplanma alanına 
atanan konut adaları için ikinci ve üçüncü en yakın mesafedeki toplanma alanlarına 
atanma durumlarında rotaların mesafeye yönelik maliyetinin (AMİTAE) ne kadar artacağı 
hesaplanmıştır. (2) İlk ve ikinci en yakın mesafesindeki toplanma alanlarına kapasiteden 
dolayı atanamayan konut adaları için de birinci ve ikinci en yakın toplanma alanlarına 
atanma durumlarında, mesafeye yönelik alternatif maliyetin (AMİTAH) ne kadar azalacağı 
hesaplanmıştır. (3) Birinci aşamada alternatif maliyeti düşük olan konut adaları ile ikinci 
aşamada alternatif maliyeti yüksek olan konut adalarının atandıkları toplanma alanları 
değiştirilmiştir. Böylelikle sadece birim konut adasının tahliye süresi ve tehlikeli yollara 
maruz kalma mesafesi değil, mahallenin toplam ve dolayısı ile ortalama tahliye süresi ve 
tehlikeli yollara maruz kalma mesafesine yönelik maliyetin de azaltılması amaçlanmıştır.
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Şekil 3: İyileştirilmiş Kapsamcıl Tahliye Rota Analizi (CEA-2) Algoritması

4. Araştırmanın Çıktıları

İzmir’in tüm 30 ilçesi arasında yaptığımız risk analizinde, deprem risk unsurları, “tehlike” 
ve “hasar görebilirlik” olmak üzere iki ayrı başlıkta toplanmıştır. Deprem tehlikesi altında 
ilçe bazında aktif fay hatları, hasar görebilirliği değerlendirmek için ise acil toplanma 
alanlarının taşıma kapasitesi ve yapıların hasar durumu ele alınmıştır. Burada öncelikle 
tüm ilçelerde mevcut toplanma alanlarının kişi sayısına kıyasla kapasitelerine bakılmış ve 
yetersiz kapasitede toplanma alanına sahip sekiz ilçe: Karabağlar, Konak, Menderes, Çiğli, 
Balçova, Buca, Bayraklı ve Karşıyaka öne çıkmıştır. Analizin sonraki aşamasında bu sekiz 
ilçenin aktif fay hatlarının uzunluğunun ilçe alanına oranına bakılmıştır ve bu aşamada 
Bayraklı, Konak ve Balçova ilçeleri öne çıkmıştır. Son olarak bu üç ilçe, Hasarlı Bina 
Sayısına (30 Ekim 2020) göre kıyaslandığında Bayraklı ilçesi değerlendirilen kriterlere 
göre deprem riski açısından en riskli ilçe çıkmıştır.

Bayraklı ilçesindeki toplam 24 mahalle için deprem risk analizi yeni kriterlerin de 
eklenmesiyle tekrarlanmıştır. Riski artıran faktörler fiziksel ve sosyal faktörler olarak iki 
başlıkta, riski azaltıcı faktörler fiziksel potansiyel başlığı altında değerlendirilmiştir. Burada 
ilk olarak Fiziksel Hasar görebilirlik başlığı altında mahallelerde Acil Toplanma Alanlarının 
Nüfusa Kıyasla Kapasite Yeterliliği, Bina Taban Alanlarının Yapılı Çevre Alanına Oranı 
ve Ağırlıklı Toplam Hasarlı Bina sayılarına bakılmıştır. Bu üç kriter açısından en riskli 
çıkan 16 mahallede Sosyal Hasar görebilirlik başlığı altında mahallelerde demografik 
özelliklere (Yaşlı Nüfus (+65), Çocuk Nüfusu (0-13) ve Öğrenci Sayısı (Anaokulu + 
İlkokul + Ortaokul + Özel Eğitim Merkezi)) bakılmıştır. Bu kriterler açısından da riskli 
olan 6 mahallede Fiziksel Potansiyeller başlığı altında sağlık tesisleri, itfaiye ve polis 
istasyonlarının lokasyonlarına bakılarak bu alanlara erişimi en kısıtlı mahalle olarak 
Mansuroğlu Mahallesi tespit edilmiştir. 
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Bayraklı ilçesinde yapılan deprem risk analizleri sonucunda en riskli çıkan Mansuroğlu 
mahallesinde tahliye planlaması yapılmıştır. Şekil 4’te görüldüğü üzere mahallede AFAD 
tarafından belirlenmiş olan sekiz adet toplanma alanı bulunmaktadır.  Bu toplanma 
alanlarının taşıma kapasitesi nüfusa kıyasla yeterlidir. Mahallenin nüfusu, TÜİK 2020 
verilerine göre 24.753 kişi iken toplam acil toplanma alanı kapasitesi 35.323 kişidir. 
Mahalle, toplanma alanı kapasitesine göre risk taşımazken, sosyo-demografik yapısına 
göre değerlendirildiğinde Bayraklı’daki diğer mahallelere kıyasla kırılganlığı yüksektir. 
Nüfusunun yaklaşık %16’sını çocuklar, %13’ünü ise yaşlılar oluşturmaktadır. 

Şekil 4: Mansuroğlu Mahallesi Çalışma Alanı Mevcut Durum Haritası

Mansuroğlu mahallesi 30 Ekim 2020’de İzmir’de gerçekleşen depremden en çok 
etkilenen mahallerden biridir. Şekil 4’te deprem anında yıkılan ve deprem sonrası 
kontrollü şekilde yıkılan binalar gösterilmiştir. Yıkılan binaların yerine yeni binaların 
inşaat çalışmaları başlamıştır. Bu binalara ek olarak ağır hasarlı tespit edilen binalar için 
de yeni inşaat çalışmaları bulunmaktadır. Orta hasar raporu bulunan binalara yönelik, 
onarım yapılmadan oturulamayacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. 
Buna göre konut sahiplerine AFAD üzerinden binaların güçlendirme çalışması için nakdi 
yardım yapılırken, depremzedelere ise kira yardımı yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 
az hasarlı yapılar ise ‘oturulabilir’ olarak değerlendirilmektedir.    

Literatürden gelen üç farklı yaklaşımda tahliye analizi incelenmiştir: En Kısa Mesafe, 
Atanmamış Toplanma Alanı Analizi (Shortest-Path, Unassigned Shelter- SUA) yaklaşımı 
yalnızca en kısa mesafeyi öncellediği ve toplanma alanı kapasiteleri ile tehlikeli yol 
mesafelerini değerlendirmediği için toplanma alanlarında kapasite aşımlarına yol açarken; 
En Kısa Yol - Atanmış Toplanma Alanı Analizi (Shortest-Path, Assigned-Shelter - SAA), 
yaklaşımı de tehlikeli yol mesafelerini değerlendirmezken, toplanma alanı kapasitelerini 
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analize dahil eder. Bu durumda, mahallenin doğu tarafındaki konutların tahliye 
mesafesinin arttığı ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi her ne kadar mahalledeki toplanma 
alanlarının toplam taşıma kapasitesi mahalle nüfusuna kıyasla yeterli de olsa, toplanma 
alanları kapasite anlamında homojen dağılmamasıdır. Doğu tarafındaki toplanma alanları 
kapasitesi çevresinde yaşayan nüfusa oranla küçük olduğu için doğudaki konutların 
tahliye mesafesi artmıştır.

CEA modeline göre yapılan tahliye rotası planlamasında SAA modeline ek olarak tehlikeli 
yol değişkeni eklenmiştir. Bu modelde belirlenen rotalar depremzedeleri tehlikesiz yollara 
yönlendirmektedir. Tahliye mesafesi ile tehlikeye maruz kalma mesafesi arasında denge 
oluşturmak için tehlikeli yollar, CBS ortamında ağ analizi yapılırken “empedans” olarak 
girilmiştir. Buna ek olarak Şekil 7’de kırmızı olarak işaretlenmiş, mahalleyi ikiye bölen 
Alija Izetbegovic caddesi, deprem anında ikincil bir tehlikesi noktası olabileceğinden ve 
yayalar için eşik oluşturduğundan “sınırlayıcı” yol olarak değerlendirilmiştir. 

Bu modellere göre tahliye mesafeleri değişimleri Şekil 5’te, tehlikeye maruz kalma mesafesi 
ise Şekil 6’da gösterilmiştir. Hem tehlikeli yollar hem de toplanma alanlarının kapasitesini 
dikkate aldığı için, çalışmanın asıl odağı Kapsamcıl Tahliye Rota Analizi (Comprehensive 
Evacuation Route Analysis- CEA) ve çalışmamızda geliştirdiğimiz İyileştirilmiş Kapsamcıl 
Tahliye Rota Analizi (CEA-2)’dir. Bu tablolara baktığımızda mahallenin ortalama tahliye 
mesafesini de azaltmayı amaçlayarak geliştirdiğimiz CEA’2 modeli ile belirlenen rotalar, 
CEA’ya kıyasla, ortalama tehlike mesafesini sabit tutarken ortalama tahliye mesafesini 
azaltmayı başarmıştır. 

         Şekil 5: Tahliye Mesafeleri                         Şekil 6: Tehlikeye Maruz Kalma Mesafeleri
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Şekil 7: Analiz Modellerine göre Konut Adalarının Tahliye ve Tehlikeye Maruz Kalma 
Mesafelerinin Değişimi
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Sonuç ve Tartışma

Araştırmamız kapsamında tahliye planlaması için önerilen iyileştirilmiş kapsamcıl tahliye 
rotası analizi (CEA-2) modeli, en kısa yol hesaplamalarına (SUA- SAA) ve kapsamcıl 
tahliye rotası analizine (CEA) kıyasla depremzedelerin, tahliye ve tehlikeye maruz kalma 
mesafesini azaltmıştır. Tehlikeli yolları kullanmamak için daha uzun mesafeler göze 
alınmış olsa da tehlikenin en aza indiği rotalar içinden daha kısa olanı seçen ve alternatif 
maliyet hesabına göre atamalar yapan bu model güvenlik ve mesafe arasında bir denge 
kurar. Özellikle, Mansuroğlu Mahallesi'nin doğusundaki tahliye ve tehlikeye maruz kalma 
mesafelerini azaltmıştır.

Tahliye rota planlaması için CEA-2 modelinde ele alınan değişkenler tahliye mesafesi, 
tehlikeli yol mesafesi ve toplanma alanlarının kapasitesidir. Bu model ile depremler 
için afet yönetimi planlamasında kırılgan alanlar tespit edilebilir ve tahliye yollarının 
verimliliği arttırılabilir. Ancak daha kapsamlı tahliye planlaması için kullanılan değişkenler 
arttırılmalıdır. Örneğin, geliştirilecek yeni modeller, atama aşamasında nüfusun kırılganlık 
özelliklerine göre (çocuk ve yaşlı nüfus gibi) önceliklendirme yapabilir ve tahliye rotalarını 
buna yönelik yeniden modelleyebilir. 

Şekil 8: Biva Tower İnşaat Alanı

Toplanma alanlarına kısa mesafedeki yüksek katlı binaların varlığı toplanma alanı için 
tehlike arz edebilir. Çalışma alanında Acil Toplanma Alanı – 1 (EMA-1)’in sınırında 
bulunan ve 151 metre yükseklikteki bir bina inşaatı vardır. 30 Ekim 2020 depreminde 
de inşaat halinde bulunan Şekil 8’deki bu yapıdan kopan çelik parçaları araçların üzerine 
düşmüştür (URL1). Olası bir sonraki depremde daha fazla hasarın oluşması durumunda, 
çalışmamızda ‘güvenli’ acil toplanma alanı olarak ele alınan bu park, mahallenin en 
‘güvencesiz’ alanına dönüşebilir. 
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Acil toplanma alanlarının gerektiği durumlarda geçici barınma alanları olarak kullanılmasına 
ilişkin su ve elektrik gibi basit altyapı olanaklarına sahip olması önemlidir. Örneğin 30 
Ekim depreminde Sakarya Parkı (EMA-2)’nda çadır kent kurulmuştur. Park, Şekil 9’daki 
gibi geniş, düz açık alanlara sahiptir. Mansuroğlu mahallesinin doğu tarafındaki gibi 
küçük parkların toplanma alanı olarak belirlenmesi yerine, bu parka benzer nitelikteki açık 
alanların toplanma alanı olarak tanımlanması, büyük ölçekteki deprem senaryolarında 
artan barınma ihtiyacını da karşılama imkânı sunar.

Şekil 9: Sakarya Parkı (EMA-2)

Çalışmamızın mahalle ölçeğindeki tahliye planlama pratiğinde, tahliye edilecek 
nüfus konut adası bazında ele alınmıştır. Bundan dolayı CBS ortamında kullanılan 
ağ analizi aracı başlangıç noktası olarak konut adalarının ağırlık merkezlerini almıştır. 
Bu nedenle bazı konut adaları için hesaplanan tahliye mesafesi gerçek mesafeyi tam 
olarak yansıtmamaktadır. Tahliye planlarının gerçeğe yakınlığı yaşamsal önem taşıdığı 
için yapılacak çalışmalarda konut alanlarının iç dolaşımı ve çıkış noktaları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Aynı zamanda tahliye edilecek nüfus, gerçek zamanlı veriler 
kullanılarak da belirlenebilir. Örneğin, No, vd. (2020) çalışmasında tahliye edilecek 
nüfusu, cep telefonları ağları ile gerçek zamanlı konumlar kullanarak tespit etmiştir.

Tahliye planları kapsamında üretilen tahliye rotalarının olası bir deprem anında kullanılarak 
plandan öteye geçip işlevsellik kazanması önemlidir. Bunun için araştırmamızda 
kullandığımız modellerin gerçek zamanlı verilerle çalışması lazımdır. Örneğin İstanbul’da 
sokak bazında acil toplanma alanlarına atama yapılmıştır. Binalara asılan tabelalar ile 
sakinlerin atandıkları toplanma alanları bir karekod yardımı ile Google Maps üzerinden 
gösterilmektedir. Bu uygulama geliştirilerek gerçek zamanlı veriler ile çalışan modellerle 
en güvenilir ve kısa rotalar bu karekod yardımı ile gösterilebilir. Çeşitli bilgisayar yazılımları 
kullanılarak, depremzedeler anlık tahliye ve tehlikeye maruz kalma mesafelerinin en az 
olduğu rotalar üzerinden acil toplanma alanlarına yönlendirilebilir.

Afet yönetim çalışmalarından risk analizi ve tahliye planlamasına yönelik pratiklerin 
araştırmasını ve uygulamasını içeren bu çalışmamızın çıktıları nihai bir sonuç değildir. 
Gelecek çalışmalarda deprem anında bina çökmesi haricinde tehlike oluşturabilecek 
diğer unsurların da değerlendirilmesi, tahliye planlarının etkinliğini arttıracaktır.
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AFET TOPLANMA ALANLARININ BİLİNİRLİĞİ VE 
ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ

Albeniz Tuğçe Ezme Gürlek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, IIBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları 
Anabilim Dalı

Özet

Bu çalışma, küçük ölçek bir Anadolu kenti olan Kırşehir’in Merkez ilçede bulunan 14 
mahallesi üzerinden, e-devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı altında belirtilen 
ve bu sistem üzerinden sorgulanabilen afet toplanma alanlarının dağılımını, yeterliliğini 
ve erişilebilirliği analiz etmektedir. Aynı zamanda da Kırşehir kent sakinlerinin e-devlette 
sunulan bu hizmete dair farkındalığı ve yaşadıkları mahalledeki afet toplanma alanlarına 
dair bilinci ölçülmektedir. Araştırma, karma metot yöntemi üzerine inşa edilmiştir. 
Çalışma kapsamında ele alınan Kırşehir kentindeki afet toplanma alanları, e-devlet sistemi 
üzerinden alınarak Adobe programları ile görselleştirilmiştir. E-Devlet’in sunmuş olduğu 
afet toplanma alanlarını sorgulama uygulamasına dair kent sakinlerinin farkındalığı, 
kartopu örneklem uygulanarak gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarıyla 
tespit edilmiştir. Bu uygulamadan beklentiler ise yarı yapılandırılmış derinlemesine 
mülakat yöntemiyle tespit edilmiştir. Tüm bu veri toplama işlemleri gerçekleştirildikten 
sonra, Kırşehir kentindeki afet kullanım alanlarının çoğu mahallede yetersiz olduğu, 
erişilebilirliklerinin birçok mahallede standardın altında kaldığı ve toplanma alanlarından 
haberdarlığın çok düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Afet Toplanma Alanları, Kırşehir, Farkındalık, Erişilebilirlik, Kentsel 
Adalet. 
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An Analysis on the Awareness and Accessibility of Disaster Assembly 
Areas: A Reading on a Small Size Anatolian City Kirsehir 

Abstract

This study analyzes the distribution, adequacy, and accessibility of the Disaster Assembly 
Areas, which specified under the e-government Disaster and Emergency Management 
Presidency and queried through the e-government system, over 14 neighborhoods 
in the Central district of Kirsehir, a small-scale Anatolian city. At the same time, the 
awareness of the residents of Kirsehir about this service offered in e-government and 
the awareness of the disaster assembly areas in their neighborhood are measured. The 
research was built based on the mixed method. The disaster assembly areas in the city of 
Kirsehir, which considered within the scope of the study, drawn over the e-government 
system and visualized with Adobe programs. The awareness of the Kirsehir citizens 
about the application of search the disaster assembly areas offered by e-Government, 
was measured by a snowball sampling survey conducted in 14 neighborhoods in 
the city. Expectations from this e-government application were determined through 
semi-structured interviews. After all these data collection processes carried out, it 
was determined that the disaster use areas in Kirsehir are insufficient in most of the 
neighborhoods, their accessibility is below the standard in many neighborhoods and the 
awareness of the assembly areas is very low.

Keywords: Disaster Assembly Areas, Kirsehir, Awareness, Accessibility, Sufficiency.

1. Giriş 

Bu araştırmanın başlıca önemi bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanmaktadır. 
Ülkemizde, kentlilerin afet anı hakkında bilgilendirilmesinin ve afet yönetimi konusunda 
bilinçli olmasının önemi, yaşadığımız her afet ve acil durum anında tekrar tekrar 
yüzleştiğimiz bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerimizde, doğa kaynaklı ve 
insan ihmalkârlığıyla birleşerek acı kayıplara neden olan birçok afet anına şahitlik ettik. 
1992 yılında Erzincan, 1995’te Dinar, 1998’de Ceyhan, 1999’da Gölcük ve Düzce, 2003’te 
Bingöl, 2011’de Van, 2020’de Elâzığ ve 2020’de İzmir depremleri; 2009’da İstanbul ve 
2021’de Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri hafızalarda acı fotoğraflar bırakan son 
30 yılın en önemli afet olayları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında, her bir 
afetten sonra toplumsal olarak duyarlılık gösterdiğimiz ve kaygılandığımız gerçeği bir 
yana, afet konusunda ne denli bilinçlendiğimiz ve herhangi bir afet anında yapılması 
gerekenler konusunda toplumca ne denli uzmanlaştığımız halen tartışma konusu1.  Bu 
1  Deprem konusunda hem afet yönetimi hem de toplumsal bilinç anlamında incelenmesi gereken 
bir ülke olarak Japonya en önemli örneklerden biridir.  
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gerçeklik üzerinden inşa edilmeye çalışılmış olan bu araştırma, bir yandan afet anlarında 
ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda toplumsal bilinci anlamaya çalışırken, 
diğer yandan da afet yönetimi konusunda devletin sergilemiş olduğu çabanın yeterliliği 
ve bilinirliği üzerine bir analiz hedeflemektedir. 

Afet yönetimini başarılı ve etkin bir şekilde inşa eden ülkeler incelendiğinde en 
temel bulgu bu ülkelerde yeşil alanlar ve parkların afet sonrası toplanma alanı olarak 
kullandığının tespiti olmuştur. Afet sonrası en kritik zaman dilimi içinde afetzedelerin 
temel ihtiyaçlarının giderilmesinde bu alanların ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Yine 
son üç yılda (2000-2022), tüm kentsel davranışlarımızı yeniden şekillendiren Covid-19 
pandemisi de bu alanların önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Afet 
ve acil durumlarda toplanma alanlarının kullanılması ve bu alanların büyüklüğünün, 
dağılımının ve altyapısının yeterli olması afet yönetiminin en temel unsurlarıdır. Bu 
çalışmada, afet ve acil durum planlamasında önemli bir yere sahip toplanma alanlarının 
konum ve niteliklerinin belirlenmesi, Orta Anadolu fay hattı etkisinde bulunan ve aynı 
isimli deprem alanı içinde yer alan Kırşehir/ Merkez ilçesi üzerinden incelenmiştir. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na, halk tarafından bilinirliği daha yüksek olan 
kısaltmasıyla AFAD’a bağlı İl Müdürlükleri, toplanma alanlarını afetzedelerin temel 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mahalle/bölge ölçeğinde belirlemektedir. Ayrıca e-devlet 
sistemi üzerinden bulunduğunuz konum ve ikametinize göre en yakın afet toplanma 
alanına erişebilme hizmetini de sunmaktadır. Bu bağlamda e-devlet üzerinden sunulan 
hizmet gerçekten önem arz etmekte fakat daha verimli kullanılabilmesi için bilinirliğinin 
ve işlevinin arttırılması gerekmektedir. Bu hizmetten habersiz kentli coğrafyasının, acil 
ve afet durum anında bu uygulamayı ne denli fonksiyonel kullanabileceğini tartışmaya 
açmak isteyen bu çalışma, bir yandan bu farkındalığın arttırılması gerektiğini savunurken, 
diğer yandan da bu uygulamanın geliştirilmesine ve daha fonksiyonel hal almasına dönük 
öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra, çalışmanın bir diğer önemi de 
Kırşehir ölçeğinde belirlenen afet toplanma merkezlerinin yeterliliğini analiz etmesinden, 
bu alanlara erişilebilirlik üzerinden eksikleri işaret etmesinden ve bu eksiklerin 
herhangi bir afet yaşanmadan önce tamamlanmasına katkı sunmayı amaçlamasından 
kaynaklanmaktadır. Son yıllarda yaşanan afetlerden de kaynaklı olarak afet toplanma 
alanlarına ilişkin çalışmalar artış göstermektedir (Şirin & Ocak, 2020; Özcan vd., 2013; 
Gerdan & Şen, 2019; Çınar vd., 2018; Aksoy vd., 2009). Bu bağlamda gerçekleştirilen 
çalışmaların özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştığını söylemek yanlış olmaz (Kadıoğlu, 
2003; Aksoy vd., 2009; Çınar vd., 2018; Gerdan & Şen, 2019; Maral vd., 2015). Yaşayan 
nüfus yoğunluğu, toplanma alanı yetersizliği ve deprem gibi önemli bir sorunla karşı 
karşıya kaldığımız coğrafya dikkate alındığında, tabi ki büyük şehirler bu bağlamda 
çözülmesi gereken önemli bir soruna işaret etmektedir. Fakat bunun yanı sıra küçük ve 
orta ölçek Anadolu kentleri de afet riski olan ve bu tip sorunların çözümünün daha hızlı 
ve kolay hayata geçirilebileceği ölçeklerdir. Literatürü bu anlamda geliştirmesi mümkün 
olan Kırşehir üzerinde gerçekleştirilmiş olan bu çalışma, tespit edilen sorunların çözümü 
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açısından da küçük bir kent olması ve kentsel doluluk-boşluk oranı açısından sorunların 
çözümüne yönelik avantaj sağlamasıyla öne çıkmaktadır.

Çalışmanın literatürünün temel kaynaklarını ilgili mevzuat ve yönetmelikler oluştururken, 
sorunsalını da uygulama ile mevzuat arsındaki çelişkiler belirlemektedir. E-Devlet 
üzerinden halkın erişimine açılan uygulamaları insanların ihtiyacı olduğunda kullanması 
ve öğrenmesi diğer birçok hizmet için olumlu görülebilirken, Afet ve Acil Toplanma 
Durum Toplanma Alanlarına dair uygulamanın ihtiyaç olduğu anda keşfedilmesi 
olumlanamayacağı gibi yeterli yarar da sağlamayacaktır. Bu nedenle bu uygulamanın 
farkındalığının arttırılması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Sonuç olarak, bu çalışma hem 
Kırşehir’de yaşayanların farkındalığını arttırmaya yönelik bir girişim hem de herhangi bir 
afet yaşanmadan uygulamanın geliştirilmesine yönelik bir ön rapor niteliğindedir. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Kent Planlamada Öneli Bir Olgu Olarak Afetler 

Afet, birçok farklı kaynakta farklı şekillerde tanımlanmış olsa da TDK’nın afet tanımı basit 
ve anlaşılırdır: “çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım”. Aslında bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere afet, olayın kendisi değildir. Olay, deprem, sel, heyelan, pandemi, 
yangın, vb. birçok şey olabilir. Sonucunda bir afet durumu ortaya çıkabilmektedir ve bu 
durum olayın yaşandığı bölgedeki toplum üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde fiziki, 
ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olabilmektedir (7269 Sayılı Kanun; Tercan, 
2018: 103; Ergünay, 2007: 1). Sonuç olarak, herhangi bir afet söz konusu olduğunda 
bölgedeki yaşam sekteye uğrar; fiziki ve sosyo-ekonomik sonuçlarının yanında aslında 
sayılarla ölçülemeyecek psikolojik sonuçları gözlemlenir. Bu nedenle afet, gerçekleştiği 
bölgedeki yaşamı bir süreliğine değil, afet anından sonrasında gerçekleşecek olan tüm 
yaşantıyı etkilemektedir. Belirtmek gerekir ki doğa olayları önlenemeyebilir. Örneğin, 
depremin gerçekleşmesini durduramazsınız fakat etkisini azaltabilir hatta yok edebilirsiniz. 
Yani afet yok edilebilirdir. Fakat ihmalkârlık, gerekli önlemlerin alınmaması ve bilimden 
uzak insani yerleşimler sonucu, maalesef afetler durdurulamaz olarak algılanmıştır. 
Birleşmiş Milletler (BM), “doğal afetler gerçekte doğal değildir” sloganıyla aslında tam da 
bu durumu gözler önüne sermekte; afetlerin meydana gelmesi ya da önlenmesinde tüm 
toplumun rolünü işaret etmektedir (1989). Dünyanın birçok yerinde hemen her yıl çeşitli 
büyüklüklerde seller, depremler, yangınlar, fırtınalar, volkanik patlamalar ve benzeri doğa 
olayları meydana gelmekte ve insanoğlunun çevresini doğru anlamaması ve riskli alanları 
yerleşim alanı olarak seçmesinden kaynaklı binlerce insan hayatını kaybetmektedir 
(Birand ve Ergünay, 2001; Demirci ve Karakuyu, 2014; Gerdan ve Şen, 2019). 

Ülkemizde de gerek topografik özellikleri gerekse iklim koşulları nedeniyle hemen her 
yıl afetler yaşanmaktadır. Türkiye gibi afetlerle sık sık karşılaşma durumu olan ülkelerin, 
afetlerin yol açacağı kayıpları azaltmak ve afetlere sebep olan hâlleri ortadan kaldırmak 
için, modern yaklaşımları benimsemesi, gerekli önlemleri alması ve çözüm önerileri 
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geliştirmesi gerekmektedir (Iwan vd., 1999). Özellikle 1999 Depreminden sonra, 
Türkiye’de depreme yönelik yeni yasal düzenlemeler gerçekleştirilirken, afet durumları 
için bilimsel araştırmalar ve çeşitli çözüm önerileri ve güncellemeler yapılmaya devam 
etmektedir. Örneğin 1999 Gölcük ve Düzce Depremlerinden hemen sonra, afetlerin 
olumsuz etkilerinin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için 27.08.1999 tarih 
ve 4452 sayılı “Doğa Kaynaklı Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Afetler Nedeniyle 
Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu” 
yürürlüğe girmiştir. Ardından konuya dair birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir. 
2009 yılında kurulan AFAD’ı da bu kapsamda değerlendirebiliriz. AFAD’ın “Türkiye’de 
Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri” raporuna göre, 1980 – 2017 yılları 
arasında meydana gelen afetlerde, Türkiye’de can kaybı bir milyon kişi başına yılda 
ortalama 6-25 kişi olarak tespit edilmiştir (2018). Raporda, deprem, heyelan, sel ve 
çığ istatistikleri üzerine önemli bir inceleme ortaya konmuş ve Türkiye’nin bir afetler 
ülkesi olduğu gözler önüne serilmiştir. Yine aynı rapora göre, 1900 yılından bu yana 
gerçekleşen büyük depremler bakımından Türkiye, 77 büyük deprem ile dünya genelinde 
dördüncü sıradadır ki bu sayı 2018 sonrası gerçekleşen Elâzığ ve İzmir depremleri ile 
79’a yükselmiştir (AFAD, 2018). Bu noktada belirtmek gerekir ki deprem Türkiye’nin bir 
gerçekliği olarak karşımızdadır fakat sorulması gereken asıl soru biz depremleri afete mi 
dönüştüreceğiz yoksa kentlerimizi afetlere sebep olmayan mekânlara dönüştürüp, gerekli 
önlemleri mi alacağız?

2.2. Afet Toplanma Alanları  

Birleşmiş Milletler’in 2009 yılında yapmış olduğu açıklamaya göre, tarihte ilk kez kentsel 
nüfus kırsal nüfusu aşmıştır ve günümüz dünyasında nüfusun yarısından fazlası artık 
kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bir yandan yanlış yerleşim seçimleri nedeniyle afetten 
en çok etkilenen alanlar kentlerken, kentlerde yaşayan nüfusun fazlalığı ve yoğunluğu 
herhangi bir afet anında müdahaleyi de sekteye uğratmaktadır. Ülkemiz kentlerinde 
yaşanan hızlı nüfus artışı bir yandan afet durumlarında müdahaleyi zorlaştırırken diğer 
yandan da yeni afet riski olan alanların oluşmasına neden olur. Bu nedenle afet ve acil 
durum yönetimi önemli bir alan olarak kentlerin en temel ihtiyaçlarından birini oluşturur. 

Afet yönetimi, sürekli kendini güncellemek durumundadır, çünkü en temel iki odak 
noktası toplum ve insan yerleşimleridir (kentsel ve kırsal alanlar); ve her ikisi de 
dinamiktir.  Afet ve acil durum yönetimi, herhangi bir afet durumu karşısında, daha önce 
yaşanmış olaylardan edinilen deneyimle yaşanan kriz anını yönetmeyi, sorunlara çözüm 
bulmayı ve etkili uygulamalar geliştirmeyi sağlayan bir yönetim yaklaşımı ve uzmanlık 
alanıdır (Gerdan & Şen, 2019).  Afet ve acil durum yönetim sistemlerinin etkili ve 
başarılı olması için önemli kıstas farklı alanlardan sorumlu birimler ve kurumlar arasında 
koordinasyonun doğru sağlanmasıdır. Başarılı bir afet ve acil durum yönetim sistemi üç 
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aşamalıdır: afet öncesi, esnası ve sonrası. Her üç aşamada da ilgili paydaşlarla iletişim 
halinde olmak, fikir alışverişi gerçekleştirmek, alınan kararlar konusunda haberdarlığı 
sağlamak ve hepsinden önemlisi toplumu alınan kararlar konusunda bilinçlendirmek 
gerekir. Bunun yanı sıra, afet yönetiminin en önemli bir diğer vazifesi de afet anında 
yaşanan kaos ve karmaşayı minimum seviyede tutmaktır. Bunu yapabilmek için de afet 
planlarının önceden hazırlanmış olması, afet toplanma alanlarının yeterli sayıda ve yeterli 
büyüklükte tüm kentlilerin erişebilecekleri konumda belirlenmesi ve bu alanlar hakkında 
toplumun bilgilendirilmesi, afet anında yapılması gerekenler konusunda kentlilerin 
bilincinin arttırılması gibi afet öncesinde gerekli önlemleri almış olması gerekir. 

Afet Toplanma Alanları, afet sırasında insanların haberdar olduğu, sonrasında kolay 
erişilebilir olan, afet açısından risk taşımayan, güvenli ve ihtiyacı karşılayabilir büyüklükte 
alanlardır. Bu sebeple fiziksel ve coğrafi olarak afet riski bulunmayan alanlardan seçilmesi 
gerekir. Bunun yanı sıra, bu alanların içme suyu, tuvalet gibi temel insani ihtiyaçları 
da karşılayabilir olması gereklidir (Maral vd., 2015). Ayrıca toplanma alanları, afeti 
yaşamış insanların bilgilendirilmesi, yardım ekipleri ile koordinasyonun sağlanması, 
afet mağdurlarının geçici barınma alanlarına yönlendirilmesi gibi pek çok faaliyetlerin 
de yürütüldüğü merkezlerdir (Aksoy vd., 2009). Hizmet etmesi muhtemel nüfusa göre, 
işlevleri, kapasiteleri, erişilebilirliği, vb. kriterler değişir. Örneğin, Anadolu’daki küçük 
kentlerin mahalle nüfusu ile İstanbul ya da Ankara’nın bir mahallesinin nüfusu aynı 
değildir. Bu nedenle de idari yapılanma afet toplanma alanlarının belirlenmesinde bir 
kıstas olamaz. Her mahallede x sayıda toplanma alanı olacak diyemeyiz. Yaşayan nüfus, 
afet toplanma alanlarının belirlenmesindeki en önemli kıstastır. Yine toplanma alanlarının 
belirlenmesinde bir diğer önemli faktör, bulundukları coğrafyanın hangi afet riski ile karşı 
karşıya olduğudur. Deprem için belirlenen bir toplanma alanı, sel için geçerli olmayabilir. 

Bu çalışma kapsamında, Kırşehir’de karşımıza çıkan en temel afet riski olarak deprem 
göz önünde bulundurulmuştur. Dünya genelinde, depremler için belirlenen toplanma 
alanlarının en temel özellikleri: kolay erişilebilir olmaları, ana bağlantı yollarına yakın 
olmaları, açık alan olmaları, kamusal alan olmaları, gündelik hayatta genellikle park ve 
benzeri kullanım özelliklerine sahip olmaları ve insani temel ihtiyaçlara sahip olmaları 
karşımıza çıkmaktadır (Tarabanis & Tsionas, 1999; Godschalk, 2003; Swanick, 2003; 
Pollak, 2006, Allan & Bryant, 2011; Çınar vd., 2018; Limoncu & Bayülgen, 2005). 
Uluslararası standartlara göre erişilebilirlik konusunda genel kabul 0-500 metre uzaklık 
olarak hesaplanırken, AFAD’ın 2019 açıklamasına göre kullanacak nüfus dikkate alınarak 
kişi başı 2,5m2 alan hesaplanmaktadır2. Çalışma kapsamında tüm bu kriterlerin yanı sıra 
mevcut afet toplanma alan sayısının yeterliliği üzerinde de durulmuştur. 

2 AFAD’ın 16.01.2019 tarih ve 8973 sayılı Toplanma Alanlarının Güncellenmesi Hakkındaki yazısı. 
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2.3. E-Devlet Üzerinden Afet Toplanma Alanlarını Öğrenme  

Küresel dünya düzeni ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yarattığı değişim ve 
dönüşümlerin yanı sıra teknolojinin de katkısıyla devlet yönetiminde de birtakım 
güncellemelere sebep olmuştur. E-Devlet uygulamaları ise bunun en temel örneklerinden 
biri olarak karşımıza çıkar. Özel sektörde başarı sağlayan e-ticaret gibi uygulamalar, kamu 
yönetiminde de e-devlet alt yapılarının kurulup geliştirilmesine örnek olmuştur. Kamu 
hizmetlerinin aksaması, kötü yönetim deneyimleri, devlet-vatandaş arasındaki güven 
bunalımı ve bürokrasinin işleyişindeki hantallık gibi birçok soruna çare arayan kamu 
yönetimi reformlarının en önemli atılımlarından biri olarak karşımıza çıkan e-devlet, 
şeffaf, düşük maliyetli ve internet üzerinden sağlanabilen kamu hizmetlerinin elektronik 
ortama taşınmasıyla hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. (Fang, 2002). Türkiye’de, 
18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan “E-Devlet Kapısı Projesi” ile öncesinde internet 
ortamında hayata geçirilmiş olan tüm e-devlet faaliyetleri tek merkezden yürütülmeye 
başlanmıştır. E-Devlet uygulamasının en temel amacı kamusal hizmetleri vatandaşa ve 
kamu kurumlarına daha hızlı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak daha etkin ve daha 
verimli bir şekilde hizmet sağlamaktır. Fakat bu süreçte değerlendirilmesi gereken önemli 
hususlardan biri vatandaşların internet ve teknolojik alet kullanımındaki orandır. Son 
10 yılda Türkiye’de teknolojik alet kullanımı ve internet kullanımında artış gözlemlenmiş 
olsa da halen bu konuda sıkıntısı olan bireylerin olduğunu özellikle Covid-19 sürecinde 
tecrübe etmiş olduk. 2021 yılı itibari ile Türkiye’nin evde bilgisayar sahipliği %44,1 ve 
internet sahipliği %50,8’dir3. 

E-Devlet bir yandan vatandaşların kamu hizmetleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı 
olurken, diğer yandan da basit evrak işlerinin birçoğunun bir telefon ile halledilebilir 
olmasını sağlamıştır. Örneğin, öğrenci transkripti, öğrenci belgesi, SSK dökümü, maaş 
bordrosu gibi birçok evrak artık bir tuş ile ülkenin ya da dünyanın neresinde olursak olalım 
ulaşılabilir bir evraka dönüşmüştür. Bunun yanı sıra, bilgi edinme, soru sorma, şikâyette 
bulunma gibi birçok işlemin yapılmasına da elverişlidir. Kamu hizmetlerinin birçoğunun 
bu denli kolay ve her yerden erişilebilir hal alması bu anlamda önem taşımaktadır. 

Aynı zamanda e-devlet uygulaması günden güne kendini geliştirmekte ve her kamu 
kurumunun önerisi ve geliştirmesiyle yeni uygulamalar eklenmektedir. Bunların en 
önemlilerinden biri olarak, Aralık 2018’de AFAD’ın yayınlamış olduğu Afet Toplanma 
Alanları sekmesi örnek gösterilebilir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
herhangi bir afet durumunda toplanılmaya uygun ve güvenilir alanları E-Devlet üzerinden 
yayınlamıştır ve sadece ikamet adresinize en yakın afet toplanma alanlarına değil aynı 
zamanda afet anında olduğunuz konumu işaretleyerek en erişilebilir afet toplanma 
alanına da bakılabiliyor olması önem arz etmektedir. Bu çalışma, afet toplanma alanlarına 

3  İlgili rakamlar TÜIK web sayfasından alınmıştır (Erişim Tarihi: 11.12.2021). https://data.tuik.gov.tr/  

https://data.tuik.gov.tr/
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dair bir analiz sunmanın ötesinde, bu uygulamanın önemini, eksikliklerini ve bilinirliğini 
ortaya koymayı da amaçlar.  

3. Metodoloji 

Bu çalışmada, toplanma alanlarının konum ve niteliklerinin belirlenmesi, Orta Anadolu 
fay hattı etkisinde bulunan ve aynı isimli deprem alanı içinde yer alan Kırşehir/ Merkez 
ilçesi ölçeğinde yapılmıştır. Kırşehir’in seçilmesinde, yazarın yaklaşık 10 yıldır bu kentte 
yaşıyor olması ve e-devlet üzerinden afet toplanma alanlarına bakılabildiğini öğrenmesinin 
ardından kendi evine en yakın afet toplanma alanına baktığında 1,5 km uzaklıkta bir 
afet toplanma alanının en yakın alan olarak belirtildiğini görmesi etkin olmuştur. Bunun 
üzerine şehir plancısı olan yazar tarafından, e-devlet uygulaması üzerinden Kırşehir’in 
toplanma alanlarının nereler olduğuna bakılmış ve birçok mahallede benzer problemlerin 
olduğunu tespit etmiştir. Bu belirlemeden sonra, Kırşehir toplanma alanlarının yeterliliği, 
erişilebilirliği ve Kırşehirlilerin e-devlette sunulan bu hizmetten haberdarlığı üzerine 
bir araştırma inşa edilmiştir. Özetle bu çalışma kapsamında, Kırşehir kent sakinlerinin 
toplanma alanlarına dair bilinci ve herhangi bir afet anında e-devlet üzerinden sunulan 
en yakın ATOPA hizmetinin bilinirliği ölçülmüştür. Kırşehir uzun yıllardır afet toplanma 
alanlarına ihtiyaç duymamış bir kenttir. Bu nedenle bu konudaki bilinci herhangi bir afet 
yaşamadan geliştirmek önem arz etmektedir. Kentte bugüne dek gerçekleşen en büyük 
deprem, 19 Nisan 1938 tarihine gitmektedir. Kent sakinleri tarafından bu depremin 
bilinirliği dahi düşüktür. Bu da deprem duyarlılığına karşı toplumsal olarak bir rehavet 
yaratmaktadır. Hâlbuki merkez üssü Kaman ilçesi olan ve Kaman Depremi olarak literatüre 
geçen bu depremde hem can hem de mal kaybı yaşanmıştır. AFAD web sayfasından 
edinilen bilgilere göre bu depremde, Kırşehir’e bağlı Akpınar-Köşker arasında yer alan 
100 köyde yıkımlar olmuş, 149 kişi hayatını kaybetmiş ve 3860 bina hasar görmüştür4. 

2019 yılına dek 1. derece deprem bölgesi içinde yer alan Kırşehir, 2019’da güncellenen 
deprem haritası ile 3. derece deprem alanı içinde kalmıştır. Araştırmanın sahasını 
oluşturan Kırşehir merkez ilçesi, 14 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Ahi Evran, Âşık 
Paşa, Bağbaşı, Bahçelievler, Çukurçayır, Gölhisar, Güldiken, Kayabaşı, Kervansaray, 
Kındam, Kuşdilli, Nasuhdede, Medrese ve Yenice mahalleleridir. Çalışma kapsamında, 
kent merkezinde bulunan 14 mahalle için e-devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
altında belirtilen ve e-devlet sistemi üzerinden ikamet adresine göre sorgulanabilen 
afet toplanma alanlarının dağılımı, yeterliliği ve erişilebilirliği analiz edilmektedir. Aynı 
zamanda da Kırşehir kent sakinlerinin e-devlette sunulan bu hizmete dair farkındalığı ve 
yaşadıkları mahalledeki afet toplanma alanlarına dair bilinci ölçülmektedir. 

Çalışma kapsamında karma yöntem kullanılmıştır. Kırşehir kentindeki afet kullanım 
alanları e-devlet sistemi üzerinden çekilerek Adobe Photoshop, Yandex Haritalar ve 
Google Earth uygulamalarının yardımı ile görselleştirilmiş ve e-devletin sunmuş olduğu 

4 https://deprem.afad.gov.tr/tarihteBuAy?id=77 (Erişim Tarihi: 11.11.2021)

https://deprem.afad.gov.tr/tarihteBuAy?id=77
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afet kullanım alanlarını sorgulama uygulamasına dair kentlilerin farkındalığı Kırşehir’in 
Merkez ilçesinde ikamet eden 450 katılımcıya uygulanan anket çalışmasıyla ölçülmüştür. 
Pilot anket çalışması Eylül 2021’de gerçekleştirilmiş ve daha sonra anket verileri, pandemi 
şartları göz önünde bulundurularak çevrimiçi olarak toplanmıştır. Anketin yayılmasında 
sosyal medya grupları kullanılmış, anketi yapanların yakınlarına da atması talep edilerek 
internet ortamında kartopu yöntemi kullanılmıştır. E-Devlet üzerinde sunulan afet 
toplanma alanı sorgulama hizmetinden beklentiler ise yarı yapılandırılmış mülakatlar ile 
tespit edilmiştir. Bu veri toplama işlemleri gerçekleştirildikten sonra, Kırşehir kentindeki 
afet kullanım alanlarının yeterliliği, bilinirliği ve erişilebilirliği üzerine bir mekânsal analiz 
gerçekleştirilmiştir.  

Kırşehir’in il nüfusu 242.944, Merkez İlçe nüfusu 160.737’dir ve Merkez ilçe nüfusunun 
%51’ini kadınlar, %49’unu erkekler oluşturmaktadır (TÜİK, 2021). Bu nüfus içinde 
Merkez’e bağlı köyler ve belde mahalleleri de yer aldığından, bu çalışma kapsamında 
kent merkezindeki 14 mahallenin nüfusları toplanarak 148.207 rakamı dikkate alınmıştır. 

Anket çalışmasına katılan 450 kişi içinde cinsiyet dağılımı %58,7 kadın, %41,3 erkek 
şeklinde olmuştur. Anket araştırmasına katılanların yaş dağılımına baktığımızda, %40,4 
ile 18-24 yaş arası grubun çoğunlukta olduğunu görüyoruz (Şekil-1). Normal kent 
nüfusu içinde bu grubun oranı ise yaklaşık %25’tir (TÜİK, 2021); fakat anketin internet 
ortamında gerçekleştirilmiş olması bu yaş grubunun yüksek katılımını açıklamaktadır. 
Ülkemizde teknoloji ve internet kullanımının yaş ile ters orantılı olduğu birçok çalışmada 
belirtilmiştir.

Şekil 1: Ankete Katılanların Yaş Dağılımı

Anket sorularına cevap verenlerin eğitim durumu dağılımına baktığımızda ise %37,4 
ile lisans mezunları en yüksek katılım sağlamış durumda (Şekil-2). Kent nüfusu içinde 
lisans mezunlarının normal oranı ise %14,31’dir. Aradaki fark yine anket çalışmasının 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesiyle açıklanabilir. 
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Şekil 2: Katılımcıların Eğitim Durumu

Anket sorularını cevaplayan katılımcıların iş dağılımını incelediğimizde, %41,8 ile en 
yüksek oranı öğrenciler oluşturmaktadır (Şekil-3). İkinci sırada, 30,7 ile memurların 
katılımı, 3. Sırada ise emekliler yer almaktadır. 

Şekil 3: Katılımcıların Meslek Dağılımı

Anket katılımcılarının gelir dağılımı ise Şekil-4’te verilmiştir. En yüksek katılım asgari 
ücret (Şubat 2022 itibari ile güncel asgari ücret 4.253 TL’dir) altı katılımcılar tarafından 
%30,4 ile gerçekleştirilmiştir. İkinci sırada, %25,6 ile 10.000 TL üstü hane halkı gelirine 
sahip olanlar vardır.   

Şekil 4: Katılımcıların Hane Gelir Dağılımı
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Anket katılımcılarının Kırşehir Merkez ilçedeki dağılımına baktığımızda, 14 mahallenin 
tamamından da katılımcıların olduğu görülmektedir. Şekil-5 ve Şekil-6 incelendiğinde, 
Kırşehir Merkez nüfusunun mahalle dağılımı ile ankete katılan katılımcıların dağılımının 
yaklaşık olduğu ve temsiliyet oranlarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Şekil 5: Katılımcıların Yaşadıkları Mahalle Dağılımı

Şekil 6: Kırşehir Nüfusunun Mahallelere Dağılımı (TÜIK, 2021)

4. Analiz ve Bulgular
4.1. E-Devlet Uygulamasına Dair Bulgular

“E-Devlet Kapısı Projesi” Türkiye’de 2008 yılında hayata geçirilmiştir. Fakat yıllar 
içinde kendini yenilemiş ve geliştirmiş halen de bu güncellemelere devam eden bir 
uygulamadır.  E-Devlet faaliyetleri tek merkezden yürütülmeye çalışan uygulamanın en 
temel amacı kamusal hizmetlerini vatandaşlarına en hızlı ve erişilebilir şekilde sunmaktır. 
Fakat e-devlete geçiş sürecinde değerlendirilmesi gereken önemli hususlardan biri 
vatandaşların internet ve teknolojik alet kullanımındaki oran olmalıdır. Son 10 yılda 
Türkiye’de teknolojik alet kullanımı ve internet kullanımında, altyapıların güçlenmesi ve 
toplumun talebi doğrultusunda gözle görülür bir artış gözlemlenmiştir. Buna rağmen 
halen kent merkezlerini kapsamayan, kasaba ve köy gibi kırsal alanlarda internet 
erişimine dair sıkıntılar olduğu Covid-19 sürecinde çevrimiçi eğitime geçildiğinde 
görülmüştür. Pandeminin internet kullanıcılığında ve bilgisayar sahipliğinde önemli bir 
artışa neden olduğu gerçeğini de dikkate alarak, 2021 yılında Türkiye’nin evde bilgisayar 
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sahipliğinin %44,1, evde internet sahipliğinin %50,8 olduğunu değerlendirmek gerekir5. 
Bu rakamları anket sonuçları ile karşılaştırdığımızda görüyoruz ki ankete katılanların 
hem yaş hem eğitim seviyesi oranları, internet ve teknolojik alet kullanımı oranlarına 
da yansımıştır. Ankete katılanların %99’u teknolojik alet kullanabilirken (Şekil 7), %92,7 
oranında katılımcı hemen her gün telefon ya da bilgisayar kullanmaktadır (Şekil 8). 

Şekil 7: Teknolojik Alet (Bilgisayar & Akıllı Telefon) Kullanımı

Şekil 8: Teknolojik Alet (Bilgisayar & Akıllı Telefon) Kullanım Sıklığı

Yine katılımcıların %92,72si hemen her gün internette zaman geçirmektedir (Şekil 9). 

  

5  İlgili rakamlar TÜIK web sayfasından alınmıştır (Erişim Tarihi: 11.12.2021). https://data.tuik.gov.
tr/  

Şekil 9: İnternet Kullanım Sıklığı

Katılımcıların e-devlete giriş durumunu incelendiğinde, katılımcıların %98’inin e-devlet 
şifresine sahip olduğu (Şekil 10) ve %29,1’inin çok sık, %68,7’sinin de nadiren e-devlet 
uygulamasına giriş yapıyor olduğu görülmektedir (Şekil 11). 

Şekil 10: E-Devlete Üyeliği

Şekil 11: E-Devlete Giriş Sıklığı

https://data.tuik.gov.tr/
https://data.tuik.gov.tr/
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E-Devlet uygulamasının kullanım zorluğu ile ilgili katılımcıların düşüncelerini 
incelediğimizde %49,3 zorluk yaşamazken, %40,9 zorluklar olmasına rağmen işlemlerini 
halledebildiğini söylemiştir (Şekil 12). 

Şekil 12: E-Devlet Kullanımı Zorlukları

Yine katılımcıların %74’ü e-devlet uygulamasının hayatlarını kolaylaştırdığına inanmaktadır 
(Şekil 13). 

Şekil 13: E-Devlet Uygulamasının Hayatı Kolaylaştırdığına İnanma

E-Devlet uygulamasının kolaylıklarını açıklarken, katılımcıların %70,4’ü erişim kolaylığı 
sağlamasından, %62,4’ü bilgiye ulaşımda kolaylık sağlamasından, %67,8’i de her yerde 
her zaman bilgiye erişim sağlamasından bahsetmektedir (Şekil 14).

Şekil 14: E-Devlet Uygulamasının Yararları

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların e-devlet uygulamasına girişte en çok cep telefonu 
kullandıkları belirlenmiştir (Şekil 15). 

Şekil 15: E-Devlet Uygulamasına Nereden Girildiği

Anket katılımcılarının özellikle pandemi sürecinde kamu kurumlarına giderken tedirginlik 
yaşadığı (Şekil 16) ve bu durumdan kaynaklı e-devlet uygulamasından memnuniyetlerinin 
arttığı görülmektedir (Şekil 17). 
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Şekil 16: Pandemi Süresince Kamu Kurumlarına Giderken Tedirginlik

Şekil 17: Pandemide Kamu İşlemlerinin E-Devlet Aracılığıyla Yapılabiliyor Olmasından 
Duyulan Memnuniyet

Anket katılımcılarının e-devlet uygulamaları hakkında ne kadar haberdar oldukları 
sorulduğunda katılımcılarının hemen hemen yarısı uygulamadan kısmen haberdar 
olduğunu, %15,8’i ise e-devlet uygulamasında gerçekleştirilebilen işlemler konusunda 
bilgisi olmadığını düşünmektedir (Şekil 18). 

Şekil 18: E-Devlet Hizmetlerinden Haberdarlık

Bunun üzerine katılımcılara sorulan “E-Devlet uygulamaları ile ilgili eğitim almak ister 
misiniz?” sorusuna verilen cevaplar ise vatandaşların böyle bir talebinin olduğunu gösterir 
niteliktedir (Şekil 19). E-Devlet uygulaması ile ilgili kamu kurumlarında bilgilendirme 
yapılmış olsa da vatandaşların bu sistemi öğrenmesine ve kullanabilir olmasına dönük 
herhangi bir çaba sarf edilmemişti. Bu sonuçlar, bu konuda vatandaşların bir talebi 
olduğunu gösterir niteliktedir. Tüm bu sonuçlar, Kırşehir sakinlerinin çoğunlukla e-devlet 
uygulamasının varlığından haberdar olduğunu, ihtiyaçları olduğunda kullanabildiğini 
fakat buna rağmen sunulan tüm e-devlet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmadığını 
ve çoğunlukla uygulamayı cep telefonlarından kullandıklarını göstermektedir. Bu durum 
aslında e-devlet üzerinden sunulan afet toplanma alanları uygulaması konusunda da 
bir avantaj sağlamaktadır. Afet gibi acil durumlarda cep telefonları önemli bir araca 
dönüşmektedir.

Şekil 19: E-Devlet Uygulaması Hakkında Eğitim Alma Talebi

4.2. Deprem Korkusuna Dair Bulgular

Anket çalışmasına katılanlara deprem ve doğal afet korkusu sorulduğunda, önemli bir 
bölümünün herkes kadar tedirgin olduğu, %37,7’sinin ise “çok korkuyorum” cevabını 
verdiği görülmektedir (Şekil 20). 

Şekil 20: Deprem ve Doğal Afet Korkusu
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Katılımcıların küçük bir kısmı Kırşehir’in deprem açısından güvenli bir şehir olduğuna 
inanırken, %44,2’i Kırşehir’in güvenli olmadığını düşünmektedir (Şekil 21). 

Şekil 21: Kırşehir’i Deprem Açısından Güvenli Bulma

Anket katılımcılarının depreme hazırlık konusunda belediyeye güven oranı %11,8 iken, 
kamu kurumlarına bu konudaki güveni %8,2 olarak görülmektedir (Şekil 22-24). Kırşehir 
sakinlerine ise depreme hazırlık konusunda güven çok daha düşüktür (Şekil 23).  

Şekil 22-23-24: Depreme Hazırlık Konusunda Belediyeye- Kırşehir Sakinlerine- Kamu 
Kurumlarına Güven

Herhangi bir deprem ya da afet anında yapılması gerekenler hakkında haberdar olduğunu 
söyleyen katılımcı oranı %37 civarındayken (Şekil 25), bu konuda bilgilendirilmek isteyen 
katılımcı oranı %84,2 olarak sonuçlanmıştır (Şekil 26). 
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Herhangi bir deprem ya da afet anında yapılması gerekenler hakkında haberdar olduğunu 
söyleyen katılımcı oranı %37 civarındayken (Şekil 25), bu konuda bilgilendirilmek isteyen 
katılımcı oranı %84,2 olarak sonuçlanmıştır (Şekil 26). 

Şekil 25: Deprem ya da Bir Afet Anında Yapılması Gerekenlerden Haberdarlık

Şekil 26: Deprem Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler Konusunda Bilgi 
Sahibi Olma Talebi

Tüm bu sonuçlar, Kırşehirlilerin deprem konusunda tedirgin olduğunu, deprem esnasında 
ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını fakat 
öğrenme talebi olduğunu göstermektedir.  

4.3. Afet Toplanma Alanları ve Uygulamasına Dair Bulgular

Deprem Türkiye kentleri sakinlerinin birçoğu için en önemli kaygılardan biri durumundadır. 
Bu Kırşehir örneğinde de tekrar etmektedir. Özellikle son on yılda yaşanan depremler 
(Van, İzmir ve Elâzığ depremleri) sonrası bu konuda kaygıyla birlikte duyarlılığın da arttığı 
bir gerçektir. Bu gerçekliği fırsata çevirmek ise politika yapıcıların elindedir. Gerek yerel 
düzeyde belediyeler, STK’lar, valilikler ve diğer kamu kurumları, gerekse ulusal düzeyle 
bakanlıklar üzerinden birçok proje geliştirilmesi mümkündür. Bu anlamda aslında 
e-devlet üzerinden sunulan afet toplanma alanları sorgulama sekmesi gerçekten önemli 
bir adımdır. Bu uygulama üzerine yeni güncellemeler ile çok daha işlevsel ve anlamlı 
sonuçlar elde edilebilmesi de mümkündür. Örneğin herhangi bir afet anında, acil kan 
gerekli olduğunda, nüfus ve sağlık verileri çaprazlanarak bölgede yaşayanlardan aranan 
kan grubunda olanlara mesaj atılabilir. Bu sadece ilk akla gelen önerilerden biridir. Bu 
bağlamda daha birçok yeni öneri sunulması mümkündür. 
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Anket sonuçlarını AFAD’ın bilinirliği üzerinden değerlendirdiğimizde, %82,4 oranıyla 
bilinir bir kurum olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 27). 

Şekil 27: AFAD’tan Haberdarlık

Ankete katılanların deprem herhangi bir büyük deprem sonrasında afet toplanma 
alanlarına gidilmesi gerektiği konusundaki haberdarlığı da yüksek olarak tespit edilmiştir 
(Şekil 28). Katılımcıların %85’i güvenlik için afet toplanma alanlarına gidilmesi gerektiğini 
düşünürken, %63’ü dayanışma için, %69’u ihtiyaçların kolay tespiti için, %58’i acil 
ihtiyaçların duyurulmasını kolaylaştıracağı için bu alanların kullanılması gerektiğini 
düşünmektedir (Şekil 29). 

Şekil 28: Deprem Sonrası Deprem Toplanma Alanlarına Gidilmesini Gerektiğine Dair 
Görüş

Şekil 29: Afet Toplanma Alanlarının Kullanımının Önemi

Katılımcıların yaklaşık %21’i evine en yakın afet toplanma alanı ve e-devlet üzerinden 
sunulan hizmetten haberdarken, büyük bir çoğunluk maalesef ikametine en yakın 
afet toplanma alanını bilmemektedir (Şekil 30). Katılımcıların büyük çoğunluğu, 
kafasında belirlediği bir açık kamusal alanın herhangi bir afet anında kullanılabileceğini 
düşünmektedir (Şekil 31). 

Şekil 30: E-Devletteki Toplanma Alanlarının Bilinirliği
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Şekil 31: Aklınızda Belirlediğiniz Güvenli Bir Kamusal Alan Var mı?

Fakat bu durumun, afet anında aynı afet toplanma alanına fazla talep olduğu takdirde 
kaosa neden olma ihtimali yüksektir. Bu tip kriz ortamlarında insanların gerginlikleri, 
endişeleri ve kaygıları birleştiğinde birçok basit müdahale bile krize dönüşebilmektedir. 
Örneğin; herhangi bir deprem sonrası aynı mahalledeki herkesin güvenli diye düşündüğü 
küçük bir park alanına toplanması hem bu alanı yetersiz kılmakta hem de temel insani 
ihtiyaçların karşılanmasında problemler ortaya çıkarmaktadır. Fakat mevcut nüfus birden 
fazla toplanma alanını tercih ettiği takdirde kriz yönetimi çok daha başarılı sonuçlar 
vermektedir. Bu durumdan kaynaklı olarak aslında vatandaşların afet toplanma alanları 
konusunda tercihen değil ikamet adresine göre belirlenen alanı tercih etmesi önemlidir. 
Tabi ki ne zaman olacağını bilmediğimiz bir deprem anında nerede olacağımızı da 
bilememekteyiz. Fakat normal şartlar altında ve insanların çoğunlukla ikamet adresinde 
olduğu sırada gerçekleşen depreme yönelik bu tip bir önlem alınabilir. Zaten bu gibi 
olağan dışı şartlardan dolayı da afet toplanma alanlarının mevcut yerleşim alanı içinde 
yaşayan nüfus üzerinden hesaplanıyor olması yanlış bir yöntemdir. Ekstra nüfus 
barındırma oranları da dâhil edilerek yapılan hesaplamalar daha yeterli afet toplanma 
alanları belirlenmesinde daha doğru bir yöntem olarak düşünülebilir.  

Sonuç olarak e-devletten haberdarlık ile AFAD uygulamasından haberdarlık oranları 
arasında büyük bir fark olduğu gözlenmektedir. Bu da e-devlet uygulamasına eklenen 
yeni sekmeler hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle 
de afet toplanma alanlarının öğrenilmesi gibi önemli bir uygulamanın, kent sakinleri 
tarafından bilinirliği önem arz etmektedir. Bu uygulamanın bilinirliğinin artması bir 
yandan afet anında kriz yönetimini kolaylaştırıcı bir unsurken diğer yandan da insanların 
deprem kaygısını azaltıcı, belediye ve kamu kurumlarına deprem konusunda güvenlerini 
arttırıcı bir etki yaratması beklenmektedir. Ayrıca yine daha önce belirtildiği üzere bu 
uygulamanın yeni öneriler çerçevesinde geliştirilmesi ve ikamete dayalı afet toplanma 
alanlarının netleştirilmesi, uygulamanın verimliliğini arttırıcı olmanın ötesinde insan canı 
söz konusu olan afet anlarında daha fazla hayat kurtarma potansiyeli taşımaktadır. 
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Şekil 31: Aklınızda Belirlediğiniz Güvenli Bir Kamusal Alan Var mı?

Fakat bu durumun, afet anında aynı afet toplanma alanına fazla talep olduğu takdirde 
kaosa neden olma ihtimali yüksektir. Bu tip kriz ortamlarında insanların gerginlikleri, 
endişeleri ve kaygıları birleştiğinde birçok basit müdahale bile krize dönüşebilmektedir. 
Örneğin; herhangi bir deprem sonrası aynı mahalledeki herkesin güvenli diye düşündüğü 
küçük bir park alanına toplanması hem bu alanı yetersiz kılmakta hem de temel insani 
ihtiyaçların karşılanmasında problemler ortaya çıkarmaktadır. Fakat mevcut nüfus birden 
fazla toplanma alanını tercih ettiği takdirde kriz yönetimi çok daha başarılı sonuçlar 
vermektedir. Bu durumdan kaynaklı olarak aslında vatandaşların afet toplanma alanları 
konusunda tercihen değil ikamet adresine göre belirlenen alanı tercih etmesi önemlidir. 
Tabi ki ne zaman olacağını bilmediğimiz bir deprem anında nerede olacağımızı da 
bilememekteyiz. Fakat normal şartlar altında ve insanların çoğunlukla ikamet adresinde 
olduğu sırada gerçekleşen depreme yönelik bu tip bir önlem alınabilir. Zaten bu gibi 
olağan dışı şartlardan dolayı da afet toplanma alanlarının mevcut yerleşim alanı içinde 
yaşayan nüfus üzerinden hesaplanıyor olması yanlış bir yöntemdir. Ekstra nüfus 
barındırma oranları da dâhil edilerek yapılan hesaplamalar daha yeterli afet toplanma 
alanları belirlenmesinde daha doğru bir yöntem olarak düşünülebilir.  

Sonuç olarak e-devletten haberdarlık ile AFAD uygulamasından haberdarlık oranları 
arasında büyük bir fark olduğu gözlenmektedir. Bu da e-devlet uygulamasına eklenen 
yeni sekmeler hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle 
de afet toplanma alanlarının öğrenilmesi gibi önemli bir uygulamanın, kent sakinleri 
tarafından bilinirliği önem arz etmektedir. Bu uygulamanın bilinirliğinin artması bir 
yandan afet anında kriz yönetimini kolaylaştırıcı bir unsurken diğer yandan da insanların 
deprem kaygısını azaltıcı, belediye ve kamu kurumlarına deprem konusunda güvenlerini 
arttırıcı bir etki yaratması beklenmektedir. Ayrıca yine daha önce belirtildiği üzere bu 
uygulamanın yeni öneriler çerçevesinde geliştirilmesi ve ikamete dayalı afet toplanma 
alanlarının netleştirilmesi, uygulamanın verimliliğini arttırıcı olmanın ötesinde insan canı 
söz konusu olan afet anlarında daha fazla hayat kurtarma potansiyeli taşımaktadır. 

4.4. Kırşehir Merkez İlçe Afet Toplanma Alanlarına Dair Bulgular

E-Devlet uygulaması üzerinden Kırşehir Merkez ilçede bulunan Afet Toplanma Alanları 
hesaplandığında, kentte 36 tane toplanma alanı olduğu tespit edilmektedir. Kentte, Harita 
1’de büyüklüklerine göre konumları işaretlenmiş olan 34 toplanma alanının yanı sıra 
(Tablo 1’de isimleri verilmiştir), harita alanında gözükmeyen Gölhisar Mahallesinde bir, 
haritada tam alanı sığmayan Kındam Mahallesinde bir olmak üzere iki toplanma alanı 
daha mevcuttur.

Tablo 1: Kırşehir Merkez İlçe Afet Toplanma Alanları Değerlendirme Tablosu

Mahalle Adı Toplanma Alanı Adı

Toplanma 
Alanının 
Büyüklüğü6 
(m2)

Ana 
Yola 
Sınır

Yaya 
Yoluna 
Sahiplik

Su 
Altyapısı

WC
Elektrik 
Altyapısı

Kamusal 
Alan 
Özelliği

Ahi Evran Kent Park 120.000 + + + + + +

Ahi Evran YSS Bulvarı Parkı 1.500 + + + - + +

Aşıkpaşa Masal Park 17.000 + + + + + +

Aşıkpaşa
Maşa Deresi 
Toplanma Alanı 

800 - + + - + +

Aşıkpaşa Çiçekdağı Parkı 3.000 - + + - + +

Aşıkpaşa Cacabey Ortaokulu 3.600 - + + + + +

Aşıkpaşa
Cumhuriyet 
Ortaokulu

5.500 + + + + + +

Aşıkpaşa Cumartesi Pazarı 4.100 + + + - + +

Bahçelievler Segâh Camii 300 - + + + + +

Bahçelievler
Bahçelievler Çocuk 
Parkı

4000 + + + - + +

Bağbaşı
Ahi Evran 
Üniversitesi Stadı

25.000 + + + + + +

Çukurçayır Güvercinlik Camii 3.300 + + + + + +

Çukurçayır
İlhan Kılıçözü Fen 
Lisesi

6.000 + + + + + +

Gölhisar Gölhisar Parkı 7.500 + + + - + +

Güldiken Yunus Emre Camii 4.000 - + + + + +

Güldiken Kapalı Yüzme Havuzu 5.000 + + + + + +

Kayabaşı Ticaret Meslek Lisesi 6.000 + + + + + +

Kayabaşı İnönü İlkokulu 1.500 - + + + + +

Kervansaray Aşıkpaşa İlkokulu 4.000 + + + + + +

Kervansaray İMKB Anadolu Lisesi 2.000 + + + + + +

Kervansaray Kervansaray Parkı 1.000 + + + - + +

Kervansaray SOY İlkokulu 8.000 - + + + + +

Kervansaray KAEÜ Hastanesi +

Kervansaray
İmam Azam Camii 
Parkı 

5.500 - + + + + +

6 Toplanma alanlarının hesaplaması Google Earth üzerinden yapılmıştır ve yaklaşık değerler olarak 
değerlendirilmelidir. https://earth.google.com/ 

https://earth.google.com/
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Kındam
Şehit Mehmet Kara 
Parkı 

2.000 - + + - + +

Kuşdilli Terme Şelale Park 2.000 + + + + + +

Kuşdilli 
Erol Güngör 
Ortaokulu

600 + + + + + +

Medrese Cacabey Meydanı 12.000 + + + + + +

Medrese DMM Anadolu Lisesi 2.500 - + + + + +

Medrese
Sıddık Demir 
Anadolu Lisesi

2.500 - + + + + +

Medrese Mermerler Camii 2.500 + + + + + +

Nasuhdede Atatürk Ortaokulu 2.500 - + + + + +

Nasuhdede
Nasuhdede Çocuk 
Parkı

2.500 - + + - + +

Nasuhdede Hılla Park 20.000 + + + + + +

Yenice Gazi Park 7.000 - + + + + +

Yenice Kağnıcılar Parkı 1.500 - + + - + +

Yenice
KAEÜ Cacabey 
Kampüsü

20.000 + + + + + +

E-Devlette, Kırşehir kent merkezi için afet toplanma alanları sorgulandığında, Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin bahçesi de toplanma alanı 
olarak gözükmektedir. Bir afet anında, kentin tek devlet hastanesinin – ki diğer hastane 
aynı derecede kapsamlı olmayan bir özel hastanedir ve erişilebilirliği zor, kent merkezinde 
ve yoğun yapı stokunun içindedir– bahçesinin toplanma alanı olarak kullanılması doğru 
bir tercih olmadığından tabloya eklenmiş fakat afet toplanma alanı göstergeleri üzerinden 
değerlendirmeye alınmamıştır (Tablo 1).

Kentte belirlenen toplanma alanlarının hepsinin kamusal alanlardan seçildiği, genellikle 
okul binalarının bahçeleri ve park alanlarının tercih edildiği tespit edilmiştir (Tablo 1). 
Harita 1’de gözüken en büyük işaretin İkizarası Kent Parkı’nın konumunu gösterdiği, ikinci 
derece büyük olan alanların ise Kervansaray Parkı, Fen Lisesi ve Ahi Evran Üniversitesi 
Stadyumu olduğunun altını çizmek gerekir. Diğer işaretlemeler daha küçük olup park, 
cami bahçeleri ve okul bahçeleri için kullanılmıştır. Ayrıca Yarı Olimpik Kapalı Yüzme 
Havuzu da toplanma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır ki bahçesi dışında toplanma alanı 
olarak kullanılmak için çok uygun değildir.  

Tablo 1 incelendiğinde AFAD’ın e-devlet üzerinden listelediği tüm afet toplanma 
alanlarının kamusal alan özelliğini taşıdığı fakat özellikle okul ve cami alanlarının, 
betonarme binalar içermesi açısından depremde tehlike oluşturacağının altını çizmek 
gerekir. Belirlenen toplanma alanlarının %41’inin ana yola sınırı olmamasından kaynaklı, 
erişilebilirlik özelliğinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Toplanma alanlarının hepsinde 
yaya erişimi, elektrik ve su altyapısı vardır. Burada belirtmek gerekir ki herhangi bir acil 
durum anında telefon hizmetleri tıkandığı takdirde acil kullanım için internet altyapısı 
oluşturmak ve kablosuz internet kullanımına bu alanları hazır bulundurmak da önem arz 
etmektedir. Çünkü belirlenen alanlardan hiçbirinde yerel yönetim tarafından kablosuz 
internet hizmeti sağlanmamaktadır. En önemli insani ihtiyaçlardan biri olan tuvalete sahip 
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olma durumu da belirlenen afet toplanma alanlarının %28’inde sağlanmamış durumdadır 
(Tablo 1). Sağlandığı var sayılan alanlardan bir kısmında da umuma açık tuvaletler değil 
parklar içinde bulunan ve belediyelerce özel işletmelere tahsis edilmiş ve afet anında 
kamuya açılacağı düşünülerek kafeteryaların altyapıları üzerinden “+” işaretlemesi 
yapılmıştır. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki Tablo 1 üçüncü sütunda verilen toplanma alanlarının 
büyüklüğüne dair değerler Google Earth programı üzerinden hesaplanmış, hesaplama 
gerçekleştirilirken toplanma alanları içinde bulunan binalar hesaba katılmamış olup yine 
de hata payı içerdiğinden yaklaşık değerler olarak değerlendirilmelidir. Kırşehir Merkez 
ilçede bulunan 14 mahalle üzerine hazırlanan Tablo 1’de, kent sakinlerinin kullanımı için 
belirlenmiş toplanma alanlarının karşılaştırması incelenmiştir. Tüm bu veriler ışığında 
hazırlanan Tablo 2 ve Harita 2’de çalışmanın sentezini oluşturmaktadır. 

Tablo 2: Afet Toplanma Alanlarının Yeterlilik & Erişilebilirlik ve Bilinirliği

No Mahalle Nüfus

Mevcut 
Toplanma 
Alanı 
Sayısı

Min. 
Olması 
Gereken 
Toplanma 
Alanı Sayısı

Toplanma 
Alanı 
(m2)

Yeterlilik/ 
Kapasite 
(Kişi başı 
toplanma 
alanı m2si)

Mahalle 
Alanı 
(km2)

Erişilebilirlik/ 
Yürünebilirlik

Mahalle 
Sakinlerince
Bilinirlik (%)

1 Yenice 32.516 3 3 28.500 0,87 2,323 - 28

2 Medrese 20.721 4 2 19.500 0,94 1,164 - 28

3 Aşıkpaşa 19.429 6 1 34.000 1,74 0,741 + 19

4 Bağbaşı 16.920 1 6 25.000 1,47 4,571 - 22

5 Kervansaray 13.819 5 22 20.500 1,48 17,563 - 12

6 Ahi Evran 12.436 2 4 121.500 9,77 2,625 - 19

7 Nasuhdede 8.905 3 5 25.000 2,8 3,382 - 13

8 Güldiken 5.615 2 4 9.000 1,60 2,859 - 12

9 Bahçelievler 4.811 2 8 4.300 0,89 5,673 - 25

10 Kayabaşı 3.949 2 1 7.500 1,89 0,425 + 16

11 Kuşdilli 3.767 2 5 2.600 0,69 3,479 - 18

12 Kındam 2.454 1 6 2.000 0,81 4,654 - 16

13 Çukurçayır 2.116 2 2 9.300 4,39 1,389 - 20

14 Gölhisar 749 1 22 7.500 10 17,161 + 50

Bu sentezde, afet toplanma alanlarının tüm bu verileri üzerinden mahallelere göre 
inceleme gerçekleştirilmiş (Tablo 2), her mahallenin afet toplanma alanlarının olması 
gereken sayı, var olanların ise erişilebilirlikleri, yeterlilikleri ve bilinirlikleri okunmaya 
çalışılmıştır. 

Bir mahallede olması gereken toplanma alanı sayısı, toplanma alanlarına erişim için 
belirlenmiş genel kabul olan 500 metre üzerinden hesaplanabilir fakat bu yalnızca 
mekânsal olarak gerekliliğe işaret etmektedir. Nüfus dağılımını ve mahalledeki yerleşim 
yoğunluğunu hesaba katmamaktadır. Fakat yine de bir mahalle sınırları içinde olması 
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gereken minimum toplanma alanı sayısını vermektedir. Mahalle sınırları içindeki tüm 
alanda henüz yerleşim olmasa bile, daha sonra yerleşilmesi muhtemel alanlara dair 
de planlamanın yapılabilmesi için bu sayı önem arz etmektedir. Nüfus ve yerleşim 
yoğunlukları değerlendirilerek bu toplanma alanlarının büyüklükleri değiştirilebilir ve 
mahallenin nüfus olarak yoğun kısımlarında bulunan toplanma alanlarının büyüklüğü 
nüfus yoğunluğa göre büyütülmesi mümkündür. Bu çalışmada bu nedenle, mahallelerde 
erişilebilirlik açısından tüm mahalle sınırını kapsayıcı olması gereken minimum toplanma 
alanları sayısı için iki önemli veri kullanılmıştır; mahalle alanı (metrekare cinsinden) ve 
standart toplanma alanı mesafesi (500 metre). Bu sayı aşağıdaki denklem ile hesaplanmış 
ve elde edilen sayı yukarı yuvarlanmıştır.

Toplanma Alanı Sayısı = Mahalle Alanı / (π.5002)

Tabi bu noktada belirtmek gerekir ki, özellikle mahalle sınırına yakın toplanma alanları 
büyüklüğü ve kapasitesine göre birden fazla mahalle için kullanılabilmektedir. Yine 
mahalle alanını mahalledeki toplanma alanı sayısına böldüğümüzde de erişilebilirlik 
konusunda önemli bir veri elde edilmektedir. Fakat mahallenin yerleşim alanı eğer tüm 
sınırını kapsamıyorsa bu veri doğruyu yansıtamamaktadır ya da toplanma alanlarının 
yer seçimi mahallenin genelini kapsayacak şekilde belirlenmemiş ve mahallenin bir 
bölümünde yoğunlaşmış ise yine bu verinin yanıltıcı olması muhtemeldir. Bu nedenle, 
toplanma alanlarının mesafesi olarak genel kabul 500 metre üzerinden değerlendirme 
yapmak yerine, erişilebilirlik ölçümü için harita üzerinden bir okuma gerçekleştirilmiştir 
ve mahalle yerleşimi içinde toplanma alanına uzak olan bir yerleşimden Google Earth 
yardımıyla yürüme mesafesi hesaplanmıştır. Bunun sonucunda, eğer mahalle içinde 
bulunan bir hanenin 500 metre ve daha yakınında herhangi bir toplanma alanına erişim 
yok ise mahallenin toplanma alanlarına erişilebilirliği – (eksi) olarak değerlendirilmiştir. 
Fakat bu noktada belirtmek gerekir ki kentin çeperinde olan mahallelerin doluluk oranı 
daha düşük, yerleşim alanları dağınık ve mahalle büyüklüğü içinde yerleşim oranı merkez 
mahallelere göre daha düşüktür.

Toplanma alanlarının yeterliliğini (kapasitesini) tespit etmek için ise iki önemli veri 
kullanılmıştır: mahallenin nüfusu ve mahalledeki toplanma alanlarının metrekare 
cinsinden toplam değeri. Böylece, toplanma alanlarının metrekaresi mahalle nüfusuna 
böldüğünde kişi başı toplanma alanı miktarı metrekare cinsinden tespit edebilmektedir. 
Genel kabul olan kişi başı 2,5 metrekarenin altında kalan toplanma alanına sahip 
mahallelerin yeterlilik düzeyi koyu renkle olarak işaretlenmiştir. 

Toplanma alanlarının bilinirlikleri ise anket çalışması sonuçlarından çıkarılmıştır. 
Ankete katılanların mahallesine göre toplanma alanlarını bilme yüzdesi üzerinden 
bilinirlik hesaplanmıştır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, anket katılımcılarının Kırşehir 
mahallelerini temsil ettiği varsayılmaktadır. 
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Tablo 2’den görüldüğü üzere, Kırşehir Merkez mahallelerinin her birinde en az bir adet 
afet toplanma alanı bulunmaktadır ve hiçbir mahallede afet toplanma alanlarının bilinirlik 
seviyesi yeterli düzeyde değildir. En yüksek bilinirlik seviyesine sahip olan mahalle 
%50 oranla Gölhisar’dır. Altı toplanma alanına sahip Aşıkpaşa Mahallesi, erişilebilirlik 
açısından en yüksek seviyeye sahiptir. Ancak, toplanma alanlarının büyüklüğünün kişi 
başı 1,74 m2 olmasından dolayı yeterlilik kriterlerini sağlamamaktadır. Afet toplanma alanı 
sayısı olarak ikinci sıradaki Kervansaray Mahallesi, erişilebilirlik ve yeterlilik kriterlerini 
sağlamamaktadır. Yine dört afet toplanma alanıyla en çok toplanma alanına sahip üçüncü 
mahalle olan Medrese Mahallesi de toplanma alanlarının yanlış yer seçiminden kaynaklı 
olarak erişilebilirlik kriterini sağlamamaktadır. Mahallenin kişi başına düşen afet toplanma 
alanı metrekaresi 0,94’tür. 

            

Harita 1: Kırşehir Afet Toplanma Alanları

Kişi başı afet toplanma alanı metrekaresi en yüksek olan mahalle 9,77 ile Ahi Evran 
Mahallesi’dir. Bu ortalamanın nedeni 120.000 m2 ile Kırşehir’in en büyük parkı olan 
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Kent Park’ın bu mahalle sınırları içinde yer almasıdır (Tablo 1). Fakat bu park sekiz 
mahallenin sınırlarının çakıştığı alana çok yakın bir konumda olmasından kaynaklı başka 
mahallelilerin de kullanabileceği özelliktedir (Harita 2). 

Harita 2: Mahallelere Göre Toplanma Alanlarının Dağılımı (mahalleler Tablo 2’ye göre 
numaralandırılmıştır)

Kent Park’ın, afet toplanma alanları belirlenirken diğer mahalle sakinleri tarafından da 
kullanılacağı hesaplanmış olabilir. Ahi Evran Mahallesi’nin, yeterlilik kriteri çok yüksek 
olmasına rağmen, mahalle yerleşiminin uzun ince bir yapıda olması ve toplanma 
alanlarının bu sınırın bir ucunda yoğunlaşmasından kaynaklı olarak erişilebilirlik seviyesi 
düşüktür.
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Kişi başı afet toplanma alanında, 4,39 m2 ile Çukurçayır Mahallesi ikinci sıradadır. Fakat 
bu mahalle de hem mahalle alanının genişliği hem de toplanma alanlarının yanlış yer 
seçimi nedeniyle erişilebilirlik açısından zayıftır. Yeterlilik açısından üçüncü sırada 2,8 
m2 ile Nasuhdede Mahallesi bulunmaktadır. Fakat yine mahalle alanının büyüklüğü ve 
toplanma alanlarının mahallenin yalnız bir tarafında yoğunlaşmasından kaynaklı olarak 
erişilebilirlik kriterlerini sağlamamaktadır. 

Aşıkpaşa, mahalle alanının küçük, nüfusunun yüksek olması nedeniyle kentin nüfus 
yoğunluğu en yüksek mahallesidir. Bu nedenle, mahallede sadece bir tane afet toplanma 
alanı olmasına rağmen yürüyerek erişilebilirlik kriterini sağlamaktadır. Fakat toplanma 
alanının küçük olmasından kaynaklı yeterlilik kriterini sağlamamaktadır. Çoğunlukla 
tek katlı evlerden oluşan Bağbaşı Mahallesi, Bağbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi ile 
apartmanlaşmış ve TOKİ’nin yaptığı 2713 yeni konut ile mahalle nüfusu son on yılda 
hızla artmıştır. Kentsel dönüşüm sonrası, kentin üçüncü büyük nüfusuna sahip mahallesi 
haline gelmiştir. Aynı zamanda, Ahi Evran Üniversitesi’ne de ev sahipliği yapan mahallenin 
tek afet toplanma alanının üniversite stadı olması ve TOKİ bloklarında yaşayan sakinlerin 
büyük çoğunluğu için bu stada erişim mesafesinin bir kilometrenin üstünde olması, 
erişilebilirlik açısından yetersizliğini göstermektedir. Aynı zamanda mahallenin gündüz ve 
gece nüfusu, üniversiteden kaynaklı farklılık göstermekte ve yeni afet toplanma alanları 
belirlenirken bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Mahallede kişi 
başı afet toplanma alanı, 1,47 m2 ile düşük seviyededir ve arttırılması gerekmektedir. 

Kentte bulunan diğer dört mahallesi (Güldiken, Kuşdilli, Bahçelievler ve Kındam), afet 
toplanma alanlarının yeterlilik, erişilebilirlik ve bilinirlik düzeyi istenen seviyede değildir. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki bilinirlik seviyesi açısından kentin hiçbir mahallesi yeterli 
düzeyde bulunmamaktadır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bilinirliğin Arttırılması: Yapılan anket çalışmasına göre kent sakinlerinin sadece %19’u 
ikametlerine en yakın afet toplanma alanı konusunda haberdardır. Bu rakam çok düşük 
olsa da e-devlet uygulaması üzerinden mesaj yollanmasıyla kolayca çözümü mümkündür. 
Fakat daha önce de belirtildiği üzere, bu gerçekleştirilmeden önce yerel yönetim tarafından 
afet toplanma alanlarının sayısının, yeterliliğinin ve erişilebilirliğinin analizi yapılmalı ve 
gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra bu haberdarlığı arttırmak için 
yerel yönetimin de çaba sarf etmesi gerekmektedir. Afet toplanma alanlarına gerekli 
tabela ve işaretlerin konulması ve açıklama panolarının yerleştirilmesi gerekir. 

Yeterliliğin Sağlanması: Yapılan analizlerde, kentin birçok mahallesinde afet toplanma 
alanlarının yeterli olmadığı görülmektedir. Yeterlilik hesaplanırken yalnızca ikamet eden 
nüfusu temel almanın doğru bir yöntem olmadığının daha önce de altı çizilmiştir. Fakat 
Kırşehir örneğinde, bu durum daha da önem arz etmektedir. Özellikle kent nüfusunun 
üniversite öğrencileri ve gurbetçilerden kaynaklı yaz-kış hareketliliğinin fazla olması, belli 
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mahallelerde gündüz-gece nüfusunun çok değişken olması dikkate alınmalıdır. Örneğin, 
Bağbaşı Mahallesi’nin üniversite öğrencilerinden kaynaklı olarak gündüz nüfusu ikiye 
katlamaktadır. Yine kentin merkezine sınır durumda konumlanan Aşıkpaşa, Ahi Evran, 
Kuşdilli, Yenice ve Medrese mahalleleri, kentin önemli ticaret akslarına ev sahipliği 
yaptığı için gündüz ve gece barındırdığı nüfus çok değişkendir. Afetin ne zaman olacağı 
bilinmediğinden, afet toplanma alanları belirlenirken tüm bu zamansal nüfus hareketleri 
dikkate alınarak yeterlilik hesaplaması gerçekleştirilmelidir ve afet toplanma alanlarının 
kapasiteleri ve konumları bu kriterle doğrusunda belirlenmelidir. 

Erişilebilirlik: Afet toplanma alanları belirlenirken yalnızca mahalle nüfuslarının değil 
aynı zamanda mahalle yüzölçümlerinin de temel alınması gerekmektedir. Yüzölçümü 
büyük bir mahallede afet toplanma alanlarını mahallenin bir mevkiine konumlandırmak, 
mahallenin toplanma alanının erişilebilir olmasına engel olmaktadır. Bunun yanı sıra, 
toplanma alanlarını belirlerken özellikle anayol kenarlarından seçmek herhangi bir afet 
anında erişilebilirliği sağlayan en önemli kriterlerden biridir. Kırşehir’deki toplanma 
alanlarının birçoğu anayola sınırı olan alanlardan seçilmesine rağmen, erişilebilirlik 
kriterlerinin tamamını sağlamamaktadır. Fakat gerekli düzenlemeler yapıldığında hem 
topoğrafya hem de kentteki açık kamusal alanların sayısı bakımından bu kriteri yerine 
getirme potansiyeline sahiptir. 

Kriterlere Tamlığı: Afet toplanma alanlarının belirlenmesinde temel kriterlerin başında 
gelen bilinirlik, yeterlilik ve erişilebilirlikten herhangi biri eksik kaldığı takdirde bu 
alanların herhangi bir afet anında kullanımına dair sorunlar yarattığı Kırşehir örneği 
üzerinden incelenmiş ve üç kriterin de bulunması gerektiği örnekler ile açıklanmıştır. 
Bir afet anında ve sonrasında, toplanma alanının kullanıcı nüfusa göre yeterli büyüklükte 
olması fakat erişilebilir olmaması durumunda, ya da tam tersi erişilebilir ama kapasitesi 
yetersiz bir alan olması durumunda zaten kaotik olan afet sürecinde yeni krizler 
doğması muhtemeldir. Ya da her iki kriterinde uluslararası standartlara uygun olduğu 
bir senaryoda, eğer bölgede yaşayanlar bu toplanma alanından habersizse başarılı bir 
afet yönetimi gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde afet 
toplanma alanlarına dair belirlenen kriterlerin her birinin yerine getirilmesi durumunda 
bir açık kamusal alan afet toplanma alanı özelliğini taşımaktadır.   

Güncelleme: Afet toplanma alanları hem nüfusun hem de yeni kentsel yerleşim 
alanlarının günden güne artmasından kaynaklı olarak sürekli güncellenmesi gereken 
kentsel alanlardır. Belediyelerin her yıl bu alanların yeterliliğini tekrar gözden geçirmesi, 
yeni imara açılacak olan yerlerde nüfus projeksiyonlarını dikkate alarak gerekliliği 
ön görmesi ve yaşadığımız coğrafya düşünüldüğünde mevcut eksikliklerini acilen 
tamamlaması gerekmektedir. Öncelikle, kentte afet toplanma alanı özelliği taşıyan ancak 
henüz belirlenmemiş kamusal alanların tespiti ve kriterlere uygunluğunun hesaplanması 
gerekmektedir. Eğer bu kriterlere sahip yeterli kamusal alan tespit edilemezse, mevcutta 
bulunan afet toplanma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Her toplanma alanı 
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genişletilmeye uygun olmasa da düzenlenmemiş park alanları ya da genişletilebilir 
kamusal alanların bu şekilde değerlendirilmesi mümkündür. Böylece, daha kapsayıcı ve 
efektif afet toplanma alanları yaratılabilir. 

Bu çalışmada, Kırşehir Merkez İlçede konumlanan 14 mahallede afet toplanma alanı 
olarak kullanılmak üzere belirlenmiş 36 toplanma alanının yeterliklerini, ulusal ve 
uluslararası kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Türkiye kentlerindeki mevcut 
açık-yeşil alanların konumları ve büyüklükleri çoğu zaman afetler sonrasında maalesef 
güvenli bir ortam sağlama potansiyeline sahip değildir. Kırşehir bu anlamda zengin bir 
kent olsa da bu potansiyelini henüz bu amaçla kullanamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde 
yaşanan depremlerin her biri afet sonrası toplanma alanlarının önemini bir kez daha 
göstermiştir. Afet toplanma alanlarının uluslararası standartlara çıkarılması toplumun 
hem afet sonrasında direncini hem de afet öncesinde devlete ve kamu kurumlarına karşı 
güvenini arttıracaktır. Sonuç olarak, çalışmanın örnek sahasını oluşturan Kırşehir Merkez 
İlçede bulunan afet toplanma alanlarının yeterlilik değerlendirmesine bakarak: Toplanma 
alanlarının çoğunluğunun büyüklük olarak yetersiz, mahalle ölçeğinde kişi başına düşen 
afet toplanma alanı çoğunlukla 2 m2’nin altında, afet toplanma alanlarına erişilebilirlik 
hemen her mahallede zayıf ve toplanma alanlarının bilinirliği çok düşük seviyede olarak 
tespit edilmiştir. Bu çalışma sonuçlarının hem planlama çalışmalarının verimliliğini 
arttırması hem karar vericilerin afetlere dair daha temkinli olması ve önlem alması hem 
de Kırşehir’in afetle mücadele kapasitesini arttırması beklenmektedir.
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EMSAL TABANLI KENTSEL DOKU DEĞİŞİMİ TAHMİN 
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Azem KURU

Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mehmet Ali YÜZER

Istanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Özet

Bu çalışmada kentlerdeki yapılaşma yoğunluğunu etkileyen değişkenlerin ve etki 
düzeylerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkilere bağlı 
olarak gelecekte kentin sahip olacağı muhtemel kent dokusunun öngörülmesi üzerine 
bir model geliştirilmiştir.  Modelin sınanması için Saray kenti “vaka alanı” olarak 
seçilmiştir. İlk etapta 2012-2019 yılları arasında kentin yapılaşma eğilimlerini etkileyen 
unsurlar parsel seviyesinde ve 5 ana başlık altında istatistiksel ve mekânsal analizlerle 
irdelenmiştir. Mevcut durum erişilebilirlik, plan kararları doğrultusunda erişilebilirlik, 
plan yapılaşma ve arazi kullanım kararları, arazi değerleri ve yapılı çevreye dair kriterlerin 
emsal dağılımını etkilediği tespit edilmiştir.  Analizler sonucunda belirlenen kriterler 
“Coğrafi Bilgi Sistemi”  ortamında “Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemiyle” değerlendirilmiş ve 
her parsel için muhtemel “Emsal Oranı” hesaplanmıştır.  Elde edilen emsal oranları 2019 
yılı emsal değerleri ile karşılaştırılarak kalibre edilmiş ve 2030 ve 2040 yılları için “Emsal 
Oranı” öngörüleri ortaya koyulmuştur. Buna göre kent merkezi ve kent merkezini çevre 
yerleşimlere bağlayan ulaşım güzergâhları üzerinde yapılaşma baskısı olduğu tespit 
edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Üç boyutlu kentsel büyüme, emsal değişimi, kentsel doku değişimi 
tahmin modeli, parsel tabanlı hücresel otomata.
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Urban Pattern Prediction with Floor Area Ratio-Based Model

Abstract

While cities grow horizontally over natural areas, they also grow vertically with high-rise 
construction in time. The Floor Area Ratio (FAR) is defined as the ratio of the amount of 
construction area on a parcel to the parcel area. FAR is one of the essential indicators 
for detecting and measuring 3D (three-dimensional) change. The amount and trends of 
change differ for each urban settlement and on its internal dynamics.

This study consists of two stages: determining and modeling the variables and their 
weights that affect the FAR values and generating future estimates. First, the criteria 
affecting the growth trends between the years of 2012 and 2019 in the study area 
of Saray were examined as five groups at the parcel level with statistical and spatial 
analysis. It has been determined that the criteria; accessibility, accessibility in line 
with planning decisions, zoning and land-use decisions, land values, and the built 
environment affect the FAR value distribution. As a result of the analysis, the selected 
criteria were evaluated with Geographical Information Systems (GIS) and the weighted 
linear combination method. The probable spatial distribution of FAR coefficients of each 
parcel was found. The FAR coefficients obtained were calibrated by real FAR values for 
2019. Future predictions for the years 2030 and 2040 were revealed according to the 
demand scenario. As a result, it was determined that there is a construction pressure on 
the urban center and near the transportation routes.

The primary purpose of this study is to determine current trends by creating a 3D urban 
growth model based on parcel-level FAR values, making predictions, and producing 
decision support tools for city managers.

Keywords: Three-dimensional urban growth, floor area ratio, urban pattern change 
prediction model, parcel-based cellular automata.

1. Giriş

Kentler, kent üzerinde oluşan yapılaşma talebi nedeniyle yatayda genişlemekte ve dikeyde 
yükselmektedir. Talebin miktarı ve türü kentsel büyümenin formunu şekillendirmektedir. 
Talep miktarının ana sebebi nüfus artışı, kentin sosyo-ekonomik dinamikleri, büyüme 
eğilimleri ve üst ölçek planlama kararları olarak ifade edilebilir. Talep türünü ise 
kentlilerin yaşama alışkanlıkları, gelir durumları, araç sahiplilik oranları vb. özellikleri 
belirler. Kentlerin yatayda büyümesi kent çeperindeki orman, tarım vb. doğal alanlar 
üzerinde tahribata sebep olurken dikeyde büyümesi mikroklima üzerinde olumsuz etkiler 
oluşturabilir. Daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler oluşturabilmek için mevcut kentsel 
dinamiklerin kentsel büyüme kalıpları üzerindeki etkisinin araştırılması ve sorunlar 
ortaya çıkmadan önlenmesi en etkili yöntemdir. Bu amaçla literatürde kentsel büyümenin 
niceliği ve niteliğini tahmin etmeyi hedefleyen çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır (Batty 
et al., 1999).
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Kentsel büyümenin modellenmesinde istatistiki modeller (Liu et al., 2009), ajan tabanlı 
modeller (Bithell & Parry, 2012), yapay sinir ağları (Almeida et al., 2008; Pijanowski et 
al., 2005) markov zincirleri (Jenerette & Wu, 2001; Mitsova et al., 2011) ve hücresel 
otomata (Batty et al., 1999; Veldkamp & Fresco, 1996; White & Engelen, 1993; Yüzer, 
2004) gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin birbirlerine göre güçlü 
yanlarını değerlendirebilmek ve zayıf yanlarını azaltabilmek amacıyla birden fazla yöntem 
ve tekniğin birlikte kullanıldığı modeller de bulunmaktadır.

Hücresel otomatanın kolaylıkla çeşitli mekânlara uygulanabilmesi, kolay tanımlanabilmesi, 
kentsel etkileşimlerin doğrusal sonuçlar doğurmaması ve hücresel otomatanın bu 
gerçekliğin modellenmesine imkân tanıması ve coğrafi bilgi sistemleri ile eşgüdümlü 
çalışabilmesi tekniğin kentsel modellerde yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Tipik bir 
hücresel otomata modeli 5 temel unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar; hücreler, 
hücrelerin alabileceği durumlar, zaman aralıkları, dönüşüm kuralları ve komşuluk 
kavramıdır (Moreno et al., 2009).

Hücresel otomata modelleri diğer kentsel modellerle entegre edilerek kentsel büyüme 
çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır. Ekonomik modeller ve hücresel otomata, markov 
zincirleri ve hücresel otomata (Guan et al., 2011; López et al., 2001) yapay sinir ağları ve 
hücresel otomata (Li & Yeh, 2002; Park et al., 2011), ajan tabanlı modeller ve hücresel 
otomata (Macy & Willer, 2002; Parker et al., 2003) sistem dinamik ve hücresel otomata  
(Han et al., 2009; He et al., 2005) gibi farklı teknikler daha gerçekçi sonuçlar elde etmek 
amacıyla birlikte kullanılabilmektedir.

Literatürde yer alan kentsel büyüme modellerinin büyük çoğunluğu kentlerin yatayda 
büyümesini konu edinmektedir. Ancak kentler sadece yatayda büyümemektedir. 
Aynı zamanda 3. Boyutta da değişim göstermektedir. Dikeyde oluşan değişimler 
yapı yoğunluğu ve dolayısıyla nüfus yoğunluğu üzerinde belirleyici unsurdur. Nüfus 
yoğunluğunun artmasıyla başta ulaşım olmak üzere altyapı üzerinde baskı oluşurken 
kentsel donatı alanlarının ve yeşil alanlarının yetersizliği gündeme gelmektedir. Bu 
bağlamda son yıllarda kentlerin dikey dönüşüm ve değişimlerini değerlendiren (Chen 
et al., 2020; Longyu et al., 2009; Magarotto et al., 2016; Qin et al., 2015; Zambon et 
al., 2019) ve geleceğe yönelik tahminler üreten (Benguigui et al., 2008; Frenkel, 2007; 
Koziatek & Dragićević, 2019; Lin et al., 2014; Weber et al., 2009; Xia et al., 2016; Xu & 
Coors, 2012) modeller geliştirilmiştir. Üç boyutlu büyüme, çoğu modelde yüksek katlı 
yapılaşma olarak kabul edilmektedir. Gerçekte dikey büyüme kat yükseklikleri ile ilişkili 
olmakla birlikte sadece kat yüksekliği ile açıklanamaz. Yapı taban alanları, inşaat alanları 
ve emsal değerleri de dikkate alınmalıdır. 

Kentin mekânsal değişim trendlerini ölçmek için kullanılabilir en etkili araçlardan biri 
emsal oranlarıdır. Emsal bir yapının toplam inşaat alanının o yapının parsel alanına olan 
oranı şeklinde açıklanmaktadır. Emsal oranının artması yapının inşaat alanının artmasına 
ve kentsel mekânda yapı yoğunluğunun yükselmesine neden olmaktadır. Emsal 
oranının düşmesi ise görece yapı yoğunluğunun düşmesi anlamına gelmektedir. Yapı 
yoğunluğunun kent büyüklüğü ile ilişkili olarak belirli oranlar içerinde kalması; insan 
ölçeğinde, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel alanlar üretebilmek için önemlidir. Bu 
oran üzerinde kesin bir mutabakat olmamasına rağmen bu oranın her kentin özellikleri 
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doğrultusunda değişim göstermesi muhtemeldir. Aynı zamanda kent içinde dahi bu 
oranların toplumun çeşitli sosyo-ekonomik katmanlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
düzeyde kademelenmesi olasıdır.

Çalışma kapsamında CBS ortamında “Parsel Tabanlı Kentsel Büyüme Modeli” 
geliştirilmiştir. Modelde, “mevcut durum erişilebilirlik”, “plan kararları doğrultusunda 
erişilebilirlik”, “plan yapılaşma ve arazi kullanım kararları”, “sosyo-ekonomik yapı 
göstergeleri” ve “yapılı çevre bileşenleri” olmak üzere 5 grup kriterin gelecek emsal 
oranların dağılımında etkili olduğu savunulmaktadır. Kriter ağırlıkları, “her parselin 
mevcut durumda sahip olduğu emsal değerleri ile tanımlanan kriterler arasındaki 
ilişkiler” mekânsal ve istatistiksel yöntemleri ile analiz edilerek tespit edilmiştir. Elde 
edilen “Ağırlıklı Doğrusal Çakıştırma Yöntemi” ile bir araya getirilmiş ve model sonuç 
değerlerine ulaşılmıştır.  Model sonuçları güncel emsal değerleriyle karşılaştırılarak 
kalibre edilmiştir. Modelde aynı zamanda 2012-2019 yılları arasındaki nüfus, emsal ve 
yapılaşma değişimleri analiz edilmiştir. Kalibre edilmiş model sonuç değerleri, talep türü 
ve miktarı kullanılarak 2030 ve 2040 yılı için muhtemel kentsel büyüme biçimi tahmin 
edilmiştir. Modelde, Emsal oranlarına etki eden kriterlerin kapsamlı değerlendirilmesi, 
kentsel büyümenin gerçekleştiği en küçük birim olan parsellerin kullanılması, kriter 
ağırlıklarının, talep türü ve miktarının çalışma alanı yapılaşma eğiliminden yararlanılarak 
belirlenmesi çalışmayı özgün kılmaktadır.

2. Materyal ve Yöntem 

Bu bölümde çalışmada örneklem alan olarak seçilen yerleşme, kullanılan veriler ve 
yöntem anlatılmaktadır.

2.1. Çalışma Alanı

Model uygulama alanı olarak Tekirdağ ili Saray İlçesi kent merkezi seçilmiştir. Model için 
uygun büyüklükte olması, veri altyapısının güçlü olması, yazarların alanı yakından tanıyor 
oluşu örneklem alanın seçilme nedenlerini oluşturmaktadır. Kentin 2019 yılı nüfusu 27 
204 kişidir. Tarihsel süreç içerisinde küçük-orta ölçekli bir kent olarak büyük nüfus 
değişikliklerine sahne olmamıştır.  Ancak Dünyanın en büyük metropol yerleşmelerinden 
biri olan İstanbul’a 125 km mesafede bulunması, İstanbul’dan desantralize edilen sanayi 
alanlarının Saray yakınlarındaki Çorlu, Çerkezköy gibi yerleşmelerde konuşlanması yakın 
gelecekte Saray kentinin nüfusunda ve yapılaşma yoğunluğunda artışa neden olacaktır. 
Saray ilçe merkezi Kuzeybatıda Kırklareli ili, Güneydoğuda İstanbul iline komşudur (Şekil 
1). 
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Şekil 1. Çalışma Alanı Konum Haritası

2.2. Kullanılan Veriler ve Model Kurgusu

Çalışmada kullanılan 2012 yılına ait bina kütlesi, kat yüksekliği, bina kullanımı, 
kadastral parseller, mülkiyet durumu, mekânsal plan kararları, arazi değerleri verileri 
Saray Belediyesinden temin edilmiştir. 2019 yılına ait bina kütlesi verisi Google uydu 
görüntüleri ve arazi çalışmaları yardımıyla çalışma kapsamında oluşturulmuştur. Elde 
edilen ham veriler Esri Arcmap programı kullanılarak derlenmiş, sadeleştirilmiş ve 
kullanıma hazır hale getirilmiştir. Çalışma kapsamında tüm analizler Arcmap programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışma konut ve ticaret fonksiyonlarına konu olabilecek parseller özelinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu parseller üzerindeki emsal artışı çeşitli kriterler etkisinde 
gerçekleşirken kamusal donatı, sanayi ve askeri parsellerde ilgili kullanımın ihtiyacına göre 
farklı emsal oranı kararları idarece verilmekte ve uygulanmaktadır. Bu nedenle mülkiyeti 
kamuya ait parseller, mevcut durumda ve plan kararlarında kentsel donatı, sanayi, turizm 
tesisi vb. olan parseller, kentsel yeşil alanlar çalışma kapsamından çıkarılmıştır. Şekil 2’de 
çalışma kapsamından çıkarılan parseller gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Çalışmada Kullanılmayan Parseller 

Çalışmada öncelikle emsal oranları dağılımını etkilemesi muhtemel kriterler literatür 
araştırması ve uzman görüşleri yardımıyla derlenmiş ve kriter havuzu oluşturulmuştur. 
Çalışma alanında bulunan yapılaşmış parseller özelinde yapılan mekânsal ve istatistiksel 
analizler sonucunda bazı kriterler elenmiş ve nihai kriterlere ulaşılmıştır. Seçilen 
kriterlerin, alt kriterlerin ve kırılımların etki dereceleri yine mekânsal ve istatistiksel 
analizler sonucunda belirlenmiştir. Elde edilen kriterler çerçevesinde konut ve ticaret 
kullanımına konu olabilecek tüm parseller değerlendirilmiş ve ağırlıklı çakıştırma 
yöntemiyle sentezlenerek model sonuçlarına ulaşılmıştır. 2012 yılı mevcut durum verileri 
kullanılarak elde edilen model sonuçları 2019 yılı emsal dağılımı ile karşılaştırılarak 
kalibre edilmiştir. Kalibrasyon sonucunda 2012-2019 yılları arasında emsal artışı 
gerçekleşen parsellerde modelin ön gördüğü değerler sorgulanmıştır. Modelin başarısı 
teyit edildikten sonra aynı yıllar arasında oluşan değişim eğilimi araştırılmıştır. Bu 
aşamada kent; merkez, orta-merkez, orta ve dış çeper olmak üzere 4 bölgeye ayrılmış 
ve değişim yeni yapılaşma ve dönüşüm başlıkları altında sorgulanmıştır. Buradan elde 
edilen yapılaşma eğilimlerinin 2030 ve 2040 yıllarında devam edeceği kabul edilerek 
simülasyon aşamasına geçilmiştir. Son aşamada simülasyon sonuçları “zamansal” ve 
“mekânsal” olarak irdelenmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen PURGOM modeli ile 
örneklem alan özelindeki değişimler tahmin edilmiştir. Böylece modelin, gelecekte 
yapılacak planlama çalışmalarında karar vermeye yardımcı bir analiz yöntemi olarak 
kullanılabilirliği ispatlanmıştır. PURGOM Modelinin Metodoloji Akış Şeması Şekil 3’te 
verilmektedir.
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2.3. Kriterlerin ve Alt Kriterlerin Belirlenmesi

Literatürdeki kentsel büyüme modelleri ve uzman görüşlerine dayandırılarak oluşturulan 
kriter havuzundaki her bir kriterin çalışma alanında bulunan yapılı parsel emsal değerleri 
ile ilişkisi sorgulanmıştır. Mevcut emsal değerleri erişilebilirlik, plan kararları, doğal 
yapı, yapılı çevre ve sosyo-ekonomik değişkenlerle mekânsal ve istatistiksel olarak 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmadan elde edilen verilerin kentin yapılaşma eğilimini 
gösterdiği varsayılmaktadır. Bu eğilimin çalışma alanı için ileriki yıllarda da devam 
edeceği dolayısıyla gelecek yıllarda aynı kriterlerin emsal dağılımına etki edeceği kabul 
edilmektedir. Çalışma kapsamında uzman görüşleri ve önceki modellerden faydalanılarak 
5 ana başlıkta toplam 26 alt kriterin mevcut emsal oranları ile ilişkisi hem mekânsal hem 
de istatistiksel olarak incelenmiştir. Çalışma alanı özelinde emsal dağılımı ile anlamlı bir 
ilişki içinde olmadığı tespit edilen kriterler bu aşamanın sonunda modelden çıkarılmıştır. 
Modelden çıkarılan kriterler; mevcut durumdaki sanayi alanlarına yakınlık, yeşil alanlara 
yakınlık, planın öngördüğü sanayi alanlarına yakınlık, yeşil alanlara yakınlık ve eğim, 
yönlenme, yükselti, akarsu yataklarına yakınlık ve jeolojik yapı olmak üzere tüm doğal 
yapı kriterleridir. Bununla birlikte komşuluk 50, 100 ve 200 m olmak üzere 3 farklı 
dairesel komşuluk türünde analiz edilmiş ve emsal dağılımının modellenmesinde 50 m 
komşuluğun görece anlamlı sonuçlar ürettiği tespit edilmiştir. Bu kriterler çalışma alanı 
olarak seçilen kent özelinde emsal değerlerinin dağılımına etki etmemiştir ancak başka 
kentlerde etki etmesi muhtemeldir. Emsal dağılımına etki eden kriterler Şekil 3, 4, 5, 6 
ve 7 verilmektedir. Alt kriterler ağırlıkları ve kırılım noktalarına ait katsayı değerleri Tablo 
1, 2, 3, 4 ve 5 ‘te gösterilmiştir.  

Şekil 3. 2012 Yılı Yapılı Parseller Mevcut Durum Yakınlık Analizleri
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Şekil 4. Plan Kararları Doğrultusunda Yapılı Parseller Yakınlık Analizleri

Şekil 5. Yapılı Parseller Planın Öngördüğü Emsal ve Arazi Kullanım Kararları

Şekil 6. Yapılı Parseller Komşuluk ve Parsel Büyüklüğü Analizleri
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Şekil 7. Yapılı Parseller Arazi Değerleri Analizi

2.4. Komşuluk ve Yakınlık Analiz Sürecinin Açıklanması

Yakınlık analizi için her parselin geometrik orta noktası esas alınmıştır. Karayoluna 
erişilebilirlikte parselin orta noktasının yol orta çizgisine dik uzaklığı ölçülürken, kentsel 
donatılara erişilebilirlikte ilgili donatı parselinin orta noktası esas alınmıştır. Komşuluk 
analizi için her parselin orta noktası esas alınarak parsel orta noktası 50 m genişliğinde 
bir daire içinde kalan parseller değerlendirilmiş (Şekil 8). Denklem I komşulukta yer alan 
ortalama emsal değerinin hesaplamasını göstermektedir.

Na = a parselinin ortalama komşuluk emsal değeri

Fin =Komşuluğundaki parsellerin toplam emsal değerleri

I1, in = a parselinin komşuluğundaki parseller

na= Komşuluktaki toplam parsel sayısı
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Şekil 8. Erişilebilirlik ve Komşuluk Analiz Süreci

2.5. Alt Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

Kriterlerin ağırlıkları yapılı tüm parsellerin üzerindeki emsal değerlerinin yine tüm 
parsellerin kriter değerleri ile olan ilişkisinden yola çıkılarak tespit edilmiştir. Bu aşamada 
korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Korelasyon analizi iki değişken arasında ilişki 
olup olmadığını ölçerken neden sonuç ilişkisine dair bilgi vermemektedir. Analize dâhil 
edilen kriterlerin emsal ile ilişkisi olduğu savunulduğundan aralarındaki ilişkinin yönü 
ve niteliğini belirlemek için korelasyon analizinin uygun bir araç olduğu kabul edilmiştir. 
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değer alabilmektedir. Korelasyon katsayısının 
pozitif bir değer alması iki değişken arasında paralel bir ilişki olduğunu, negatif bir değer 
alması bir değişkenin artarken diğerinin azaldığı anlamına gelmektedir.  Bu değer ne 
kadar büyükse iki değişken arasındaki ilişki de o derece kuvvetlidir. Çalışma kapsamında 
yapılan tüm korelasyon analizleri 0.05 güvenilirlik düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
Buradan yola çıkarak belirlenen alt kriterlerin emsal değerlerine etki ağırlığı tespit 
edilmiştir. Alt kriter ağırlıkları belirlenirken denklem (II) kullanılmıştır. 

Wc=Alt kriterlin ağırlığı

Coci= i alt kriterinin korelasyon katsayısı

Con= tüm alt kriterlerin korelasyon katsayısının toplamı

2.6. Kırılma Noktaları Katsayılarının Belirlenmesi

Seçilen her alt kriter, kriterin özelliğine göre alt kırılımlara ayrılarak her kırılım için 
ortalama emsal değerleri tespit edilmiştir. Kırılımlar analiz sürecindeki tecrübeler ve 
uzman görüşleri yardımıyla belirlenmiştir. Bu değerler kullanılarak bütün alt kriterler için 
her alt kırılımın katsayısı belirlenmiştir. Katsayı belirlenirken denklem (III)  kullanılmıştır. 
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Cbp = Kırılma noktasının katsayısı 

Fbpi = i kırılma noktasının emsal değeri

Fbpn = Tüm kırılma noktalarının emsal değerlerinin toplamı

2012 yılı mevcut erişilebilirlik ile ilişkili kriterlere irdelendiğinde; kent içinde yer alan 
ana ulaşım güzergâhlarına, kentin ticari merkezine, sağlık, eğitim ve resmi kurum 
tesislerine yakın parsellerin ortalama emsal değerlerinin yüksek, uzak parsellerin ise 
emsal değerlerinin düşük olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Planın öngördüğü kararlara 
erişilebilirlik durumunda da benzer bir ilişki saptanmıştır. Ancak çalışma alanını çevre 
yerleşmelere bağlayacak birinci derece kara yolu bağlantı noktalarının beklenenin aksine 
emsal dağılımını etkileme ağırlığının düşük kaldığı tespit edilmiştir. Parsel üzerinde planın 
ön gördüğü emsal arttıkça mevcut durumdaki emsal de artmaktadır. Ticaret alanlarında 
emsal yüksek iken konut alanlarında görece daha düşüktür. Emsal arazi fiyatlarına paralel 
olarak arazi fiyatları arttıkça artmaktadır. Parsel büyüklüğü ve emsal arasında görece 
düşük bir ilişki olmasına rağmen küçük parsellerde yüksek emsal, büyük parsellerde 
ise daha düşük emsal görülmektedir. 50 m dairesel komşuluğundaki emsal ile parsel 
üzerindeki emsal arasındaki ilişki de doğru orantılıdır. Eğer komşulukta yüksek emsalde 
yapılaşma var ise parsel üzerinde de yüksek emsalli bir yapılaşma vardır değerlendirmesi 
yapılabilir. 

2.7. Model Sonuçları, Kalibrasyon ve Değerlendirme

Saray için emsal dağılımını etkileyen kriterler; mevcut durumda var olan karayolu 
bağlantılarına ve kentsel donatılara yakınlık, plan kararları ile üretilecek karayolu 
bağlantıları ve kentsel donatı alanlarına yakınlık, planın ön gördüğü yapılaşma ve arazi 
kullanım kararları, yapılı çevre kriterleri ve sosyo-ekonomik kriterler olmak üzere 5 ana 
başlık altında 15 alt kriter olarak derlenmiştir. Seçilen alt kriterler için önceki aşamada 
belirlenen ağırlıklar ve kırılım noktaları için belirlenen katsayılar kullanılarak çalışma 
alanında yer alan tüm parseller değerlendirilmiştir (Tablo 1, 2, 3, 4, 5).



516

Tablo 1. Mevcut Durum Yakınlık Kriterleri ve Ağırlıkları

Tablo 2. Plan Kararları Yakınlık Kriterleri ve Ağırlıkları
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Tablo 3. Planın Öngördüğü Yapılaşma ve Arazi Kullanım Kararları ve Ağırlıkları

Tablo 4. Komşuk ve Parsel Büyüklüğü Analizleri ve Ağırlıklar
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Tablo 5. Arazi Değerleri Analizi ve Ağırlıklar

Her parsel için katsayı ve ağırlıklar “Ağırlıklı Doğrusal Çakıştırma Yöntemi” kullanılarak 
bir araya getirilmiştir. Bunun sonucunda her parselin alması muhtemel emsal değerini 
gösteren model katsayıları elde edilmiştir. Model katsayıları en küçük 0.07 ve en büyük 
0.4038 olmak üzere değerlerden oluşmaktadır. Bu değerler parsellerin birbirine göre 
emsal ilişkisini göstermektedir. Bu değerleri emsal olarak kullanabilmek için çalışma 
alanı özelinde kalibrasyon sürecinden geçmesi gerekmektedir. Kalibrasyon sürecinde 
2019 yılı emsal değerleri ile model sonucu elde edilen değerler arasında doğrusal 
ilişki olduğu tezi kabul edilmiştir. Elde edilen en küçük model değeri çalışma alanındaki 
mevcut en küçük emsal değerine, elde edilen en büyük model değeri çalışma alanındaki 
mevcut en büyük emsal değerine eşitlenerek bir denklem üretilmiştir (Tablo 6). Tüm 
model değerleri bu denklem (IV) kullanılarak emsal değerlerine dönüştürülmüştür. 2019 
yılı gerçek emsal değerleri ve kalibrasyon sonucu elde edilen model emsal değerleri 
Şekil 9’da gösterilmektedir.

Ya: a parselinin gerçek emsal değeri

Xa: a parselinin model sonucu belirlenen emsal değeri

Tablo 6. Model Sonuçları - 2019 Emsal İlişkisi ve Kalibrasyon Sürecinde Kullanılan 
Doğrusal Fonksiyon
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Şekil 9. 2019 Yılı Emsal Değerleri ve Kalibre Edilmiş Model Değeri

Kalibre edilmiş model değerlerinin doğruluğunun ölçülmesinde 2012-2019 yılları 
arasında emsal değişimine konu olan parseller dikkate alınmıştır. 2012 yılı gerçek 
ortalama emsal değeri 0.04 olan ve model emsal değeri 1.64 olarak ölçülen parsellerde 
2019 yılı gerçek ortalama emsal değeri 1.39 olmuştur. Diğer değerler Tablo 7’den takip 
edilebilir. Şekil 10 ve Tablo 7 incelendiğinde üretilen modelin değişim geçiren parsellerin 
emsallerini açıklamakta oldukça başarılı olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. 2012-2019 Emsal Değerleri ve Model Öngörüleri Arası İlişki

Şekil 10. 2012-2019 Yılları Arasında Emsal Artışına Konu Olan Parseller ve Model 
Öngörü Değerleri
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2.8. Talep Türünün Belirlenmesi

Çalışma alanı yapılaşma eğilimlerini ortaya çıkarabilmek için 2012-2019 yılları arasında 
gerçekleşen değişikliklerin niceliği ve niteliği toplamda ve kent bölgeleri özelinde 
irdelenmiştir. Önceki zaman diliminde gerçekleşen değişimleri analiz etmek gelecek 
öngörülerini bu doğrultuda yapmak daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Bu aşamada 
elde edilen veriler bir sonraki aşamada gelecek tahminleri yapmak için kullanılmıştır. 
Kentte gerçekleşen değişimleri temelde iki grupta incelemek mümkündür. Birinci grupta 
emsal artışı daha önce yapılaşmaya konu olmamış bir parsel üzerinde gerçekleşmektedir 
(yeni yapılaşma). İkinci grupta ise parselin sahip olduğu emsal parsel üzerinde daha 
önce var olan yapılaşmanın dönüşüm geçirmesiyle artış göstermektedir (dönüşüm). 
Bunun yanında kent 100 m komşuluğundaki emsal oranlarının dağılımı dikkate alınarak 
4 bölgeye ayrılmış ve her bölge için gerçekleşen değişim miktarları ve türleri tespit 
edilmiştir (Şekil 11 ve Tablo 8). Buna göre toplam değişimin yüzde 24’ü merkez bölgede, 
yüzde 52’si orta-merkez bölgede, yüzde 24’ü ise orta bölgede gerçekleşmiştir. Merkez 
ve orta kuşakta yeni yapılaşma ön plana çıkarken orta-merkez bölgede dönüşüm oranı 
daha yüksektir.

Şekil 11. 2012-2019 Yılları Arasında Yaşanan Değişimin Kent Bölgelerine Göre Dağılımı
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Tablo 8. 2012-2019 Yılları Arasında Yaşanan Değişimin Kent Bölgelerine Dağılımı

2.9. Talep Miktarının Belirlenmesi

Kentsel mekânda inşaat alanlarına, dolayısıyla emsal oranlarına olan talep başta nüfus 
miktarı olmak üzere birçok değişkenin birleşiminden oluşmaktadır. Hane halkı büyüklüğü, 
hane halkı gelir durumu, aile yapısı ve alışkanlıklar, ikinci konut kullanımı vb. değişkenler 
kişi başına düşen inşaat alanı oranını ve dolayısıyla emsal oranlarını etkilemektedir. 
Bu çalışmada talep temelde nüfus miktarı ile doğru orantılı olarak değerlendirilmiştir. 
2012-2019 yılları arasında nüfus değişimine paralel olarak gerçekleşen emsal talebi 
belirlenmiş ve gelecek 2030 ve 2040 yılları için bu eğilimin devam edeceği varsayılmıştır. 
2030 ve 2040 yıllarındaki nüfus miktarı ise 1980’li yıllardan itibaren her 5 yıl için nüfus 
verileri dikkate alınarak doğrusal fonksiyonun bir ürünü olarak hesaplanmıştır. Buna göre 
çalışma alanında 2030 yılı nüfus büyüklüğünün 32 336, 2040 yılı nüfus büyüklüğünün 
ise 37 002 kişi olacağı varsayılmıştır (Şekil 12). Toplam talep miktarı ve kent bölgeleri 
özelinde talep miktarları belirlenmiştir (Tablo 9). Buna göre 2030 yılı için 2019 yılı toplam 
inşaat alanına ek olarak 430767 m2 inşaat alanına    (841 birim emsale) ihtiyaç varken, 
2040 yılı için 2030 yılı toplam inşaat alanına ek olarak 391 606 m2  (765 birim emsale) 
ihtiyaç vardır (Tablo 10). 2040 yılı emsal ihtiyacının 2030 yılı emsal ihtiyacından az olması 
yatay büyümenin hızının dikey büyüme hızına göre fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 
Simülasyon aşamasında kent bölgeleri için belirlenen talep miktarları karşılanmıştır. 

Şekil 12.Yıllara Göre Nüfus Artışı ve 2030-2040 yılı Nüfus Projeksiyonu
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Tablo 9. Kentsel Dokunun Yıllara Göre Değişimi ve Senaryo Değişim Öngörüleri

2.10. Simülasyon

Çalışmanın son bölümünde önceki bölümlerde kalibre edilen model değerleri ve 2012-
2019 yılları arasında yaşanan değişim eğilimleri kullanılarak 2030 ve 2040 yılları için 
simülasyon üretilmiştir. Modelde nüfus artışının, emsal artışının ve kuşaklara göre 
yapılaşma eğilimlerinin devam edeceği senaryosuna göre ortaya çıkabilecek mekânsal 
emsal dağılımı ön görülmüştür. Model sonucunda yerleşmede emsal dağılımın kent 
merkezinde yüksek, kent merkezinden çeperlere doğru daha az kent içi ana ulaşım 
güzergâhlarında ise kent çeperlerine göre görece yüksek olabileceği tahmin edilmiştir 
(Şekil 13).

Tablo 10. 2030 ve 2040 Yılı Simülasyonunda Kullanılan Kuşaklara Göre Emsal Değerleri 
(T* transformation)

Şekil 13. 2030 ve 2040 Yılı Emsal Dağılım Simülasyonu
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3. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışma kentsel dokuyu şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan emsal değerlerinin 
ilgili kriterler kullanılarak tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada hücresel otomata 
ve CBS avantajlarından faydalanılarak kentsel mekânda değişimin gerçekleştiği en 
küçük birim olan kadastral parseller kullanılmıştır. Kentsel yeşil alanlar, kamusal donatı 
parselleri, askeri alanlar, sanayi alanları gibi emsal kullanımı ihtiyaç özelinde belirlenen 
fonksiyona sahip parseller modele dâhil edilmemiştir. Benzer şekilde mülkiyeti kamunun 
elinde olan veya plan kararları doğrultusunda gelecekte mülkiyeti kamunun eline geçmesi 
öngörülen parseller de çalışmadan ayrı tutulmuştur. Bu çalışmada özel mülkiyete konu 
konut ve ticaret kullanımı gerçekleşebilecek parsellerin gelecek yıllarda sahip olabileceği 
muhtemel emsal değerlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Kurgulanan modelin en önemli özelliği kent bütününde kentsel dokuya etki eden emsal 
değerinin zamansal ve parsel ölçeğinde tahmin edilmesidir. Modelin literatürde yer 
alan kentsel büyüme modellerinden farkı yatay büyümenin yanında dikey büyümenin 
de dikkate alınması ve tüm parseller için emsal oranları tahmin etme amacı gütmesidir. 
Aynı zamanda modelde kullanılan kriterler, geniş bir kriter havuzundan çalışma alanı 
özelinde ve çalışma alanındaki mevcut yapılaşma eğilimleri dikkate alınarak belirlenmiş 
ve ağırlıklandırılmıştır. Bu durum modelin farklı kentsel alanlarda uygulanabilirliğini 
arttırmaktadır.  Model sonuçları parsel üzerinde yer alabilecek muhtemel inşaat alanını 
göstermektedir. Model çıktılarının, kent plancıları ve kent yöneticilerini karar alma 
aşamasında yönlendirmesi beklenmektedir. Tahmin edilen emsal değerleri gölgelenme, 
ısı adası oluşumu, güneş alabilirlik, görünürlük gibi mikroklimayı etkileyen unsurların 
gerçekleşmeden analiz edilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Model sonuçları 
kullanılarak farklı talep senaryolarına göre kentsel dokuyu öngörmek mümkündür. 

Sosyo-ekonomik değişkenlerin mekânsal olarak komşuluk ölçeğinde tutulmuyor oluşu 
nedeniyle bu çalışmada hane halkı büyüklüğü, hane halkı geliri, sosyal kümelenme 
vb. kriterler modele dâhil edilememiştir. Modelden elde edilen sonuçlar, modele dâhil 
edilmeyen parseller üzerinde gerçekleşecek emsal değerleri ile birlikte değerlendirilebilir. 
Küçük-orta ölçekli yerleşmelerde radikal arazi kullanım değişikliklerine rastlanmasa da 
model uygulama alanının ölçeğine göre konut ve ticaret haricinde donatı, sanayi gibi 
arazi kullanım kararlarının emsal üzerindeki etkileşimi gelecek çalışmalarda tartışılması 
gereken muhtemel model eklemeleri olarak değerlendirilebilir. 
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BİLGİ ÇAĞINDA PLANLAMA

Prof. Dr. Ayşegül Özbakır

Hepimizin bildiği bilgi çağı dinamikleri, bilgi çağının tanımlaması, tarım toplumundan 
sanayi toplumuna geçiş, daha sonra bilgi toplumuna geçiş ve esasen bu yeni  çağın 
içindeki değişim ve dönüşümleri bizatihi yaşayarak deneyimlememiz, z ve planlama 
disiplininin bu değişime karşı nasıl cevaplar üretmesi gerekiyor ve hangi boyutlarda ne 
gibi farklı problemleri yaşıyoruz ve gözlemliyoruz; biraz bunlara da değineceğim. Tabii 
bilgi ve bilginin işlenmesi, depolanmasına yönelik ve bilgi iletişim teknolojileri ağırlıklı, 
temelli olacak şekilde ilerlediği düşünülen, şu anda en azından öyle gözüken bir toplum; 
bu şüphesiz ki değişime uğrayacaktır. Osman Hocamın da belirttiği gibi son 200 yılda 
insan eliyle yapılan değişim aslında tüm çağlara göre bakıldığında çok radikal değişimler 
ve izler bırakıyor.

Ben de tam bu noktada planlamayı biz temelde nasıl tanımlıyoruz sorusunu ele almak 
isterim? Planlama eylemini aslında temelde bir üç boyutta var olan bir eylem türü, yani 
bir zaman boyutunda bir konumla, bir yerle ilişkilendirme ve birtakım varlıklar için 
tanımlanması hali ki bu ağırlıklı olarak bugüne kadar bu boyutların tümü maalesef Osman 
Hocamın da bahsettiği gibi insan odaklı olarak gelişti. Yani insanlar için yapılan bir 
eylemler bütünü idi ve insanın refahı hep merkezde oldu. Fakat artık güncel tartışmalarla 
beraber insanın ekosistemin sadece bir parçası, ama en büyük etkiyi bırakan bir parçası 
olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla ben bazı soruları bu noktada  anlamlı buluyorum. 
Belki daha sonra tartışacağız bunları detaylı, ama ilk sorum: planlama kararları aslında 
bu çağda hangi varlık türleri için geçerlidir? Evet, biz birtakım canlı varlıklar, arkeolog 
insanlar için, toplum için ve birazcık hayvanlar ve bitki örtüsü filan gibi yaşayan canlılar 
için olduğunu iddia ediyoruz, ama bizim planlama mevzuatlarımıza dahil olmak üzere 
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küresel ölçekte, yerel ölçekte, ulusal ölçekte bu tüm canlı varlıkları merkezin alacak 
şekilde mi, yoksa aslında insan için canlılara yönelik birtakım kararlar mı almaya 
çalışıyoruz? Burada çok ciddi bir ayırım var. Detayına çok girmek istemiyorum, ama 
tabii ki cansız varlıklar fiziksel yapı ve benzeri, bunların değişim özelliklerini öngörecek 
şekilde de kararlar alıyoruz. Fakat biraz belki ütopik gelecek şu an konuşmalarım, ama 
yeni varlık tanımlamaları var ve makine-insan etkileşimi dünyası, yani yapay zeka, 
gittikçe artan bir dünya ve bunlarla ilgili konuşacağız. Bunlarla ilgili planlamanın alacağı 
kararlar olacak ve aslında dünya bu alanda düzenlemelere başladı. Aslında bazı ülkelerde 
bu tür plan kararları geliştiriliyor. Dolayısıyla varlıkların kendisi, yani biz ne için karar 
alıyoruz meselesi birinci sorulardan biri, ikinci temel soru hangi zaman dilimleri için 
biz bu kararları alıyoruz? Geçmiş zamanlardan gelen farklı katmanlar, örneğin tarihsel 
yapıyı korumak üzere aldığımız kararlar varken o zamanların getirdiği birtakım artılar 
ve eskiler varken son 300 yıl Osman Hocamın bahsettiği çağdan gelen, o dönemin 
problemlerini bertaraf etmek üzere aldığımız kararlar var ve aynı zamanda yeni çağda, şu 
anda tartışılan yeni zaman dilimleri, farklı zaman dilimleri, eşzamanlı, paralel zamanlar, 
birtakım evrenlerin tanımlanması gibi farklı zaman dilimlerinde eylemlerin, kararların 
alınması meselesi var. Buralar hakikaten tartışılması gereken konular ve son olarak hangi 
konum türlerinde gerçekleşiyor bu kararlar? Biz aslında bugüne kadar bütün planlama 
mevzuatımızda ve kararlarımızda dünyayı referans alıyoruz hâlâ, yani coğrafi bir konum 
alıyoruz. Fakat hepimiz görüyoruz bakın, şu anda bulunduğumuz konum coğrafi bir 
konum değil, dolayısıyla mekan ve mekansızlaşma tartışmaları hepimizin aslında artık 
bildiği, içine dahil olmaya başladığı tartışmalar olmaya başladı ama farklı mekan türleri 
için, örneğin siber mekan uzay mekan ve benzeri alansallıklarda planlamanın oralar için 
ne türde kararlar alabileceği konusu oldukça yeni ve bilinmezlikleri içeriyor. Dolayısıyla 
biz bu üç boyuttaki değişim ve dönüşüme farklı ölçeklerde nasıl cevap verebiliyoruz 
meselesi geleceğin planlama felsefesini şekillendirecektir diye düşünüyorum.

Benim burada en önemli gördüğüm konulardan bir tanesi de bilginin üretilmesi ve adil 
olarak paylaşılması konusunda farklı boyutlarda neler tartışılıyor, hangi sorular var? 
Önümüzde bizi bekleyen problem kümeleri neler olabilire biraz ışık tutmaya çalışacağım 
aslında. Öncelikli olarak ekonomik olarak baktığımızda üretim faktörleri başta olmak 
üzere sektörlerin değişimi-dönüşümü gibi çok ciddi bir mesele var. Tarım zannettiğimiz 
gibi bırakılmış ve artık geçmiş ve böyle modası geçmiş bir sektör değil, tam tersi tarım şu 
anda bilginin ve teknolojinin odağında geliştirilecek olan geriye dönüp tekrar o sektörün 
canlandığı ve tam tersi küresel ölçekteki büyük yatırımcıların buraya el attığı bir mesele 
ki bu haberi geçen hafta hepimiz okuduk o sebeple özellikle slayta koydum. Geçtiğimiz 
haftalarda BİT alanındaki küresel yatırımcıların bizim ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada 
farklı coğrafyalardaki tarım arazilerine yatırım taleplerinin olduğuna dair  tartışmalar oldu, 
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ama bizim örneğimize baktığımızda bizim ülkemizde bu türdeki bir teknoloji firmasının 
veya diğer yatırımcıların yönlendirilebileceği hukuksal mevzuatımız (vergilendirme dahil 
olmak üzere) ve ekonomik modelimizin ne türde cevaplar ürettiği belirsiz? Henüz bu 
çağın gerektirdiği yeni nesil bir ekonomik modelin üretebildiği bir şey yok. Fiyatlandırma 
mekanizmalarına baktığımızda bilginin kendisinin üretilmesi, paylaşılması da dahil olmak 
üzere bununla ilgili faktörler fiyata yansıyor mu, adil paylaşılabiliyor mu, üretilebiliyor mu 
gibi konular var.

Diğer bir mesele de kentsel mekanın yeniden üretilmesine dair konular ve tabii ki 
kentsel dönüşüm projelerinin artık inşaata dayalı olmadığı bir çağda gerçekleşecek 
olması. Kaldı ki  bizim ülkemizin kentsel dönüşüm pratiklerinin bu alandaki değişimi 
çok hızlı yaşamaya başlayacağını düşünüyorum ve eğer öngörülü çalışmalar olmaz ise 
buna mevzuat sistemimizin hazırlıksız yakalanacağını tahmin ediyorum. Örnek olması 
açısından slaytlara Kuzey Amerika’daki bir örnek projeyi koymuştum. Detaylarını belki 
daha sonra paylaşırız. Son olarak ifade etmek istediğim şey: bu çağın gereksinimleri 
olarak yeni nesil hukuksal çerçeve hakların tanımlanması gerekliliğidir yani tıpkı konut 
hakkı meselesinde olduğu gibi bilgi hakkı ve iletişim hakkı gibi konular ve sayısal uçurum 
gibi ciddi bizim önümüzde bekleyen bir problemin varlığı, özellikle de sayısal uçurumla 
ilgili tartışmanın gittikçe etkisini büyütmesidir ki bu konuya zaman kalırsa diğer yarıda 
devam etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.

İKİNCİ SÖZ

Prof. Dr. AYŞEGÜL ÖZBAKIR- Şimdi tedaviyi iyi yapabilmek için ilk önce o yeni 
dinamikleri içine dahil edebilme kapasitesi ve gücünün olması gerektiğini düşünüyorum. 
Neyi kastediyorum? Biraz önce çok vaktimiz olmadan kısa geçmiştim, ama örneğin şu 
anda yeni bir proje alanı planlandığı zaman, örneğin bir kentsel dönüşüm alanı olabilir, 
burada yeni nesil veri ve bilginin üretildiği ve bunun da kamusal alanlarda donatı alanları 
için de dahil olmak üzere yapıldığı birtakım projeler olacaktır ve bu türdeki projeleri hızla 
görmeye başlayabiliriz. Bu türdeki projelerde büyük kentsel verinin üretilmesi halinde 
ve ona dayalı bir bilgi çıkması ve o bilgiyi de bir ekonomik girdi olarak ele alan bir 
sisteme dahil olması konusunda kamusal haklar nasıl korunacaktır? Bununla ilgili bir 
yönetişim ve hukuksal çerçeveye ihtiyaç var. Bu olmadan zaten plan kararları da şüphesiz 
çıkmaza girecektir.. Dolayısıyla tartışmamız gerekiyor. İletişim kutusunda az önce bir soru 
gelmiş galiba, evet şimdi çok tartışılıyor “metaverse” konusu. Bu metaverse meselesi 
de dahil olmak üzere hukuksal hak arayışlarına sebep olan birtakım şirketler, ve benzeri 
oluşumlar ile bu türdeki “yeni nesil projeler” bizim alanımızı yani planlama disiplinini 
nasıl etkileyecek? Bu zaten bizim meslek alanımızın  temel noktalarından birinde duruyor 
şu anda ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor, hatta dönüşüyor. Az önce vermiş olduğum örnek 
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Google Sidewalk projesi Toronto’da tam da bu sebepten dolayı birkaç ay önce durduruldu. 
Sebebi de şuydu: Yaklaşık 20 hektarlık bir alanın 4 hektarı kamusal alandan oluşan bir 
proje alanının tamamen kişilerin yaşam biçimlerini bir veriye dönüştürecek şekilde bir 
projelendirmesi ve bununla ilgili hiçbir ulus ötesi, ulusal ve yerel ölçekte bir planlama 
dahi yönetişim, hukuksal çerçevenin olmamasından dolayıydı. Dolayısıyla herhangi bir 
firma, şu an örneğin Google bizim Fikirtepe’de bir dönüşüm projesine el atmak istese 
ne yapacağız mesela ve bunlar gelecek, gerçekten geliyor. Tarım sektöründen örnek 
verdim. Tarım sektörüne aynı şekilde gelecek. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde bu 
türdeki yeni hakların, kentsel, yani yeni nesil kentsel hakları tanımlayabildiğimiz ve yeni 
mekansallıklar ile sınırsallıkların tanımlanabildiği ve mekanın salt idari sınırsallıklardan 
oluşmadığı anlayışının oluşması önemli. Ve ayrıca Osman Hocama ben de katılıyorum: 
kapsayıcı bir bir ekosistem bakış açısının içine dahil edildiği yeni bir hukuk çerçevesine 
ihtiyacımız olacak ve planlama bunun içerisinde oldukça önemli bir role sahip olacak.

İkinci bir mesele de  adalet ve eşitsizlikler konusunda. Az önce çok kısa değinip 
bırakmıştım, ama onu biraz daha açmayı faydalı buluyorum. Yeni nesil uçurumun ortaya 
çıkması, yani dünyada şu anda yaklaşık 3.7 milyar insanın bizim şu an sahip olduğumuz 
imkanlara sahip olmaması, tamamen sıfır internet erişimi ile BİT alanında ekonomik ve 
sosyal faydaya erişmede limitlilik halidir.probleminin varlığıdır. Esasen  teknoloji her 
zaman vardı fakat şu anki teknoloji çok hızlı bir şekilde insanlığın refah seviyesini, yaşam 
kalitesini ve benzeri bir çok konuyu aslında radikal bir şekilde etkiliyor. Biz bile şu anda 
Zoom’da toplantı yapıyoruz. Bakın, bir saatlik Zoom toplantısının yapılabilmesi için gerekli 
maliyeti hesaplamış ITU. Birleşmiş Milletlerin sayısal uçurumu çözebilmek için yeni bir 
örgütlenmesi var ve yapılan çalışmalardan üretilen bir raporda bu türdeki bir toplantının 
maliyetinin Amerika’da bir Amerikan vatandaşı için 4 dolarken Afrika’da Malavi için 14 
dolar olduğunu tespit etmiştir; aradaki fark çok ciddi bir fark, dolayısıyla bu neye etki 
ediyor? Yapmayabilirler Zoom konferansı, ama pandemi gibi ciddi bir kriz ve benzeri bir 
şeyler olduğu zaman dünya başka şeklide değişim-dönüşüme uğrarken, toplumsal yapı 
değişirken bu türdeki yeni nesil uçurumların çok hızlı bir şekilde yer almaya başlaması 
oldukça ürkütücü ve korkutucu. Bununla ilgili yeni bir ekonomik sistem ki bir soru 
öyle gelmiş, kapitalizm bir ekonomik sistem, ama sancılı bir şekilde devam ediyor ve 
belki form değiştirerek daha kuvvetli bu çağın yeni nesil bir kapitalizm sistemine doğru 
dönüyor, evriliyor. Bununla ilgili problem kümelerini bizim planlama sistematiği içinde 
yer verebiliyor olmamız gerekiyor. Ben açıkçası çok hani olumlu bakamıyorum da, belki 
Akif kızacak bu noktada, çünkü “Hocam, kapanışta olumlu birtakım şeyler söylememiz 
iyi olacak” demişti. Evet, olumlu bakabiliriz, ama ancak ve ancak yeni bir çerçeveden, 
yeni bir hukuksal zemin değişimleri ve dönüşümü biz kendi bakış açımıza hem planlama 
eğitimine burada referans vermek istiyorum, hem planlama mevzuatına, hem de sadece 
insan odaklı değil, bizim dışımızda canlı ve cansız yeni varlıkların da var olduğu bir 
sistem için kararlar ürettiğimizin bilinciyle demek istiyorum. Burada kapatayım.
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AKİF BURAK ATLAR- Siz kapatmadan bence yeri geldi, bir soru var. Eğlenceli bir soru 
olabilir. Meslek insanı olarak bizler de gelecekte kendimizi nasıl göreceğiz? Ona dair 
Sevgili Ayşecan Akşit’in bir sorusu, yakın gelecekte şehir plancısının yerini ya da plancı 
kimliğini yapay zekâya bırakır mıyız? Yani bizlerin yerini yapay zekâ alır mı meslek insanı 
olarak, ne dersiniz?

Prof. Dr. AYŞEGÜL ÖZBAKIR- Hem evet, hem hayır. Planlama eyleminin kendisi değişiyor 
olacak çünkü, dolayısıyla bazı şeylerin vatandaşların, yaşayan insanların tüm ekosistemin 
verilerini otomatik olarak elde edecek ve ona göre daha birtakım kararları otomatik 
üretebilecek birtakım sistemler olabilir ve fakat bir hukuksal çerçeveyi sizin adınıza bir 
yapay zekânın ben üretebileceğine veya o yerelin dinamiklerini veya demokrasi gibi 
birtakım bir sürü kavramları bugün tartıştık, bunlarla ilgili meselelere girdi verebilecek 
bir yapay zekâ olacağını düşünmüyorum. Hem evet, hem hayır cevabını burada vermek 
istiyorum, ama şunu unutmamamız gerekiyor: Gerçekten bu çok ilginç bir konu, makine 
ve insan arasındaki etkileşimin mesafesi gittikçe azalıyor ve bu çok büyük problemleri 
beraberinde getiriyor. Biz şu anda halihazırda zaten bir yapay zeka robotu ile yaşıyoruz 
ve fakat hiçbirimiz bunun robot olduğunun farkında değil, çünkü neden? Şeklen bir kare 
ve dikdörtgenden oluşuyor çoğunlukla yani akıllı telefonlarımız. Ama bu şu anda birçok 
ülkede 10 yıldan beri yapılan çalışmalarla beraber artık daha şeklen bir forma gelmiş 
durumda ve biz bu türdeki kararları planlarımıza ve farklı mekanlar, daha iyi bir yaşam 
için nasıl entegre edeceğiz kısmı soru işareti, onun için hep beraber göreceğiz galiba, 
dinamik ve daha aktif olma, daha fazla olmaya ihtiyacımız gerekiyor gibi.



533

ANTROPOSEN ÇAĞINDA KENT VE PLANLAMA

Prof. Dr. Osman Balaban

Ben de cumartesi gününden beri bu denli önemli tartışmaların yapılmasına fırsat verdiği 
için Şehir Plancıları Odası’na teşekkür etmek ve  bizi izleyen herkese de merhaba demek 
istiyorum. Bugün bu oturumda planlamanın ufkunu ve geleceğini tartışıyoruz. Tabii bu 
tartışmayı yaparken bugünden hareket etmemiz kaçınılmaz. Dolayısıyla bugün nasıl bir 
dünyada yaşıyoruz, gezegen ile kurduğumuz ilişkide neredeyiz ve nereye doğru gitmemiz 
gerekiyor? Öncelikle bu sorulara yanıt vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu nedenle, bugünkü konuşmamda “antroposen” kavramına vurgu yaparak kenti ve 
planlamayı ele almak ve tartışmak arzusundayım. 

Bugün içinde bulunduğumuz dönemi tanımlamamıza olanak veren önemli kavramlardan 
bir tanesi “antroposen” kavramıdır. Sıklıkla, bugün artık bir “antroposen çağı” içinde, yani 
“insan çağı” içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu ne demek? Bu biraz şu demek: Bir 
önceki çağ, yani “holosen çağı” M.Ö.10.000-15.000’lerden beri biz insanoğluna dünya 
üzerinde yaşam kurmak için çok önemli bazı fırsatlar sundu. Yani her şeyden önce stabil 
ve öngörülebilir bir iklim sundu. İklimsel koşulları tahmin edebildik, bunların nasıl kısa 
süreli veya uzun süreli değişimler içerisinde olabileceğini az çok öngörebildik. Holosen 
çağı bize ayrıca geniş ve verimli tarım toprakları sundu. Su ve güneş gibi çok büyük 
önemli kaynaklar sundu, kaynak çeşitlilikleri olan doğal sistemler sundu. Tabii bütün 
bu olumlu koşullar içerisinde insanoğlu önce tarım, sonra kitlesel endüstriyel üretim ve 
tüketimi keşfederek kısa süre içerisinde gezegendeki en baskın, en güçlü, en etkin tür 
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halini aldı. Yirminci yüzyıl başlarında, yani 1900’lerin başında, 1.5 milyar dolaylarında 
olan insan nüfusu, bugün 8 milyara ulaştı. İnsan nüfusunun 2.5 milyardan, 5 milyara 
çıkması, 1950-1985 yılları arasındaki 35 yıllık döneme tekabül ediyor. Gezegenin 4.5 
milyar yıllık uzun oluşum sürecini düşündüğümüzde, 100-200 yıllık çok kısa bir süre 
içerisinde insan, gezegenin en baskın ve etkili canlısı haline geldi ve bu da doğal olarak 
bugün içinde bulunduğumuz dönemi, “insan çağı” olarak nitelememize yol açtı. 

Niye “insan çağı” kavramını kullanarak bugünü niteliyoruz? Şunun için niteliyoruz: Bugün 
artık gezegenin içinde bulunduğu durumu belirleyen ve etkileyen en temel dinamik, en 
temel mesele insan eylemleri ve bu insan eylemlerinin yol açtığı etkiler. O nedenle insan 
ya da antroposen çağı ifadesine başvuruyoruz. Daha açık bir ifadeyle; insan eylemleri 
ve bunların kümülatif etkisi bugün artık gezegenin temel işlevlerini yerine getirmesini 
engellediği gibi içinde yaşadığımız ekosistemin genel dengesini ve düzenini de bozuyor. 
İnsanoğlunun birkaç yüzyıllık büyüme ve yığılma serüveni sonucunda gezegenden talep 
ettiği kaynaklar ve bu talebin sonucunda gezegene bıraktığı atıklar ekosistemin sınırlarını 
ve limitlerini fazlasıyla aştı, aşmaya da devam ediyor. Bunun çeşitli göstergeleri var: 
antroposen çağını tanımlamakta referans verdiğimiz göstergeler.  “Limit Aşım Günü” 
diye bir gösterge var mesela. Her yıl, gezegenin o yıl için bize ayırdığı kaynakları yılın 
hangi gününde tükettiğimizi gösteriyor. Limit aşım günü artık yılın ortalarına gelmeye 
başladı. Her yeni yıl, haziran-temmuz aylarına geldiğimizde gezegenin bize o yıl için 
ayırdığı kaynakları tamamen tüketmiş oluyoruz ve yılın geri kalan bölümünde cepten 
yemeye, yani gelecekte kullanacağımız kaynakları yemeye başlıyoruz. İklim sistemindeki 
değişim, antroposen çağının bir başka yansıması olarak görülmeli. Endüstri devriminden 
önceki 800.000 yıl boyunca atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 280 ppm (milyonda 280 
parçacık) düzeyini hiç geçmemiş, 180 ppm ila 280 ppm arasında gidip gelmişken, bugün 
420 ppm düzeyine çıktığını görüyoruz. 1950’lerden sonra inanılmaz hızlı bir artış söz 
konusu oldu ve buna bağlı olarak bugün 1 derecelik bir küresel ısınmadan bahsediyoruz. 

Biyolojik çeşitliliğin kaybı yine bir başka önemli gösterge. Yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik 
çok büyük bir hızla yok oluyor. Endüstri devrimi öncesi döneme kıyasla yüzlerce kat, 
binlerce kat hızla artan bir biyoçeşitlilik kaybı var. Bazı araştırmalar; yüzyılın sonuna 
kadar ciddi önlemler alınmaz ve yaşam olduğu gibi devam ederse, gezegendeki canlı 
varlığının yarısıyla üçte biri arasındaki bir bölümünün tamamen yok olacağını söylüyor. 
Bu inanılmaz bir tahmin ve büyük bir tehlike. Kirlilik, özellikle de denizlerdeki kirlilik, bir 
başka sorun. Marmara Denizini getirdiğimiz durum ortada. Dolayısıyla antroposen çağı 
dediğimiz çağ, insan eylemlerinin kümülatif etkilerinin gezegenin limitlerini zorladığı ve 
ekosistemlerin temel işlevlerini yerine getirmelerini bile tehlike attığı bir döneme işaret 
etmektedir. 

Bu meselenin kentlerle de çok yakından ilişkisi var. Burayı da toparladıktan sonra 
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ben sözü devredeyim. İkinci turda bilhassa kent ve planlama nasıl değişecek, oraya 
gireceğim. Dediğim gibi antroposen çağına gelmemizin kentlerle çok yakından ilişkisi 
var. Kentler her şeyden önce içinde bulunduğumuz durumun nedeni olarak görülmeli. 
Bir kentsel sistemin diğer kaynak sistemleri üzerindeki etkisini ölçmek için “ekolojik ayak 
izi” diye bir kavram kullanıyoruz ve bunu da arazi büyüklüğü üzerinden hesaplıyoruz. 
Bu ne demek? Bir kentsel sistemin ihtiyaç duyduğu gıda, su, enerji gibi kaynakların 
üretilmesi ve o kentsel sistemin açığa çıkarttığı atıkların bertaraf edilmesi için gereken 
arazi miktarı demek. Londra’nın “ekolojik ayak izi” mesela, Londra’nın yayıldığı alanın, 
yani yerleşim alanının tam 230 katı kadar. Daha açık bir ifadeyle; Londra kenti, yayıldığı 
ve yaşadığı alanın 230 katı kadar (aynı zamanda Birleşik Krallığın da iki katı kadar) bir 
toprağa ihtiyaç duyuyor ki o gereksinim duyduğu kaynaklar üretilebilsin, açığa çıkardığı 
atıklar da bertaraf edilsin. Dolayısıyla kentsel sistemler, endüstri devriminden bu tarafa 
aldıkları biçim itibariyle antroposen çağına bizi getiren en önemli sebeplerin başında 
geliyorlar. Ama öbür taraftan, antroposen çağının karşımıza çıkardığı etkiler ve olumsuz 
sonuçlardan en çok etkilenen yerler de kentler. Dünya nüfusunun büyük bölümü olumsuz 
çevresel etkilerin sıklıkla yaşandığı kıyılarda, nehir kenarlarında ve delta alanlarında 
kurulmuş kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla madalyonun bir de bu yüzü var. 

Hülasa bugün artık bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız. Gezegeni domine eden 
ve temel işlevlerini dahi yerine getiremeyecek şekilde etkileyen bir tür olarak hem 
yaşamımızı hem de yaşamımızı örgütlediğimiz ana yerleşim sistemleri olan kentleri 
daha sürdürülebilir bir yönde dönüştürmemiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Bunu ben 
bir “patika değişimi” olarak ifade etmeyi tercih ediyorum. Antroposen çağında bu patika 
değişimi nedir ve bu değişimin kenti ve planlaması nasıl olabilir? Bu değişimin temel 
yönelimleri ve kanalları neler olacak? İkinci turda söz aldığımda bu sorulara yanıt aramaya 
çalışacağım.

İKİNCİ SÖZ

Prof. Dr. OSMAN BALABAN- Antroposen kavramı üzerinden tartışmaya devam edersek, 
kavramı kategorik olarak reddetmek anlamlı değil ancak “iyi bir antroposen” tartışması 
yapmak anlamlı olacaktır. İyi bir insan çağına ulaşabilmek için acilen bir şeyler yapmamız 
gerekiyor. Ben ilk bölümde bu yapılacakları bir patika değişimi olarak ifade ettim, hâlâ 
da öyle ifade etmeye devam edeceğim. Bu patika değişiminde, planlamanın temel 
meselesi olan kentsel ve bölgesel sistemlerin de değişmesi ve dönüşmesi kaçınılmaz. 
İyi bir antroposen için gerçekleştireceğimiz hızlı ve acil dönüşüm içerisinde kentlerin 
ve bölgesel sistemlerin yeni niteliklerini tarif etmeye dair bazı ilkelerin altını çizmek 
istiyorum.
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İlk olarak, yeni kentsel ve bölgesel sistemlerin daha önleyici (preventive) olmaları 
gerekiyor. Neyi önleyecekler? İnsan eylemlerinin ve bu eylemlerin kümülatif etkilerinin 
gezegenin sınırlarını geri dönüşü olmayan bir biçimde zorlamasını, değiştirmesini, 
dönüştürmesini önleyecekler. İkinci husus ise kentsel ve bölgesel sistemlerin koruyucu 
(protective) olmalarıdır. Ev sahipliği yaptıkları tüm canlıların ve varlıkların kırılganlıklarını, 
zarar görebilirliklerini en aza indirecek şekilde bir koruyuculuk sağlamak. Literatürde 
bazı tartışmalarda bu hususlar, “kentleri gerçek bir ekosisteme dönüştürmek gerekli” 
diye ifade ediliyor. Bunu ben önemsiyorum. Çünkü ekosistem kavramı bize bazı ipuçları 
veriyor. Bu ipuçları da aslında kentlerin ve bölgelerin iyi bir antroposene ulaşmada sahip 
olmaları gereken önemli niteliklerin altını çiziyor. 

Ekosistem benzetmesi yaptığınızda zaten “kendi kendine yeten” birimlere ya da sistemlere 
referans vermiş oluyorsunuz. Bir ekosistem aslında üretim-tüketim dengesini kendi 
içerisinde kurabilmiş ve diğer ekosistemleri ya da kaynak sistemlerini sömürmeden 
varlığını sürdürebilen bir varlığa işaret eder. Buradan bakınca da “kendi kendine yetebilen 
olmak”, yeni dönemin kentsel ve bölgesel sistemleri için önemli bir özellik olarak karşımıza 
çıkıyor. Kendi dışındaki uzak alanlar üzerinde ciddi etkiler yapan, oraların sömürüsüyle 
büyüyen sistemler olmak yerine kendi kendine yetebilen ve kendi kendini düzenleyebilen 
sistemler olmak iyi antroposen çağının kentleri ve bölgelerinin anahtar nitelikleri arasında. 
Bu nitelikteki yerleşmelerin, karşılaştıkları beklenmedik durumlara ve şoklara karşı daha 
adaptif ve dayanıklı olmak gibi bir niteliğe de sahip olacakları açık. Tam da bu noktada 
önemli bir başka meselenin altını çizmek gerekiyor. Yeni dönemin kentsel ve bölgesel 
sistemleri; ekosistem dengesi üstünden gittiğimizde, sürekli büyüyen ve büyümek 
isteyen değil, sürdürülebilir bir yaşam standardını koruyan sistemler olarak geliştirilmeli. 
Dolayısıyla karşımıza üç önemli nitelik çıkıyor ki bunların her birisi bir ilke olarak da 
düşünülebilir. Yeni dönemde; “kendine yeterli olmayı”, “kendi kendini düzenleyebiliyor 
olmayı” ve “büyümeyi değil sürdürülebilir bir yaşam standardını korumayı” ilke edinen 
kentsel ve bölgesel sistemleri geliştirmemiz gerekli. Bunu yapabilmenin yolu ise bir dizi 
kamu eylem ve siyasasını devreye sokmaktan geçiyor. Planlama bunlardan bir tanesi.

Böylesi yeni bir düzen içerisinde planlamada üç tane temel değişim noktasına işaret 
etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ölçekler ve sınırlar konusu. Antroposen çağının 
bize gösterdiği hususlardan bir tanesi şu: gezegenin sınırlarını zorlayıp aştığınız andan 
itibaren sınır tanımayan bir küresellikte gelişen olumsuz etki ve durumlar karşınıza çıkıyor, 
mesela covid-19 pandemisi böyle bir şey. İklim krizini bir defa ortaya çıkardığınızda 
ve gezegenin iklim sistemini bozduğunuzda karşınıza çıkacak etkiler yine küresel bir 
boyutta oluyor ve sorumluluğu olsun olmasın hemen herkes bundan etkileniyor. Mesela 
iklim krizi şöyle çalışmıyor: “bana en çok Amerika sebep oldu, Avrupa Birliği ülkeleri 
sebep oldu, ben gideyim de onları etkileyeyim, Asya Pasifik’teki küçük ada ülkelerine 
bir şey yapmayayım” demiyor. Bilakis ilk başta Asya Pasifik’teki, iklim sorunun ortaya 
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çıkmasındaki tarihsel sorumluluğu yok denecek kadar az olan ada ülkelerini vurabiliyor. Ya 
da işte “bana sebep olanlar toplumun en zengin kesimleri” deyip göçmenleri veya yoksul 
kesimleri koruyan bir biçimde kendisini ortaya çıkarmıyor iklim krizi. Farklı düzeylerde 
de olsa tüm toplum kesimlerini istisnasız bir biçimde etkiliyor. Dolayısıyla, sınırların artık 
gezegenselleştiği ve gezegenin sınırlarını daha iyi idrak ettiğimiz böylesi bir dönemde 
idari ve politik sınırlara referanslı bir planlamanın çalışabileceğini düşünmüyorum. 
Belediye ya da il sınırları içerisinde, ya da birkaç ilin bir araya gelmesiyle oluşan idari 
sınırlarda çalışabilen, iş üretilebilen bir planlamanın yeni döneme ve yeni dünyaya yanıt 
vermekte yeterli olmayacağı açık. Dolayısıyla ölçek ve sınırlar meselesini, referanslarını 
ekolojiden ve doğadan alan bir biçimde yeniden kurmak, yani ekosistem bütünlüğüne 
sahip bölgeler ve bu bölgeler içerisindeki kentsel sistemlerden oluşan bir yerleşmeler 
kurgusunu ortaya koymak ve planlamayı da bunun üzerinden yapılabilir hale getirmek 
gerekiyor. Birinci husus bence planlamanın; ekolojik bölgeler ya da ekosistem bütünlüğü 
olan bölgeler ve bu bölgelerdeki kentsel sistemler ölçeğinde yapılabilir hale gelmesidir. 
O zaman bu bölgeleri kendine yeten, kendini yönetebilir ve büyüme yerine sürdürülebilir 
yaşam standardını muhafaza etmeyi sağlayan bölgeler haline getirebiliriz. Birinci konu bu 
ölçekler ve sınırlar konusu bence. Artık idari ve politik sınırlara referansla değil, doğanın 
ve ekolojinin bize gösterdiği sınırlara önem vermemiz gerekiyor.

Planlamanın değişimindeki ikinci konuyu da yine antroposen çağının kavramlarından 
birisiyle ilişkili olarak tartışmak istiyorum. O da; Türkçede yerleşik bir karşılığı olmayan, 
“nexus” kavramı ve “nexus yaklaşımı”. Bugün artık şunu çok iyi artık idrak etmiş durumdayız: 
Kentsel sistemler, doğal ve çevresel kaynak sistemlerine çok bağımlılar ve bu çevresel 
kaynak sistemleri arasında birbirleriyle müthiş bir şekilde iç içe geçmiş kompleks ilişkiler 
var. Bu ilişkileri etraflıca anlamadan ve algılamadan, varlığı bu ilişkisellik bağlamlarına 
(nexuslara) dayanan kentlerin ve bölgelerin geleceğine ilişkin kararlar vermek çok 
olanaklı değil. Mesela, bir kentsel sistem için yaşamsal önemi haiz kaynakların başında 
gıda, enerji ve su geliyor. Bu kaynakları sağlayan sistemler arasında çok güçlü ilişkiler 
var. Suyu elde etmek ve korumak, gıdayı nasıl ürettiğinizle sıkı sıkıya ilişkili. Çünkü 
su tüketiminin yüzde 75’i tarımda gerçekleşiyor. Enerji üretimi yine suya dayanıyor, ve 
gıda üretmek için su yanı sıra enerji de tüketilmesi gerekiyor. Dolayısıyla gıda krizini 
çözmek için atacağınız adımların karşınıza çok büyük su ve enerji bilançosu çıkarmaması 
gerekiyor. İşte bu ilişkisellik bağlamlarını ve doğal kaynak sistemleri arasındaki birbirine 
geçmiş güçlü ilişkileri iyi analiz edebilmek için planlamanın analitik boyutunun gözden 
geçirilmesi gerekiyor. Çevresel kaynak sistemleri arasındaki kompleks ilişkileri iyi analiz 
edebilecek nexus yaklaşımını, planlamanın analiz ve sentez boyutuna nasıl entegre 
edeceğiz, bunu nasıl kurumsallaştıracağız ve bunun gerektirdiği disiplinlerarası olma 
durumunu nasıl sağlayacağız? Bence iyi bir antroposen için planlamanın ufkunda ya 
da geleceğinde değişim gerektiren ikinci konuyu bu sorulara vereceğimiz yanıtlar 
oluşturuyor. 
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Üçüncü ve son husus ise bence insan ve toplum meselesidir. İyi bir antroposene 
gidebilmek insanın da değişim ve dönüşümünü ister istemez gerektiriyor. Çünkü yeni 
dönemde insanlar daha sorumlu olmak ve değişmek durumunda. Oysa bizim planlama 
sistemimiz, yani geleneksel planlama sistemi bugüne kadar, belki buna itiraz edenler 
olabilir tartışırız, olmayan ya da azınlıkta olan bir insan modelini veri aldı. Rasyonel 
davranan, dolayısıyla kendisi için bir çevre ortaya konduğunda ona uyum göstereceği 
düşünülen bir insanı veri aldı. Ama öyle bir insan modelinin varlığına güvenme şansımız 
galiba yok. Pandemide de biraz bunu gördük. Aslında var olan maske takmaya, sosyal 
mesafeyi korumaya ve aşı olmaya bile direnen bir insan. Dolayısıyla insanın değişimi 
ve dönüşümünün de planlamanın bir konusu haline gelmesi gerekiyor. Yani planlama 
rasyonel davranacak insanı veri almak yerine insanların değişimine, dönüşümüne katkı 
yapmak ve bunu sağlamak durumunda gibi artık. Bu durum nasıl sağlanır sorusunun 
cevabı da planlamanın ufkunda, gelecek vizyonunda yapılacak değişimin konusu olarak 
duruyor.

Özetle; kötü bir antroposendeyiz, ama bunu iyi bir antroposene doğru çevirebilmek 
elimizde. Bu durum, planlama mesleği açısından gerçekten çok kritik konulardan bir 
tanesidir. Kentleri ve bölgeleri ele alışımızı ve kavramsallaştırışımızı gözden geçirmek, 
planlamayı da ölçekler ve sınırlar, nexus yaklaşımına dayalı analiz ve sentez çalışmaları 
ve insanla kurulan ilişki eksenlerinde değiştirmek gerektiği kanaatindeyim. 

ÜÇÜNCÜ SÖZ; SORU-CEVAPLAR

Prof. Dr. OSMAN BALABAN- Çok teşekkürler. Ben hem Göktuğ Bey’in hem Deniz 
Hanım’ın sorularına ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum ancak öncesinde “Berlin’de olup 
bizde olmayan şey nedir” meselesine de değinmek istiyorum. 

Berlin ile bizim kentlerimiz arasındaki fark, bir iki şeyin noksanlığıyla açıklanabilecek 
bir durum değil. Yani Berlin’i bugün Berlin yapan şeyler şunlar, onları alalım Türkiye’ye 
getirelim ile olacak iş değil. Berlin, siyasal, toplumsal ve kültürel bir bağlamın kentsel 
ortamı ve Berlin’in niteliği aslında o bağlamın toplumsal, siyasal, kültürel niteliklerinin 
de bir sonucu, bir yansıması. O yüzden çok basit bir iki referansla açıklanabilecek bir 
şey değil bence. Bizim birçok yönden değişip dönüşmemiz lazım ki işte Berlin ve Berlin 
türevlerinin gösterdiği nitelikte kentlere sahip olalım. Oysa bizim kültürümüzde konutu 
yatırım amaçlı almak, arsayla zenginleşmek gibi huylar var ve bunlar bizim toplumun 
iliklerine kadar işlemiş durumda. Toplumu oluşturan bireylerin çoğunun bu türden şeyler 
peşinde koştuğu bir bağlamda Berlin gibi bir kent yapmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla 
burada çok daha yapısal, çok daha derinde yatan bazı etmenler var. Onların da bugünden 
yarına kolayca değişmesi benim açımdan çok mümkün görülmüyor.
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Şimdi Göktuğ Bey’in sorusuna yanıt vermek istiyorum. Kendisi soruda “radikal” 
kelimesini kullanmış; Türkiye hükümetinin iklim politikasındaki radikal değişim gibi bir 
ifade. Aslında ortada radikal bir şey yok. Biz ne yaptık? Paris Anlaşmasını onayladık ve 
2053 yılı için net sıfır hedefi koyduk. Pek çok ülkenin üç beş yıl önce yaptığını yaptık, 
yani bizim burada yaptığımız işte çok radikal bir şey yok. Sadece geç kalınmış bir işin 
yapılması var: Paris Anlaşmasının onaylanması ve net sıfır hedefi için bir yıl konması. 
Şimdi bunları da çok samimi bulduğumu söyleyemeyeceğim. Bunlar önemli elbette, 
anlaşmayı imzalamış olmak ve net sıfır hedefi koymak önemli, ama bunların gerçekten 
anlamlı bir iklim politikası oluşturmak ya da  Türkiye’nin mevcut iklim politikasını olumlu 
yönde değiştirmek niyetiyle mi yapıldığı tartışmalı.  Ben burada samimiyet olduğunu 
düşünmüyorum, o nedenle son günlerde sosyal medyada bu konudaki heyecanlı tutuma 
biraz ihtiyatlı yaklaşmak taraftarıyım. Arkadan gelecek adımların çok doğru, gerçekçi ve 
anlamlı olacağı kanaatinde değilim maalesef. Bunun örneklerini de görmeye başladık. Bir 
yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismine “iklim değişikli” ibaresini eklemek, ama 
öte yandan Kanal İstanbul ısrarından vazgeçmemek. Bunlar anlaşılır işler değil. Kanal 
İstanbul dediğiniz proje Türkiye’nin iklimle ilgili koyduğu bütün hedeflere ulaşmasını tek 
başına engelleyebilecek bir projedir. İstanbul’un iklim değişikliğine uyum sağlamasını 
terse çevirecek, kentin enerji tüketimini ve emisyon ayak izini ciddi anlamda büyütecek 
bir projedir. Bir taraftan söylenenlere bakıyorum diğer taraftan da Kanal İstanbul 
projesindeki ısrara, yeni nükleer santral sözleri verilmesine, yenilenebilir enerjinin 
nükleer santrallerle ilişkiliymiş gibi değerlendirilmesine bakıyorum ve burada bir 
samimiyet problemi olduğunu düşünüyorum. Paris anlaşmasının imzalanmasının; batı 
sisteminden kopma noktasına geldiğimiz bir aşamada, o sistemden kopmamak, ilişkileri 
biraz onarmak arzusundan ve bir miktar da gelecek parasal kaynağa duyulan ihtiyaçtan 
kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım yanılırım, umarım burada bir samimiyet vardır ve 
bu adımların arkası çok daha nitelikli bir şekilde gelir. Umarım ben yanılırım, ama benim 
bu konuya baktığımda gördüklerim bunlar. 

Şimdi COP meselesine gelecek olursak; COP 26 ve bunun kentlere yansıması neler 
olur diye sormuş Deniz Hanım. COP 26 şunun için önemli; Trump sonrası yapılan 
aslında ilk ciddi taraflar toplantısı COP 26. Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
olması uluslararası iklim siyasetini çok baltaladı. Obama’nın son dönemlerinde Paris 
Anlaşması imzalandı ve Amerika süreçte önemli bir oyuncu haline geldi. Sonrasında 
Trump gelince bu iş ciddi anlamda sekteye uğradı. İşin iyice zayıfladığı noktada işte 
Greta’nın çıkması önemli bir ivme kazandırdı sürece. Son dönemde Amerika’daki başkan 
değişikliği, Trump’ın gidip yerine Biden’in gelmesi önemli oldu. Amerika’nın pozisyonunu 
değiştirmesi ve Amerika’nın diğer oyuncuları da sürece yeniden davet etmesi açısından 
önemli oldu. Hatırlarsanız bu yıl (2021) Nisan ayında Biden bir liderler zirvesi düzenledi 
ve o aslında bu COP 26’ya yönelik bir çağrıydı; taahhütlerin yenilenmesi çağrısıydı. 
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Bu COP 26 şunun için önemli: Dünyanın şu anda önüne koyduğu emisyon azaltım 
hedefleri bizi Paris Anlaşmasının ne 1.5 derece hedefine, ne de 2 derece hedefine 
götürmüyor. O yüzden de bu taraflar toplantısında yenilenmiş taahhütleri göreceğiz. 
Toplantı şu anda devam ettiği için çok farklı bilgiler geliyor, sonrasında değerlendirmek 
lazım, ama buradan eğer çok ciddi, bizi 1.5 ya da 2 derece hedefine götürecek taahhüt 
yenilemeleri filan gelirse o zaman bu taahhütleri yerine getirmenin yollarını konuşacağız. 
Bu noktada iş kaçınılmaz olarak kentlere gelecek. Taahhütler ulaşmanın yolları olarak 
kenti yeniden biçimlendirmek, kenti yeniden tasarlamak konuları karşımıza çıkacak. İşte 
o durumda Tuğba Hanımın bir miktar örneklerini verdiği çeşitli stratejiler, politikalar ve 
uygulamaları konuşacağız; bunların kentlerde uygulanmasına dair çalışma ve tartışmalar 
yapacağız. Ancak o zaman o azaltım hedeflerine ve 1.5 ya da 2 derece ile sınırlandırılmış 
küresel ısınma hedefine ulaşılabilsin. Dolayısıyla toplantı sonunda hedefler ve taahhütler 
açısından nerede olduğumuzu görmek lazım. O zaman kentlerde neler olup biteceğine 
dair bazı önemli sonuçları çıkarıp tartışacak hale gelebiliriz. 
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PLANLAMA’NIN GELECEĞİNDE ‘PLAN’I YENİDEN 
DÜŞÜNMEK

Doç. Dr. Olgu Çalışkan

Ben de ilk iki konuşmacıya referansla ikisinin ortak noktası olan karmaşıklık ve belirsizlik 
kavramları üzerinden konuya açılımı sağlamayı düşünüyorum. Öncelikle çok teşekkürler, 
son derece iyi organize edilmiş kongrenin kapanış oturumunda yer almak mutluluk 
verici. Kongre programına ilk baktığımda ilk konuşmayı yapan Zekayi Görgülü Hocanın 
konuşma başlığını görünce biraz üzüldüm açıkçası. Üzüntümün nedeni bütünüyle 
akademik bir kıskançlıktan(!) ibaretti. Son altı-yedi yıldır üzerinde düşünüp birtakım 
notlar aldığım, birlikte çalıştığım dostlarla da ön eskizlerini çıkarttığım, ama yeterince 
hazır olmadığı gerekçesiyle bu oturumda başlığa yansıtmaktan son anda vazgeçtiğim 
bir kavramsallaştırmayı gündeme getirdi hoca: “Plansız planlama”. Bununla birlikte 
dinleyince fark ettim ki Zekayi Hoca bu başlığı yeni bir açılımdan çok bir tür sorun 
alanı olarak ortaya koydu. “Plansız plandan” çok “planlamasız plandan” söz ediyordu, 
izlediyseniz şayet.  Ben bu kısa konuşmada plansız planlamanın, planlamanın geleceği 
için bir model önerisi olarak tartışmaya açma niyetindeyim. 

‘Plan’ı ekonomik, kurumsal ya da mekansal gelişim ve dönüşümü önceden yönlendiren, 
belli parametreler çerçevesinde denetleyen ve bu yönde (eğer mekansalsa şayet 
mülkiyet desenini belirleyen) bir düzenleme aracı olarak tanımlıyoruz. Benim bu 
bağlamda tartışmaya açtığım konuysa başlığa büyük harfle yerleştirdiğim “Plan”, yani 
kentsel gelişimin gelecekte alacağı mekansal formu iki ya da üç boyutlu olarak bugünden 
betimleyen görsel temsil aracı ya da belgesi. Özel olarak bir tür eylem planı ya da kentsel 
tasarım vaziyet planı değil kastettiğim; kentlerin formunu bütünsel olarak belirleyen “ana 
plan”, “master plan” ya da “nazım plan”ı kastediyorum özel olarak.
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İlk olarak modern planlama kuramını yazan ve şehircilik söyleminin de babası olan 
Illdefons Cerda’nın Barselona Planı’ndan (1859) bu yana yaklaşık 150 yıllık modern 
planlamanın temel entelektüel ürününden söz ediyoruz. Aslında Rönesans’la ortaya 
çıkan, zanaata alternatif olarak kurumsallaşmış tasarım pratiğinin bir ürünüdür, plan. 
Mimarlığın kentsel bağlamda planlamaya el vermesiyle şehirciliğin temel ürünü haline 
geliyor. Bunu Hippodamos’un Milet planına kadar götürebiliriz, ama ben bu savın da tam 
olarak doğru olmadığı kanısındayım. O ayrı bir konu. 

Peki nedir burada sorun? Herhangi bir kent planının kestirimi ortalama 20 yıl olan 
plan şemalarıyla kentlerin bu plan öngörüsüyle gerçekleşmiş gelişim örüntüsü 
karşılaştırıldığında ciddi farklar saptanmaktadır. Kentin birçok bileşeninin planın 
öngördüğü biçimiyle ortaya çıkmadığı; çok sayıda toplumsal, iktisadi ve politik etmenin 
etkisi altında ‘deformasyon’a uğramış olduğu görülmektedir. Bu anlamda büyük harfli 
“Plan”ın kentsel gelişimi yönlendirmede genel bir başarısızlığından söz etmek olanaklıdır. 
İşte bu noktada planın yetersizliğinin, onun niteliksizliğinden ve onu yeterince başarılı 
bir şekilde uygulayamadığımızdan çok; geleceğin kentinin ideal formunu, desenini 
belirlemeye yönelik öz niteliğinden kaynaklanmakta olduğunu düşünüyorum, onu 
savlıyorum. Birçok meslektaşımın bu durumun temel sorumlusunun spekülatif kentsel 
arazi üretim biçimi olduğuna yönelik ekonomi-politik itirazlarını da duyar gibiyim. Kuşkusuz 
bu temel faktörlerden birisi. Ama bu veri kendi başına planın performans sorununu 
ortadan kaldırmıyor; kentsel gelişimin denetimi sorunsalına planlama perspektifinden 
yanıt vermiyor. Özellikle son yirmi yıllık dönemde kent ve planlama kuramı alanlarındaki 
tartışmalara baktığımızda hemen her çalışmanın toplumların ve siyasetin davranış 
biçimlerindeki artan belirsizlik ve karmaşıklık koşullarını veri aldığını görmekteyiz. 
Dolayısıyla belirsizlik artık ideolojik bir söylem olmanın ötesinde maddi yaşamın tam 
da içinde olan bir etmen. Pandemi süreci, küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizler her 
şeyden önce bize bunu kanıtlıyor. Bununla birlikte tüm bu kavramsal tartışma kendisini 
bir türlü ne eğitim ortamında, ne de pratikte yeniden üretebiliyor. Bunun planlama 
praksisi açısından ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Biraz da düşünsel açıdan 
kışkırtıcı bir şekilde, bu noktada temel sorunun şu olduğunu düşünüyorum: çağdaş 
planlama ve geleceğin planlama pratiği kentlerin gelişimini 19. Yüzyılın temel şehircilik 
aracıyla yönlendirebilir mi? Tabii yanıtımız çekingen de olsa kuşkulu bir “hayır”sa, bu 
durumda “ne yapmalı?” sorusu gündeme geliyor. Çok uzatmadan konuşmanın ikinci 
yarısında kısaca bu konuya değinmek isterim. 
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İKİNCİ SÖZ

AKİF BURAK ATLAR- Çok teşekkür ediyoruz. Biz tabii geleceğin mesleği diye savunduk 
planlamayı, ama şu an size sorulan sorudan aldığımız yanıt hem evet, hem hayır. Bence 
soru işaretlerini olabildiğince silkelemeye çalışalım oturumun sonunda, o yüzden Olgu 
Hocama soruyu sorarken ilk kısımda bahsettiği, işaret ettiği gelecekteki planlamanın yeni 
araçları konusunda bizi topyekûn mutlu bir sona götürecek çıkış yolları nerede olmalı ya 
da siz de acaba Ayşegül Hocamız gibi karamsar mı bakıyorsunuz?

Doç. Dr. OLGU ÇALIŞKAN- Ben de son sorudan yola çıkarak konu üzerine farklı bir 
açılım sağlayayım. Nitekim belki bir açıdan teknoloji merkezli bir perspektif sunuyor 
olabilirim. 1973’te Horst Rittel ve Melvin Weber’in dile getirdiği “Planlama Kuramındaki 
Çıkmazlar” tartışması planlamayı ehlileştirilemeyen bir tür “hınzır sorun” (wicked 
problem) alanı olarak tanımlıyordu.  Farklı ve çelişen unsurların ve aktörlerin bir arada 
olduğu bir planlama düzleminde optimizasyonun olanaksız olduğunu savlıyordu. Bu 
sav, değişen ve karmaşıklaşan toplumsal altyapı karşısında bugüne dek yanlışlanabilmiş 
değil. Dolayısıyla tüm kurgusu optimizasyon üzerine olan böyle bir yapay zekâ altyapısı 
planlamanın temel aracı olamaz diye düşünüyorum. “Plana” yönelik itirazın da bundan 
kaynaklandığını bel’rtmek isterim. Yani geleceğin optimum betimi olduğu savına dayalı 
plan, her şeyden önce planlamanın doğasında olan bu ehlileştirilemeyen toplumsal 
ekolojik sorunlara yanıt vermekte yetersiz kalmaktadır.  

Konuşmamın ikinci bölümünde ise bir denetim ve düzenleme aracı olarak planların 
kentin gelişimini biçimlendirmedeki yetkinlik düzeyini biraz sorgulamak istiyorum. 
Alternatif bakış ne olabilir, bunu bir miktar açmaya çalışacağım. Çok fazla yapay zekâ 
vb. konularına kaymadan belki de bu bölümde “Plan”a alternatif araçlar ne olabilir, bunu 
irdelemek niyetindeyim. Merkezi bir otorite tarafından üretilen, bütüncül ve durağan 
ana planlara yönelik itirazın, temel kaygısı mekan, kent formu ve morfoloji olan fiziksel 
planlama alanından geldiğini görmekteyiz. Bu aslında bakarsanız şaşırtıcı bir durum. 
Özellikle alanın planı temel bir tasarım aracı olarak kullanan mimarlıkla kurduğu yakın 
disipliner ilişki nedeniyle.. Bununla birlikte alternatif denetim biçimlerine, yöntemlerine 
yönelik en fazla arayışın da yine bu alandan; fiziksel planlama ve kentsel tasarım alanından 
geldiğini görmekteyiz. Özellikle son yirmi yılda üzerinde çokça tartışılan ve üzerine 
çok sayıda deneyim üretilen tasarım kodları ve kodlama konusunun sonunda ciddi bir 
açılım sunduğu ve geleceğe yönelik dikkate değer bir ipucu sağladığı düşüncesindeyim. 
Kodlama deyince hemen dijital platformlar düşünülüyor, ama “kod” dediğimiz şey 
aslında bakarsanız, şehircilik kültüründe hep var olagelen bir araç. Biliyorsunuz planla 
birlikte “kod”, yapı ve yapılaşma bağlamında şehirciliğin kadim araçlarından biri. Örneğin 
Antik Yunan’da her bir koloni yerleşimi için bir plan üretmiyordu. Farklı yerleşimler 
için uygulamaya konan, merkezden tanımlanan jenerik yapılaşma kodları, bu koloni 
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uygarlığının kentsel üretkenliğini olanaklı kılmıştı. Benzer bir durum, Ortaçağ şehirciliği 
için de geçerli. Bugün sahip olduğu birçok mekansal nitelikle olumlanan geleneksel kent, 
bütünüyle yerel kodlara dayalı bir üretim sürecinin ürünüydü. Dolayısıyla yaklaşık on bin 
yıllık geleneksel şehircilik pratiğinde kod hep vardı ama plan hiç yoktu. Modern anlamda 
plan ise son 150 yıllık dönemin temel ürünü. Günümüzde ise koda ve kodlamaya 
olan yönelişim işte böyle bir “gelenekselden geleceğe” yönelik bir yaklaşımla ortaya 
çıktığını görüyoruz. Yani modern planlamadan çok belki de modern plana yönelik bir 
eleştiriyle yola çıkıyor söz konusu eleştirel arayış. Bütüncül (total) planların bağdaşık, 
bütünleşik mekansal kaliteyi üretebilecek kent formu yaratmadaki yetersizliği disiplini 
yeniden koda  yönlendirdi diyebiliriz. Bununla birlikte kod ve kodlama, planın yerini 
bütünüyle almış değil. Kod daha çok plana paralel bir araçsallığa sahip. İmar plan 
notları da bir anlamda kod olarak kabul edilebilir. Ama kurgulanan yaklaşım, bütünüyle 
kodlamaya dayalı bir alternatif denetim sistemiyse kendini algoritmik bir düzlemde var 
etmek durumunda. Birden fazla ilişkisel kuralın (mekansal kodun) geniş bir düzlemde 
birbiriyle ilişkilendirildiği bir kural dizininden söz ediyoruz “algoritma” derken. Bu 
bağlamda mutlaka bir tür dijital bir platformdan söz etmiyoruz bir  düşünce biçimi olarak, 
bununla birlikte dijital bir platformun gerekliliğinden söz etmiyoruz. Ancak hesaplamalı 
(computational) sistemlere dayalı bir kodlamayla işleyen bir planlama pratiğinin tek 
bir sabit plan şeması üzerinden değil, alternatif gelişim senaryoları üzerinden hareket 
etmesine olanak sağlanacağının altını çizmekte yarar var. Burada önemli olan nokta, teknik 
altyapıdaki bu olası dönüşümün kaçınılmaz biçimde düşünce biçiminde de dönüşümü 
gerekli kılacağı gerçeğidir. Bu bağlamda senaryo yazımı, her şeyden önce planlamanın 
ana unsurlarından, eylem alanlarından birisi haline gelmektedir. Belki de yeni ekolojik 
yaşam gibi üst soyo-politik kurguları da mekana yansıtacak şekilde.. Bu bağlamda plancı, 
kerameti kendinden menkul gelecek formunu bir optimum biçimi arayışında bulunmak 
yerine, belirli gelişim senaryolarına el verecek bir kural/kod dizgesini tasarlayan, her 
senaryoyu belirli bir performans ölçütüne göre test eden (dolayısıyla rasyonel) ve bu 
alternatif gelecek senaryolarını kamuoyunun müzakere düzlemine taşıyan dolayısıyla 
demokratik bir sistemin de ajanı, faili haline gelebilir diye düşünüyorum. Tabii bu durum 
planlamadaki yerleşik bilişi, zihin yapısını da ciddi biçimde yapı bozumuna uğratmayı 
gerektiriyor. Bu anlamda kentsel mekanı artık yukarıdan aşağı plan hiyerarşisiyle 
biçimlendirmeye çalışan değil; aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı dinamiklerin etkileşim 
halinde kurgulandığı yeni bir algıyı gerektiriyor. Tabii bu durumda doğrusal ve kademeli 
bir plan üretiminin yerini ölçeksiz, ilişkisel ve döngüsel bir yaratıcı düşünce pratiğine 
bırakması gerekiyor diye düşünüyorum.

Bu anlamda senaryo yazımı ve simülasyon tekniklerinin çok daha fazla planlama 
alanımızda ve eğitimde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda başarım 
(performans) kavramının mekansal olanla ilişkilendirilmesine biraz daha fazla kafa 
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yormamız gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla belki artık PLANcı değil, 
ama hep karşılaştığımız ve itiraz ettiğimiz şekliyle PLANLAMAcıdan söz etmek olanaklı 
hale geliyor. Planlama eylemini plana indirgemeyen, onu geniş bir düzlemde ve çok 
çıktılı, çok ürünlü daha karmaşık bir sürecin aktörü haline getirmekten söz ediyorum. 
Teşekkür ederim.
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KAMU POLİTİKALARI VE DÖNÜŞEN KENTSEL MEKAN

Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu

Doç. Dr. PELİN PINAR GİRİTLİOĞLU- Evet, şimdi herkese merhaba diyerek ve 5 günün 
sonunda hâlâ burada olanlara teşekkür ederek, bütün etkinliğe emeği geçenlere, katkı 
koyanlara yeniden teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Ben bu 5 günün sonunda kamu politikalarını biraz tartışmak istedim. Olabildiğince de 
izlemeye çalıştım programı; tartıştığımız bir sürü şey aslında geliyor dolaşıyor, kamu 
politikaları noktasında duruyor ve yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Kamu 
politikalarının temel aktörü olan devlet yapısından bahsediyoruz ve burada aslında en 
temel sorularımızdan biri devlet dediğimiz bu yapının birey ve grupların toplumsal ve 
ekonomik hayatına ne amaçla ve ne düzede müdahale ettiği / edeceği sorusu. Şimdi 
aslında neoliberal dünyada hep devlet yapısının küçülmesinden söz ediliyor, ama aslında 
küresel sistem içinde devletin işlevi o kadar da azalmıyor, aksine artıyor. Çünkü bir 
yandan güvenlik gibi, adalet gibi, eğitim-sağlık gibi, altyapı gibi temel kamusal ihtiyaçlar 
ve hizmetler devam ederken, bir yandan da iklim krizleri gibi, küresel ısınma gibi, 
salgınlar gibi birçok yeni küresel ve kamusal sorun ortaya çıkıyor ve çözüm bekliyor. Bu 
da aslında bugün hâlâ devletlerin birlikte çözmesi gereken sorunlar olarak önümüzde 
duruyor. Bu durum bir devlet inancını da ortaya koyuyor. Bu inancı Hobbes ilk defa 
“Leviathan” eserinde “mülk ve özgürlük konularında sınırlayıcı bile olsa mutlakiyetçi bir 
devletin varlığı gereklidir” diyerek dile getiriyordu. Bu nasıl bir devlet o zaman, şimdi 
burada onu biraz ortaya koymamız lazım. Buna Grange biraz cevap veriyor ve devlet 
paradigmasının nasıl değiştiğinden bahsediyor. 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra artan 
bürokratikleşmeyle birlikte devletin giderek daha fazla egemen sınıfın çıkarlarını koruyan 
ve meşrulaştıran bir toplumsal iktidar aracı olduğunu söylüyor. Bu iddia günümüz 
dünyası üzerinden değerlendirilirse, aslında giderek güçleniyor. 
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Bu toplumsal düzeni ve doğru bir siyasal sistemi kurabilmek için kafa yoranlar olmuş. 
Mesela, Rousseau bunlardan bir tanesi, toplumsal sözleşmeyi yazdığında tam da bunu 
söylüyor: “Siyasi bir sistemin kurulabilmesi için en iyi yöntem toplumsal sözleşmedir” 
diyor. Bu toplumsal sözleşmeyi de monarşik düzene bir karşı muhalefet olarak ortaya 
koyuyor. Bugünkü devlet yapısına ve özellikle Türkiye’deki yapıya baktığımızda, otokratik, 
yani buyurgan bir yönetim görüyoruz karşımızda. Burada monarşinin de bir çeşidi olan 
otokrasi kapsamında, Türkiye’deki bu kamu politikalarının her alanda olduğu gibi kentsel 
alanda da benimsenmiş olan otokrat devlet yapısının çatısı altında yeniden ve yeniden 
üretildiğini, mekan üzerinde ciddi bir müdahale aracı olarak yeniden şekillendirildiğini 
görüyoruz. Kamu politikaları aracılığıyla mekana doğrudan müdahalenin yollarını da 
aslında iki türde ortaya konduğunu görüyoruz. Bunun bir tanesi yasal ve anayasal 
düzenlemeler, ikincisi de planlama. Planlama burada da çok önemli bir araç olarak 
ortaya konuyor. Devletin giderek bu gayrimenkul piyasasına artan ilgisi, kent topraklarını 
metalaştırarak ekonomiye tırnak içinde ivme kazandırma aşkı temel bir hedef olarak ortaya 
çıkıyor ve planlama da bu metalaşma sürecini meşru kılmak üzere araçsallaştırılıyor. Hem 
merkezi yönetimler, hem de yerel yönetimler aslında bu araçsallaştırma sürecinin başat 
aktörleri, hatta kolaylaştırıcıları olarak ortaya çıkıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde ve 2017 
yılından sonra da Türkiye bu yeni hükümet sistemiyle beraber yeni bir kamu politika 
analizi eğilimiyle karşı karşıya kalıyor. 

2017 yılında ortaya çıkan Anayasa değişikliğiyle devlet ve kamu yönetimi sisteminde 
mevcut yapıya oldukça aykırı bir model ortaya konuyor ve son 10-15 yıla baktığımızda 
uygulamaya konan bu kamu politikalarının, değişikliklerinin ve reformlarının iç tutarlılık 
sergilemekten çok uzak bir noktada olduğunu görüyoruz. Yani yeni bir yapıyı da 
kurmaktan çok, mevcut strüktürün sökümünü amaçlayan bir yapılanma süreciyle karşı 
karşıyayız. Bu süreçte özellikle afetler, pandemi, 15 Temmuz süreci gibi siyasi ve ekonomik 
krizler, mekana müdahalenin dayanağı ve âdeta bir fırsat haline geliyor. Böylelikle, bu 
gerekçelere sırtını yaslayarak kamu politikalarını da yeniden kurgulayan buyurgan devlet 
mekanizması bugün giderek daha da görünür bir forma bürünüyor. 

Aslında hem gelişmiş, hem de az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde böyle kriz 
dönemlerinde, bunalım ya da türbülans dönemlerinde birtakım ortak sorular ortaya 
çıkıyor. Bu noktada özellikle, devlet sisteminin sürdürülebilirliğini sekteye uğratan 
değişkenler neler, bu değişkenlerin temel aktörleri bu değişimde nasıl bir rol üstleniyor ve 
bu değişkenler mekan üzerinde nasıl müdahalelerle belirginleşiyor sorularını soruyoruz.

Türkiye’nin geçtiğimiz birkaç on yıllık dönemine baktığımız zaman, mekanın dönüşümünün 
iki temel gerekçe fırsat bilerek gerçekleştirildiğine tanık oluyoruz. Bunların bir tanesi 
afetlere dirençlilik, bir tanesi de ekonomik kalkınma ve rekabet edebilirlik. Bütün 
yapılanın, mekana müdahalelerin geri planında süreci meşrulaştırmanın bayrağı olan 
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bu iki gerekçe var. Burada kamu yararı kavramı bu müdahaleleri meşru kılan bir meşale 
gibi taşınıyor. Bu müdahalelerde ve tüm bunların zemininde ve aslında perde arkasında 
da güçlü bir ideolojinin yattığını görüyoruz. Biz bunu nerelerde gördük? Mesela, 
Ankara’da gördük, Cumhuriyet kazanımı olan birçok yapının, örneğin İller Bankası 
yapısının, endüstri mirası yapılarının yıkımında gördük. Örneğin Su Süzgeci Binasında, 
Marmara Köşkünde, İller Bankası Binasında deneyimledik. Melih Gökçek’in İller Bankası 
yıkımlarının üzerinde verdiği zafer pozunu burada tekrar hatırlatmak isterim. Çünkü o 
fotoğraftaki poz, tarihi bir pozdur, bu güçlü ideolojinin de önemli bir kanıtıdır, belgesidir. 
Bu müdahaleler bir yandan da özel mekan ve kamusal mekanın her ikisini birden içerik 
olarak değiştirmeye başlıyorlar. Bugün yarı kamusal mekan diye bir kavram çıktı karşımıza. 
Peki bu nereden çıktı? Üzülerek, planlama okullarında da bu kavramın tanıtıldığını 
öğreniyoruz öğrencilerimizden, bundan bahsedildiğini duyuyoruz. Bu kavramlar, bütün 
bu müdahaleler kamusal vicdanları rahatlatmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bugün nerenin 
ne kadar kamusal olduğunu, bu alanın toplum yararına nasıl düzenlenebileceğini ve 
bu konunun, planlama disiplininin bulanık tartışma alanlarından biri haline geldiğini 
görüyoruz. Bir yandan özelleştirme uygulamaları doğrudan satışlar, tahsisler kiralamalar 
gibi uygulamalarla kamu arazileri özel sektöre devrediliyor, bir yandan kamu arazileri 
planlar eliyle yapılaşmaya açılıyor ve sözde kamu işletmeleriyle aslında bu alanlar da 
daraltılıyor. Yani kamusal alan kavramının içeriği de değiştiriliyor.

Şimdi ben burada bırakayım, Akif çünkü bana da bir işaret yolladı az önce, ondan sonra 
devam edeceğim kaldığım yerden, teşekkür ederim.

İKİNCİ SÖZ

AKİF BURAK ATLAR- Sevgili Olgu Hocamıza teşekkür ediyoruz. Aslında evet, planlamanın 
kodları derken belki de dünyanın en eski pratiklerinden biri değil mi? Şehircilik tarihine, 
yerleşmeler tarihine baktığımızda modernizmden önce adı konmadan bu uygulanan bir 
yaklaşım aslında, fakat günümüzde belli ki bir tıkanma yaşıyoruz. Araçlar da gelişiyor, 
zenginleşiyor, işin pratiği, birikimi olabildiğince doyurucu noktada, fakat uygulamada 
birtakım sorunlar var. Dinleyicilerimizden Ersan Koç’un işaret ettiği bir ilişkilendirilme 
sıkıntısı var. Özellikle hukukla bağlantısının aşındırılması, hukuki zeminde üretilen planların 
son derece güncel ve akılcı perspektiften hazırlanmış olmalarına rağmen uygulamada 
bizi çok kritik, karanlık bir noktaya itiyor şüphesiz. Belki Türkiye’ye baktığımızda özellikle 
bir yasa tartışması, bir araç tartışmasını da yeniden ele almak gerekecek. Değerli Hocam, 
nereden almak istersiniz bu noktada? Planlamanın, tartışmanın şu ana kadar çizdiği o 
sıkıntılı fotoğrafı tedavi etmesi için kamu perspektifinde nereye odaklanması gerekecek 
bu aciliyet kapsamında? Pelin Hocam, söz sizde.
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Doç. Dr. PELİN PINAR GİRİTLİOĞLU- Ben yine bıraktığım noktadan, kamusal alan 
meselesinden başlayarak buna cevap vermeye çalışacağım. Burada liberal görüşü 
hatırlatmak isterim. Liberal görüş kamusal alanın işlevinin devlet tarafından yürütülen 
kamusal faaliyetlere bir meşruiyet zemini oluşturmak olduğunu söylüyordu. Burada 
bu nedenle de kamusal alandaki diyalogun sadece politik ve hukuki meselelerle sınırlı 
tutulması gerektiğini öngörüyordu. İyi yaşam, ahlaki, dini konular gibi meseleleri özel 
alan içerisinde değerlendiriyordu. Bugün geldiğimiz noktada kamusal alan ve özel alanın 
giderek çok daha fazla iç içe geçtiği bir düzlemin farkındayız planlama alanında, bunu 
meşrulaştıran düzenlemeler de oldu. Mesela, plan notlarına özel sosyal donatı alanı gibi 
kavram eklendi. Bu gerçekten de özelin ve kamunun iç içe geçtiği alanları bize tanımlıyor 
ve doğrudan yaşam biçimlerini de kamusal alan meselesinin içine sokan yeni bir dönemi 
başlatıyor.

Bu anlayış, 2010’lardan sonra çok daha güçlenerek geldi. 2011 yılında yeni bir Bakanlık 
kuruldu biliyorsunuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu noktadan sonra aslında bütün 
bu planlama yetkileri yerelden alınarak, her ne kadar yasalarda yerinde duruyor gibi 
görünüyorsa da Bakanlığın eline geçti. Bu noktadan sonra yerel yönetimler bu sürecin 
içinden neredeyse sessizce çekilmeye başladılar. Bunun daha sesli hale gelmesi 15 
Temmuz sonrasıdır, yani giderek yetkiler çok daha fazla merkezileşti, mekan üzerindeki 
tahakküm arttı ve başkanlık sistemiyle birlikte tamamen yeni bir kurumsal yapıya da 
büründü. Aslında bütün bu süreçte yaşadıklarımız hep mekan üzerindeki müdahaleleri 
arttırmanın ve bu konuda kamunun giderek daha güçlü bir erk gibi müdahaleci olmasını, 
daha buyurgan olmasını gerekçelendirdi. Neler oldu bu süreçte, neleri gördük biz? 
Mesela, kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilen mülksüzleştirme uygulamalarını 
gördük. Hiper soylulaştırma diye bugün tanımladığımız uygulamaları gördük. Zorla 
yerinden etme uygulamalarını gördük. İşte kent merkezindeki kamusal donatı alanlarının 
mesela, kamu hastanelerin desantralizasyonu sürecini gördük. Çok yakın zamanda bu 
kamusal ve özel birçok mülkün Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilerek yine bir kısmının 
yerelin elinden, bir kısmın özelin elinden alınmasını ve merkezileşmesi sürecini gördük. 
Millet Bahçesi gibi ideolojik tabanlı projeleri ya da kültür başlığı altında meşrulaştırılan 
projeleri gördük. Çok yakın zamanda AKM’nin açılması, arkasından Beyoğlu Kültür Yolu 
projesi gibi kent suçlarını, bir kent suçları rotasını benimseyen projelerle bu sürecin 
meşrulaştırıldığını gördük ki, bu Harvey’in ikinci çevrimini bir kez daha karşımıza çıkardı. 
Yani kent suçlarının ikinci çevrimde yeniden sermaye birikim araçları olması meselesini 
de gündeme getirdi. Mega projeler tabii burada çok önemli. İstanbul’da son yıllarda arka 
arkaya gördüğümüz 3. Havalimanı projesi gibi, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü 
projesi gibi, bugün önümüzde duran Kanal İstanbul projesi gibi mega projeler. Bütün 
bunların hepsine baktığımızda bunların neredeyse torba yasalar ya da plan notlarıyla 
hukuki zemine oturtulduğunu gördük ve giderek de kurumsallaştırıldı. Doğa ve kültür 
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mirası üzerindeki tahribatın akıl almaz boyutlara vardığı uygulamalarla karşı karşıyayız 
bugün ve milyonlarca Euro’luk fonlara konu olan, yakın zamanda gündeme düşen COP26 
gibi uluslararası sözleşmeler neredeyse böyle kamu nezdinde bir vicdan rahatlatma 
eylemi gibi görünse de aslında bunun ötesinde çok farklı içeriklerle, daha derin içeriklerle 
uygulamaya geçtiğini söyleyebiliyoruz.

Bütün bunlara baktığımızda toplumsal eşitsizlikler arttı, adil olmayan yeni bir kent düzeni 
ortaya çıktı. Toplumun can ve mal güvenliği ve kamusal değerleri aşındı, zedelendi. 
Kentsel haklar ihlale uğradı ve bütün bunlar aslında hep planlama eliyle oldu. İşte hem 
Zekai Hocamın, hem de biraz önce burada Osman Hocanın bahsettiği plansız planlama 
meselesi bütün bu sürecin yeni bir formla gerçekleşmesine neden oldu. Biz meslek 
insanları olarak aslında planlamadan neredeyse korkar hale geldik. Çünkü daha 80’li 
yıllarda bütün bunlar plansızlık üzerinden gerçekleştiriliyordu, ama bugün doğrudan 
planlar eliyle, yani hukuki bir zemine oturtularak gerçekleştiriliyor ki bu çok daha tehlikeli 
bir şey haline geldi. Hatırlarsanız Susan Feinstein reform hareketlerinden bahsediyordu 
ve mevcut planlama sisteminin iki kolunu eleştiriyordu. “Kentsel planlama ve uygulamalar 
kötü yönlendirilmiştir ve uygulamalarda hiç kimsenin istemediği bir kent yaratmıştır” 
diyordu. Şimdi hiç kimsenin istemediği bir kent diyoruz, ama aslında bunu birileri istiyor 
ki böyle bir kent ortaya çıkıyor ve planlama eliyle ve hukukla çıkıyor ve yasalarla çıkıyor, 
Anayasayla çıkıyor, kurumsallaşarak çıkıyor. Öyleyse bu hiç kimsenin istemediği bir kent 
değil, aksine çok büyük bir kesimin istediği ve elbirliğiyle oluşturduğu bir kent yapısı, yani 
geldiğimiz noktada gördüğümüz şey bu. O zaman bu nasıl gerçekleşti, burada kimler ne 
şekilde rol aldı? Dediğim gibi son döneme, yani 2011 sonrası döneme ve 2016 sonrası 
döneme belli kırılma noktaları üzerinden baktığımızda, yerel yönetimlerin bir kere bu 
sürecin içinden adım adım geri çekildiğine tanık olduk. Özellikle 2018 seçimleri burada 
yine çok önemli bir kırılma noktası teşkil etti ve ülkenin büyük kentlerinin sol belediyeleri 
iktidarın hedefi ve mücadele alanı haline geldi. Bu belediyelerin kamusal hizmet 
sunmaları, belediye meclislerinde ya da merkez tarafından doğrudan engellenilerek 
başarısız kılınma stratejileri açık bir şekilde uygulanmaya başlandı ve farklı ideolojiler 
arasında gerçekleştirilen bu açık düello aslında büyük bir kamu zararını da ortaya çıkardı. 
Yani bugün bir kamu zararı konuşmuyoruz belki, ama bunu konuşmak zorundayız, çünkü 
bu mesele büyük bir tehdit unsuru haline geldi. Ortaya çıkan bu maliyeti kim nasıl 
üstlenecek, onu konuşmuyoruz ve bugün geldiğimiz noktada sol belediyeler sorumlu 
oldukları kentleri ve ilçeleri merkezin tahakkümünden korumak adına sivil toplumla 
birlikte yerel mücadele vermeye başladı. Kamunun kamuya karşı mücadelesi var burada, 
bu gerçekten de ciddi bir sorun alanı aslında teşkil ediyor; ama planlar eliyle, ama hukuk 
eliyle. Neyle derseniz deyin, bunların hepsi kent mekanında gerçekleşiyor. 

Bugün işte bu noktada kentlerin ortaya çıkan planlama birikimi kamu politikalarının, 
meslek etiğinin ve hukukun tartışmalı bir alan haline gelmesini gündeme getiriyor. 
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Biz bugün bunu tartışıyoruz ve tartışmak zorundayız. Dünya Şehircilik Gününde de 
çokça tartışıldığı üzere, çok ama gerçekten çok sorunlu bir meseleyle karşı karşıyayız 
burada. Bu eksende kamu ve toplum yararı ve ortak çıkarlar üzerinden inşa edilecek 
yeni bir kamu politikasının ilkelerini de bu yeni zeminin tarif edilmesi zorunluluk haline 
geliyor. Kamu politikaları, toplumsal refah, mülkiyetler, haklar, kamusal hizmetlere ve 
yaşam hakkına erişebilirlik gibi kaynak ve değerlerin toplumsal sınıflar arasında adil bir 
paylaşımı, yani yeniden dağıtımı esas alarak kendine yeni bir yön çizmek ve yüzünü 
kamu politikalarından kamusalcı politikalara döndürmek ve bu yeni içeriği de planlama 
alanına aktarmak zorunda ve bu anlayış da işte bugün planlamanın ufkundaki ışıklardan 
birisi olarak görülmek durumundadır. Bir diğer söylemle, biz aslında ne olursa olsun 
bugün ne kadar bizim için korkutucu bir şey haline gelirse gelsin, planlamayı savunmak 
zorundayız. Tarafsız, herkesin ve herkese açık olan, serbestçe ve eşitçe erişilebilir bir 
mekan anlayışıyla kamusallığın yeniden inşasının bugün temel bir ihtiyaç haline geldiğini 
de kabul etmek durumundayız. Yani kenti bir müşterek olarak kabul eden ve ortak iyiliği 
esas alan bir anlayış çağdaş ve kamusalcı bir planlama zemininin harcı olarak kabul 
edilmek durumundadır. Ben burada keseyim, gene söz verilirse açarız. Teşekkür ederim.
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UFKA BAKARAK KENTLER İÇİN ROTAMIZI BELİRLEMEK

Doç. Dr. Tuba İnal ÇEKİÇ

Ben konuşmanın başlığını da “Ufka Bakarak Kentlerin Rotası” diye koydum. Çünkü 
planlama kavramından özellikle kaçındım. Planlama değil, kenti özellikle kullanmak 
istedim. Planlamanın profesyonel ve teknokrat bir eylem olduğu gerçeği ile özellikle 
kentliyi dahil edeceği için kent lafını kullanmak istedim. Çünkü daha çok kentlinin ne 
talep ettiğine bakarak rotamızı çizelim diye düşünüyorum. Çünkü bu sadece bir planlama 
eylemi değil, halihazırda Emrah’ın da söylediği gibi aşağıda tabanda oluşmuş bir hareket 
var ve bir talep var. Çığlık atıyor insanlar aslında sokaklarda, dolayısıyla bugün patikamıza 
mı bakalım, yolumuza mı bakalım, rotamızı tamamen mi değiştirelim derken, üç aşağı 
beş yukarı benzer bir ufka bakmak gerekiyor. Ben de bunu geriye dönelim de biz ne 
yaşadık ve kentlerde ne oldu, insanlar neler için çığlık attı, birazcık bunun perspektifini 
en azından ilk 5 dakikada vereyim istiyorum.

Ne yaşadık? Birincisi, geçtiğimiz 5-10 yıl için konuşursak ciddi ekolojik krizler yaşadık. 
Dünyanın çeşitli yerlerinde kuraklıklar zaten baş gösterdi, yani ekolojik krizin halihazırda 
içindeyiz. İklim krizi gelecek zamanda değil, zaten içinde olan pek çok ülke, dünyanın 
pek çok bölgesinden bahsedebiliriz. Sel felaketleriyle karşılaşmaya başladık ve orman 
yangınlarının giderek arttığını, bizim ülkemize kadar geldiğini ve bunun da önümüzdeki 
10 yıl içinde daha da ilerleyeceğine dair raporlar var. 

Başka nasıl krizler yaşadık? Mekanda kriz yaşamaya başladık ve bu krizlerin başında 
konut krizi var. Kamusal alanların özelleştirildiğine tanık olduk. Dünya üzerindeki pekçok 
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kentte elimizden bir sürü kamusal alanın alınıdığını yani bunun bütün kentlilerin karşı 
karşıya olduğu bir sorun olduğunu gördük. Buldozer kentleşme  ya da vahşi kentleşme 
kavramı altında  bunun dünyanın pek çok kentini etkilemeye başladığını gördük. 
İnsanların yerlerinden edildiğini çeşitli dönüşüm politikalarıyla ya da küresel popülist 
kentleşme ve kapitalizmin dayattığı kentleşme biçimi nedeniyle insanların yerlerinden 
edildiğini gördük. 

Bunun dışında ekonomik krizlerle karşılaştık. Bir sürü kentin duraklamanın, gerilemenin, 
küçülmenin etkisi ile artan işsizlikle karşı karşıya olduğunu gördük. Bizim ülkemizdeki 
pek çok kent için de geçerli, çok büyük toplumsal krizlerle karşılaştık. Göç bir dğer konu: 
dünyanın doğusundan batısına doğru bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Duvarların 
örüldüğü bir dünyadan bahsetmeye başladık. Duvarların örüldüğü dünyanın çeşitli 
yerlerinde göçün engellenmeye çalışıldığı bir kriz dönemiyle karşı karşıyayız. Ayrımcılığın 
giderek insanları çok zor durumda bıraktığı ve sokaklara döktüğü bir dönemdeyiz ve sağ 
popülizmin veya diğer adıyla, faşizmin göbeğindeyiz maalesef.

Bir de bunun üstüne pandemi eklendi ki buna da gelin kamu sağlığı krizi diyelim. 
Dolayısıyla biz eğer bir geleceğe bakıyorsak ve buna ilişkin bir rota çizeceksek galiba en 
azından bu krizlere bir çözüm üretmek gerekiyor. Ama bunu bizim burada ya da plancılar 
olarak tek başına çözmemize gerek yok. Halihazırda sokakta insanlar ya da dünyanın 
çeşitli yerlerinde çeşitli inisiyatifler bu sorunlara çözümler öneriyorlar, ama bu öneriler 
tabii çokça kamu tarafından ya da devletler tarafından radikal oldukları için gürültüye 
dönüştürülmüş durumdalar. “Voice or noise” ayrımı üzerinden yapıyorlar bunu aslında, 
siyaset bilimciler yapıyor bu ayrımı. İktidar duymak ismediği sesi gürültü olarak kabul 
ediyor ve susturmaya çalışıyor. 

Gidelim ve bakalım, bu hareketler aslında bize genelde ve ortak olarak ne söylüyorlar? 
Birincisi, yani çevresel hareketler, toplumsal hareketler ya da mekansal adalet arayan 
hareketler, bu hareketlerin çoğu aslında temelde adalet arıyor. Çevresel adalet, toplumsal 
adalet ya da mekansal adalet arıyorlar aslında. Bir diğer ortak noktaları devlet karşısında 
korunan bireysel haklardan ziyade toplumsal bir haktan bahsediyorlar. Mülkiyet 
hakkından bahsetmiyorlar, hep beraber bizim kamusal alanı kullanabilme hakkımızdan 
bahsediyor mesela, bunu talep ediyorlar. Sandıkla seçim arasında sıkışmış  temsili 
demokrasinin yerine giderek derinleşen ve kurumsallaşan doğrudan demokrasi 
uygulamalarının artmasını istiyor bu insanlar ve sokaklara da bunun için dökülüyorlar 
ya da bunlar için pratikler geliştiriyorlar. Devlet müdahalesinden arınmış ve hak ve 
inisiyatiflerin kullanılabilir olmasını istiyorlar. Yani bir şey istenmediğinde sokağa çıkıp 
bunu söyleyebilmek istiyorlar. Bir diğer taraftan bu hakları yerelde merkezi yönetimler 
üzerinde bir baskı mekanizmasına dönüştürmek istiyorlar. Bunu seçimde değil, hemen 
şimdi bir baskı mekanizmasına dönüştürmek istiyorum. Gerekirse ben yerel yönetimin 
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şu anda hepsinin istifa etmesini talep edebilir olmak istiyorum diyor. Bu saydıklarım bu 
hareketlerin ortak talepleri. 

Biraz da bu taleplerin içine girelim çok hızlıca. Mesela ekolojik adalet arayan hareketler 
ne diyorlar? Birtakım somut talepleri var tabii ki bu hareketlerin, birincisi diyor ki iklim 
krizi karşısında devletler daha etkin rol oynasın ve sürdürülebilirlik gibi içi boş kavramları 
kullanmayı bıraksınlar. Küresel ısınmayı, 1.5 derece azaltmaya çalışsınlar. Ki bunlar somut 
talepler, ama bu somut taleplerin yanı sıra birçok devletin radikal bulduğu ve aslında 
kulaklarını kapatıp sadece bunlara odaklanmaya çalıştığı başka talepler de var. Ekolojik 
adalet isteniyor, yani eşitsiz siyasi ve ekonomik güç dengelerine dayalı ve birbiriyle 
gezegensel olarak bağlı kentler olduğu ve iklim krizinin içinde olduğumuz kabul edilsin 
ve eşitlik, kuralım deniyor. Eşitlik isteniyor, çünkü adalet de sürdürülebilirliğin bir benzeri 
bir kavram olarak da tanımlanıyor. Muğlak ne istediği net olamayan oysa eşitlik daha 
gerçek daha net. Ayrıca bu üretim süreçlerinden ziyade mekansal ve çevresel eşitsizliği 
üreten sistemin değişmesini istiyor. Yani yapısal bir değişiklik istiyorlar. Peki toplumsal 
adalet hareketleri ne istiyor? Aslında bu temsili demokrasinin krizine karşı ortaya 
çıkmış hareketler bunlar. “Black Lives Matter” olaak adlandırılan siyahilerin hareketi ya 
da feminist hareketi bunun içinde sayabiliriz. Bunun dışında mekansal adalet isteyen 
hareketler var. Bunlar kent hakkı çerçevesinde ortaya çıkan eşitsizliklerin giderilmesini 
istiyor. Yani mekansal adalet talep ediyor. Ekolojik dengeyi tehdit eden çoğulcu bir kentli 
kültürü yerine ayrışmaya ve kutuplaşmaya yol açan mekansal gelişmeye karşı çıkıyorlar 
aslında bu hareketler. Bunlara uyum sağlayan, bu hareketlerin çerçevesinde ortaya 
çıkmış korkusuz şehirler ve bu sığınak kentler ya da yeşil kentler gibi birtakım kentsel 
inisiyatifler var ve bunlara katılan kentler, aktivistler ya da belediye başkanları ya da 
belediyeler olduğunu da görüyoruz. Burada bırakıyorum.

İKİNCİ SÖZ

AKİF BURAK ATLAR- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da adı değişti biliyorsunuz, artık 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Bir yandan Türkiye iklim anlaşmalarına 
taraf oluyor, bir yandan da İstanbul’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının askısında 2 
metrelik, 3 metrelik imar yolları içeren imar planları var. Artık neresinden yorumlayalım 
bilmiyorum. Osman Hocam, bu soru size gelecek en sonda zamanımız kalırsa Türkiye’nin 
iklim konusundaki adımlarını nasıl değerlendirdiğinize yönelik, yine benzer sorular var. 
Diğer katılımcılarımız odaklanabilir, ama şu turu bir tamamlayalım, bakalım zaman kalacak 
mı? Tuğba Hocamıza soralım. Hocam, aynı soruyu size de yönelteyim: Kolları sıvayacağız 
hemen şimdi, siz de benzer bir aciliyetle bitirdiniz. Nereden, nasıl ne şekilde ilerlemek 
gerekir? 
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Doç. Dr. TUĞBA İNAL ÇEKİÇ- Evet, aynı zamanda You Tube kanalından da gelmiş sorulara 
cevap verecek şekilde belki de ilerleyebilirim. Çünkü sorulardan biri biz kentlerde ne 
yapabiliriz? bunu  sormak istiyorum demiş. Planlama yaklaşımı nasıl değişecek? Erhan 
da bizim rolümüzü sormuş. Yani şöyle diyebilirim, birincisi kentliler ne talep ediyor, 
kentli ne istiyor, niçin sokaklara dökülüyor ya da insanlar ne talep ediyorlar diye baktık. 
Aslında adalet talep ediyor, ekolojik, mekansal, toplumsal adalet talep ediyor. Peki, biz 
bu talepler karşısında kentli, yani hakikaten sadece plancı olarak söylemiyorum, çünkü 
çizilmiş evraka indirgememek gerekiyor. Biz aynı zamanda kentliyiz, evet plancıyız, aynı 
zamanda yöneticiler de biziz. Yani çok yakında zamanda gördük ki sınıf arkadaşlarımız 
hep birlikte şu anda aslında belediyenin kendisiler, siyasetçiler aynı zamanda, dolayısıyla 
kendimizi bir kere şu planı çizen insan, o evrakı çizen insan olmaktan çıkartabiliriz. Biz 
bir kere kentliyiz. Mesela, ne demek bu “biz”, yani bu talepler somut olarak neye karşılık 
gelebilir? Mesela, daha ekolojik üretim, daha ekolojik tüketim, daha ekolojik bir yaşam, 
daha az seyahat veya daha çok online dünya şehircilik günü kolokyumu demek en basiti. 

Kentlerde ne yapılabilir derken bunu ben şöyle yapmak istiyorum, ikiye ayırmak 
istiyorum: Birincisi, aslında hiç radikal olarak kabul edilmemesi gereken gerçekten 
vakayı adiye diye tanımlayabileceğimiz her planın, her plancının, her kentlinin zaten talep 
ettiği her siyasetçinin yapması gereken radikal olmayan neler yapılabilir? Mesela, kentsel 
yaşam ve sağlık alanında artık kamusal alanlar yeşil planlanmalı, yani sürdürülebilir 
kentsel yaşam ve insan sağlığı için o kentlerin geleneksel, yoğun nüfus ve bina yapısını 
yeniden düşünmemiz gerekir. Yani sosyal yaşamı açık kamusal ve yeşil alanda planlamak 
gerekiyor, alışveriş merkezinde değil. Yani alışveriş merkezleri ya da alışveriş merkezinin 
bahçesi bir kamusal alan değil, bunu unutmamak gerekiyor. Kentsel sağlıklı bir yaşamın 
önleyici sağlık hizmeti görevi gördüğünü akılda tutmak gerekiyor. Yani biz sağlıklı kentler 
yaratırsak zaten bunun önleyici sağlık hizmeti demek olduğunu akılda tutmak gerekiyor. 

Kentsel hareketlilik için ne yapabiliriz? Mesela, 15 dakikalık kentler, bunlar hâlâ radikal 
olmayan laflar, yani radikal olmayan ve yapılabilecekler olarak sayabiliriz. 15 dakikalık 
kentler, aslında böyle bir hareket var. Mal ve hizmetlerin 15 dakikalık yürüme mesafesinde 
ya da bisiklet mesafesinde ulaşılabildiği kentler kuruluyor olması gerekiyor. Farklı tip ve 
büyüklükte vefiyatta konutların mahallelerde bir arada olduğu çeşitlilik barındıran, daha 
çok yürüme ve bisiklet yolları olan toplu taşıma ağırlıklı, enerji devriminin gerçekleştiği 
kullanıcı odaklı akıllı bir hareketlilik gerekiyor. 

Ekonomi için ne yapmak gerekiyor? Daha kapsayıcı hizmetler, yani herkese ulaşılabilen, 
kimseyi dışarıda bırakmayan ve eşitsizliklere karşı barınma ve altyapı erişimi sağlamak 
artık olmaz olmalı bizler için. Her hizmete eşit hak ve katılımın sağlanması gerekiyor. 
İşlerin ve olanakların yaratılıyor olması gerekiyor kentlerde ve bunun yine kimseyi arkada 
bırakmayan ve kapsayıcılık odaklı bir çözüm üretiyor olması gerekiyor. 
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Enerji ve çevre açısından ne yapılabilir? Döngüsel ekonomide yerli üretimin 
desteklendiği, kentsel tarım, alanların yerleşime açılmadığı bostanların yıkılmadığı, ama 
daha çok yapıldığı, atık yönetiminin bu atık dönüşümünün daha çok iyi planlandığı ve 
Almanya’dan benim evde biriktirdiğim atığın alınmasının gerekmediği düzenler kurmak 
gerekiyor ki bu da hakikaten bunu başka birine, bir mühendise devretmeye gerek yok. 
Bunlar da aslında bizlerin, plancıların, kentlilerin hem talep ederken, hem de uygularken 
yapacağı işler arasında. Yerel enerji ve yerel gıda üretimini desteklemek gerekiyor ki 
bunlar da yine bizim yapabileceğimiz şeyler. Akıllı üst ve altyapının tabii ki desteklenmesi 
gerekiyor. Enerji verimli yapılar mesela, mevcut yapılardaki enerji verimini sağlamak 
gerekiyor ve bunun için her şeyi yıkarak yapmaya gerek olmadan mevcut yapıların da 
dönüştürülebildiği sistemleri düşünebilir olmamız gerekiyor ki bunlar hâlâ hiç radikal 
şeyler değil. Enerji tüketimini azaltan yaklaşımları düşünmemiz gerekiyor. Yapılarda enerji 
ve atık dönüşümünü sağlamak gerekiyor. Belki dikey bahçeleri düşünmek gerekiyor. 

Her şeyden de önemlisi bütün bunları katılımcı olarak şeffaf yönetişimle, her şeyin açık 
ve şeffaf olarak yürütüldüğü belediyelerce yapılıyor olması gerekiyor. Kentli için, kentliyle 
birlikte ve planlamayla yapılması gerekiyor. Mesela, bunun bir örneği katılımcı bütçe, 
dünyanın çeşitli yerlerinde bunun yapıldığını, hatta İstanbul’da da başladığını görüyoruz. 
Bütün alınan kararların mutlaka kentli, akademi, sivil toplum, hele de zaten örgütlenmiş 
bir kentli varsa bunların dahil edildiği, fikirlerin dahil edildiği bir planlama ile yapılması 
gerekiyor. Devletin,  Ayşegül Hocamın da söylediği veri odaklı planlama ile ve hizmetlerin 
ve servislerin, dijital ortamlarda takip edilebildiği, yani yönetimin, belediyeciliğin bir 
ikizinin dijital ortamda yaratıldığı sistemler kurulabilir ve bunlar gerçekten hiç radikal 
talepler değil. Ama ben otobüsü takip edeceğim diye belediyenin beni takip etmesi 
gerekmiyor. Ben sadece otobüsün nerede olduğunu bilmek istiyorum, dolayısıyla bütün 
bunların odağına mahremiyeti, kişisel mahremiyeti ve aslında demokrasiyi koyarak 
yapmak gerekiyor. 

Bunlar radikal olmayanlardı. Aslında bir miktar da radikal olanları konuşmak gerek. 
Mekanı, mekan toprağını rant aracı olarak görmekten çıkaran müşterek mekan kavramının 
yaygınlaştığı ve bu tip yeni pratiklere izin veren pratikler mesela. Gelin mesela Validebağ 
için başka bir yönetim biçimi düşünelim. Üsküdar Belediyesinin muhiti, Büyükşehir 
Belediyesinin muhiti diye  konuşmadan bu tip alternatiflere yol açmak gerekiyor. Mülk 
sahibinin değil, kiracının korunduğu sistemler düşünelim. Bu radikal olan ya da yerinden 
edilmeye sebep olabilecek herhangi bir girişim, bu plansa bile bunu bir durduralım. 
Demokrasiyi radikalleştirelim, siyaseti kadınlaştıralım, insanları ve çevremizi önemseyen 
bir ekonomiye geçişi sağlayalım. Bunu yapmak için de kentler arasında işbirlikleri kuralım. 
Bir sürü kent aslında bu tip ağlara dahil oluyor. Bu ağlardan bazıları az önce söylediğim 
korkusuz kentler ağı  aslında mesela, bu ağlarla birlikte öğrenelim ve birlikte yapalım. 
Üstelik de bunu yapmak için hakikaten radikal olmak gerekiyor ve sürdürülebilirlik, adalet 
kavramları çevresinde böyle çok da oynamadan gerçekten radikal bir talep bulalım. 
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Emrah “bu bir süreçtir” dedi. Bence de aslında bu bir süreç, biz süreci zaten yaşıyoruz. 
Bu sürecin içindeyiz, ama bundan sonrası artık bir andır, bir olaydır diyen ben siyaset 
bilimcilere daha çok katılıyorum galiba, buna da Rosa Parks’ın 1 Aralık 1955’te otobüste 
Amerika’daki siyahilerin sahip olduğu hakları kazandıran olay her zaman oturmaya çalışan 
siyahlardan sonra sadece bir kişi Rose Parka oturur ve hiç tahmin etmedikleri haklara 
ulaşabilirler. O zaman için çok radikal bir hareket ya da radikal bir talepmiş gibi gelmekte, 
dolayısıyla verili sosyo mekansal düzeni bozan herhangi bir prosedür, herhangi bir talep 
herkes için eşitlik adına atılan bir adım olabilir diye düşünmek gerekiyor. 

Son olarak belki de daha umut verici bir şeyle kapatmak için bunu söylüyorum. “Dünyanın 
sonunu hayal etmek kapitalist sistemin sonunu hayal etmekten daha kolay” diyor Fredric 
Jameson 2003’te, dolayısıyla biz de sadece mümkün olanın, yapılabilir olanın, yukarıda 
saydıklarımı talep etmeyelim, imkansız olanı talep etmekle başlayalım. Belki olay ya da 
bir olaya dönüştürebiliriz bunu deyip sözü bitireyim.
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SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi EMRAH ALTINOK- Tuğba o kadar güzel tarif etti ki benim söyleyecek 
hiç sözüm kalmadı. Bunun üzerine ben konuşursam bunun adına mansplaining 
denilir. Ben susarım, mükemmel konuştu çünkü, çok teşekkür ediyorum o yüzden, 
yani ben planlamanın mevcut modern, kurumsal, pozitivist determinist ve hâlâ geniş 
kapsamlı olmakta direten ontolojisini eleştirerek başlayacaktım. Hatta onun içerisine de 
planlamanın yalnızca sınıfsal değil, aynı zamanda kültürel, etnik ve cinsiyet bağlamında 
da ayrıcalıklı kimliklere odaklanan bir yapısı olduğunu söyleyecektim. O yüzden de tam 
şurada susmanın bu eleştiriyi yapan açısından da anlamlı olacağını da düşünüyorum. 
Çünkü Tuğba gerçekten tam da senin beklediğin, beklenti içinde olduğun kapanışı yaptı.

AKİF BURAK ATLAR- O zaman şöyle yapalım: Tuğba Hocamıza bir soru gelmiş Tuğba 
Hocam, bir cümleyle Berlin gibi güzel bir şehirde yaşıyor musunuz ya da Berlin’in ifade 
edildiği gibi İstanbul’la kıyaslandığında planlama tarafından eksiklerini bize dönük olarak 
nasıl ifade edersiniz? Çok kısa alacağım.

Doç. Dr. TUĞBA İNAL ÇEKİÇ- Çok kısa üç şey söyleyebilirim. Birincisi, şeyi çok 
hissediyorum, burada nasıl çevireceğimi bilemedim, ama sokağa çıkan insan buradaki 
siyasetçi için sokağa çıkmış insan değil, o bir güç aslında, dolayısıyla sokakta edilen her 
talebin aslında siyasette bir karşılığı var. Birinci söyleyeceğim şey bu, dolayısıyla bir şey 
istiyorlarsa, bir yandan da bunun için kanallar ve yollarla, yani toplum ya da tabandan 
örgütlenmiş bir şekilde referandum yapılabiliyor mesela, bu bizim için hiç geçerli olan 
bir durum değil. 

Bir diğeri aslında bakarsanız her şey çok yavaş. Arkadaşlar, bizim Türkiye’deki en temel 
problem her şey bugün lazım, yani yarın değil, 5 sene sonra değil, 10 sene, yani biz 
geleceği konuşamıyoruz, biz hâlâ günü konuşuyoruz. Hâlâ günü planlamaya çalışıyoruz, 
çünkü gün lazım ve günle konuşmamız gerekiyor. Buradaki en temel şey hiçbir şeye 
o kadar hızlı karar verilmiyor, hiçbir şey o kadar hızlı yapılmıyor ve gerçekten hiçbir 
şey o kadar hızlı gitmiyor. Dolayısıyla evet, bir kentli olarak yaşarken bir sürü zorlukla 
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karşılaşıyoruz. Hiç bitmeyen inşaatlarla karşılaşılıyor, ama bittiğinde de bitmiş oluyor. Bir 
daha hiçbir bina aman da şu yönetmeliğe uymadı diye yıkılması gerekmiyor. O bina, yani 
içinde oturduğumuz bina çok da güzel bir bina değil, ama tarihi bir bina 1918’de yapılmış 
en iyi, 3018’e kadar da o bina orada kalacak deyip bırakabilirim.

AKİF BURAK ATLAR- Bende de hata var, ben orada bir plancı olarak çözüm üretmeye 
çalıştım bu teknik aksaklıklar nedeniyle, ama işte biz plancıların çözümleri de her zaman 
işe yaramayabiliyor. Berlin için de şunu söyleyebilirim, yani bence Türkiye’den alacağı 
çok dersler var. O kadar süre bürokrasiden bir kararı uygulamaya geçirmek için zaman 
kaybediyoruz. Biz ise bir gecede Bakanlığımızın adını değiştirebiliriz, biz bir gecede 
Marmara’yı özel çevre koruma alanı ilan edebiliriz, bir gecede bir iklim anlaşmasının 
tarafı olup, iklimle ilgili radikal bir bayrak açabiliriz. Türkiye’de o anlamda biliyorsunuz 
bazı avantajlar da var. Şakayla karışık ifade etmiş olayım. Osman Hocamın sorusu şimdi 
hatırlamaya çalıştım, Sevgili Göktuğ’un sorusuydu. Çevre ve iklim konusunda Türkiye’nin 
aldığı pozisyonu nasıl okumak lazım?

Prof. Dr. OSMAN BALABAN- Çok teşekkürler. Ben hem Göktuğ Bey’in hem Deniz 
Hanım’ın sorularına ilişkin bir şeyler söylemek istiyorum ancak öncesinde “Berlin’de olup 
bizde olmayan şey nedir” meselesine de değinmek istiyorum. 

Berlin ile bizim kentlerimiz arasındaki fark, bir iki şeyin noksanlığıyla açıklanabilecek 
bir durum değil. Yani Berlin’i bugün Berlin yapan şeyler şunlar, onları alalım Türkiye’ye 
getirelim ile olacak iş değil. Berlin, siyasal, toplumsal ve kültürel bir bağlamın kentsel 
ortamı ve Berlin’in niteliği aslında o bağlamın toplumsal, siyasal, kültürel niteliklerinin 
de bir sonucu, bir yansıması. O yüzden çok basit bir iki referansla açıklanabilecek bir 
şey değil bence. Bizim birçok yönden değişip dönüşmemiz lazım ki işte Berlin ve Berlin 
türevlerinin gösterdiği nitelikte kentlere sahip olalım. Oysa bizim kültürümüzde konutu 
yatırım amaçlı almak, arsayla zenginleşmek gibi huylar var ve bunlar bizim toplumun 
iliklerine kadar işlemiş durumda. Toplumu oluşturan bireylerin çoğunun bu türden şeyler 
peşinde koştuğu bir bağlamda Berlin gibi bir kent yapmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla 
burada çok daha yapısal, çok daha derinde yatan bazı etmenler var. Onların da bugünden 
yarına kolayca değişmesi benim açımdan çok mümkün görülmüyor.

Şimdi Göktuğ Bey’in sorusuna yanıt vermek istiyorum. Kendisi soruda “radikal” 
kelimesini kullanmış; Türkiye hükümetinin iklim politikasındaki radikal değişim gibi bir 
ifade. Aslında ortada radikal bir şey yok. Biz ne yaptık? Paris Anlaşmasını onayladık ve 
2053 yılı için net sıfır hedefi koyduk. Pek çok ülkenin üç beş yıl önce yaptığını yaptık, 
yani bizim burada yaptığımız işte çok radikal bir şey yok. Sadece geç kalınmış bir işin 
yapılması var: Paris Anlaşmasının onaylanması ve net sıfır hedefi için bir yıl konması. 
Şimdi bunları da çok samimi bulduğumu söyleyemeyeceğim. Bunlar önemli elbette, 
anlaşmayı imzalamış olmak ve net sıfır hedefi koymak önemli, ama bunların gerçekten 
anlamlı bir iklim politikası oluşturmak ya da  Türkiye’nin mevcut iklim politikasını olumlu 
yönde değiştirmek niyetiyle mi yapıldığı tartışmalı.  Ben burada samimiyet olduğunu 
düşünmüyorum, o nedenle son günlerde sosyal medyada bu konudaki heyecanlı tutuma 
biraz ihtiyatlı yaklaşmak taraftarıyım. Arkadan gelecek adımların çok doğru, gerçekçi ve 
anlamlı olacağı kanaatinde değilim maalesef. Bunun örneklerini de görmeye başladık. Bir 
yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismine “iklim değişikli” ibaresini eklemek, ama 
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öte yandan Kanal İstanbul ısrarından vazgeçmemek. Bunlar anlaşılır işler değil. Kanal 
İstanbul dediğiniz proje Türkiye’nin iklimle ilgili koyduğu bütün hedeflere ulaşmasını tek 
başına engelleyebilecek bir projedir. İstanbul’un iklim değişikliğine uyum sağlamasını 
terse çevirecek, kentin enerji tüketimini ve emisyon ayak izini ciddi anlamda büyütecek 
bir projedir. Bir taraftan söylenenlere bakıyorum diğer taraftan da Kanal İstanbul 
projesindeki ısrara, yeni nükleer santral sözleri verilmesine, yenilenebilir enerjinin 
nükleer santrallerle ilişkiliymiş gibi değerlendirilmesine bakıyorum ve burada bir 
samimiyet problemi olduğunu düşünüyorum. Paris anlaşmasının imzalanmasının; batı 
sisteminden kopma noktasına geldiğimiz bir aşamada, o sistemden kopmamak, ilişkileri 
biraz onarmak arzusundan ve bir miktar da gelecek parasal kaynağa duyulan ihtiyaçtan 
kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım yanılırım, umarım burada bir samimiyet vardır ve 
bu adımların arkası çok daha nitelikli bir şekilde gelir. Umarım ben yanılırım, ama benim 
bu konuya baktığımda gördüklerim bunlar. 

Şimdi COP meselesine gelecek olursak; COP 26 ve bunun kentlere yansıması neler 
olur diye sormuş Deniz Hanım. COP 26 şunun için önemli; Trump sonrası yapılan 
aslında ilk ciddi taraflar toplantısı COP 26. Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
olması uluslararası iklim siyasetini çok baltaladı. Obama’nın son dönemlerinde Paris 
Anlaşması imzalandı ve Amerika süreçtge önemli bir oyuncu haline geldi. Sonrasında 
Trump gelince bu iş ciddi anlamda sekteye uğradı. İşin iyice zayıfladığı noktada işte 
Greta’nın çıkması önemli bir ivme kazandırdı sürece. Son dönemde Amerika’daki başkan 
değişikliği, Trump’ın gidip yerine Biden’in gelmesi önemli oldu. Amerika’nın pozisyonunu 
değiştirmesi ve Amerika’nın diğer oyuncuları da sürece yeniden davet etmesi açısından 
önemli oldu. Hatırlarsanız bu yıl (2021) Nisan ayında Biden bir liderler zirvesi düzenledi 
ve o aslında bu COP 26’ya yönelik bir çağrıydı; taahhütlerin yenilenmesi çağrısıydı. 
Bu COP 26 şunun için önemli: Dünyanın şu anda önüne koyduğu emisyon azaltım 
hedefleri bizi Paris Anlaşmasının ne 1.5 derece hedefine, ne de 2 derece hedefine 
götürmüyor. O yüzden de bu taraflar toplantısında yenilenmiş taahhütleri göreceğiz. 
Toplantı şu anda devam ettiği için çok farklı bilgiler geliyor, sonrasında değerlendirmek 
lazım, ama buradan eğer çok ciddi, bizi 1.5 ya da 2 derece hedefine götürecek taahhüt 
yenilemeleri filan gelirse o zaman bu taahhütleri yerine getirmenin yollarını konuşacağız. 
Bu noktada iş kaçınılmaz olarak kentlere gelecek. Taahhütler ulaşmanın yolları olarak 
kenti yeniden biçimlendirmek, kenti yeniden tasarlamak konuları karşımıza çıkacak. İşte 
o durumda Tuğba Hanımın bir miktar örneklerini verdiği çeşitli stratejiler, politikalar ve 
uygulamaları konuşacağız; bunların kentlerde uygulanmasına dair çalışma ve tartışmalar 
yapacağız. Ancak o zaman o azaltım hedeflerine ve 1.5 ya da 2 derece ile sınırlandırılmış 
küresel ısınma hedefine ulaşılabilsin. Dolayısıyla toplantı sonunda hedefler ve taahhütler 
açısından nerede olduğumuzu görmek lazım. O zaman kentlerde neler olup biteceğine 
dair bazı önemli sonuçları çıkarıp tartışacak hale gelebiliriz. 

AKİF BURAK ATLAR- Osman Hocama çok teşekkür ediyorum. Bir yandan You Tube 
ekranından gelen soruları takip ediyoruz, bir yandan da telefondan da katkı alıyorum. 
Diyorum ki Olgu Hoca panelde bana ne yazıyor? Meğer “Çare Olgun Çalışkan” 
yazıyormuş. Bir diğer Hocamız isim neredeyse bir yaklaşık sonuç, kendisi selamlarını 
iletmiş oturumla ilgili ve Tuğba Hocamızın söylediklerine katıldığını ifade etmiş. Şimdi 
süremizi aşmak üzereyiz, biraz da aştık hani geç de başladığımız için, tolere edilebilir 
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düzeyde sarkabileceğimizi de ifade edeyim. Biraz sizlerin de vaktini almayayım, ama 
kapanış oturumunun şanına yakışsın, şöyle bir 15 dakika belki sarkarız. O yüzden son 
cümleleri belki tamamlayıcı olmak adına ya da eksik bıraktığınızı düşündüğünüz ya 
da diğer hocalarımızın söylediklerinden veya gelen katkılardan yapacağınız çıkarımlar 
olabilir. O yüzden şöyle birer cümle için final turu atacağım, ama atarken de havada 
kalmasın diye Erhan Hocamızın bir sorusunu da ileteceğim. Çünkü bence çok önemli bir 
yere dokunuyor Sevgili Erhan Kurtarır Hocamız: Biz planları, planlamayı konuştuk, ama 
plancıyı bu dinamik sürece adapte olmak üzere konuştuğumuzda nasıl ele alacağız? Şehir 
plancısı hangi konuda kendisini geliştirmeli ya da geliştirmesi gerekiyor gibi bir soru var. 
Bu soruyu da şöyle kapanış oturumunun ortasına bırakıyorum. İsteyen istediği tarafından 
tutup yanıtlayabilir. Son tur olması açısından Ayşegül Hocam, Osman Hocamızı dinlemiş 
olduk, dolayısıyla ben gene aynı sırada bir kapanış turu atmak üzere sözü size veriyorum. 

Prof. Dr. AYŞEGÜL ÖZBAKIR- Hızlıca toparlamak gerekirse, ben yerleşmelerin kent ve 
kır tanımlarına sığdırılmaya çalışılması meselesi, insan popülasyonu, aslında yığılmaların 
çok farklı gerekçelerle, çok farklı sebeplerle çok farklı konumlarda gerçekleştiğini, 
gerçekleşeceğini ve bu varlıkların tümü için bu değişimi-dönüşümü iyi izleyebilen, çok 
hızlı adaptasyon sürecini gerçekleştiren, bilen bir plancı rolünün -Erhan Hocamıza böyle 
bir cevap da vermiş olalım hem- olması gerekliliğini ve tüm bu değişim-dönüşümlere 
tahminimizden çok daha hızlı cevap verebilecek bir hukuksal çerçeve, yeni bir hukuksal 
çerçevenin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla en önemli boyutlardan 
biri farklı mekanları düşünebilmek, değişen varlıklar üzerinde iyi analiz yapabilmek ve 
bizim tüm bunlara cevap verebilecek şekilde bir tüm halkları, tüm plan kararı üreteceğimiz 
aslında tüm varlıklar için yeni hakların tanımlandığı ve bunun da sürekli gözlemlenebildiği 
bir sisteme ihtiyaç var. Tabii bir taraftan buna değinmedik belki, ama biz birtakım kararlar 
üretiyoruz, ama bunları ne kadar gözlemleyebiliyoruz, ne kadar cevap verebildiğimizi 
plancı olarak -ben plancı rolünü şu an tartışıyorum- ben bundan emin değilim. Dolayısıyla 
bununla ilgili bir kendimizi de ölçebileceğimiz birtakım yeni metotlara belki ihtiyaç var ve 
evet, teknoloji tahminimizden çok daha farklı boyutlarda ilerliyor ve ekonomik modeller 
artık yetersiz, kendi kendine biçimlendirmeye başladı çoktan; bir plancı olarak da bunlara 
adapte olmamız çok önem taşıyor diye düşünüyorum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum, 
sağlıklı gelecekler ümidiyle.

Doç. Dr. OLGU ÇALIŞKAN- Teşekkür ederim. Çok öğreticiydi tabii, yoğunlaşmış çok 
boyutlu bir tartışma yaşadık. Tabii bu aslında bakarsanız sorunun da yanıtını güçleştiriyor. 
Yani bu kadar üst politik bir çerçeve içerisinde hareket etmek zorunda kalan plancının 
rolü ne olmalı sorusu zor bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada ilkesel olarak 
söyleyebileceğim şey, bu kadar farklı çok boyutlu karmaşık bir problematik bir düzlem 
içerisinde aynı araçlarla devam edemeyiz. O kesin, ikincisi plancıdan beklediğimiz rolde 
de belirli bir dönüşüme ihtiyacımız var ki sanırım Tuğba ipucunu verdi. Yani siz de 
kentlisiniz plancıya yönelik, yani temel karar alıcı pozisyonumuzun, bu idealleştirilmiş 
pozisyonumuzun tekrar irdelenmesinde yarar var diye düşünüyorum. Bunu söylerken 
çok klasik bizim öğrencilik yıllarında da ana akım söylemdi: Orkestra şefi olarak plancı, 
ondan sonra koordinatör olarak plancı, neredeyse halkla ilişkiler uzmanı olarak plancı gibi 
böyle basitleştirilmiş bir rol atamak istemiyorum meslek alanındaki meslektaşlarıma, ama 
bizim sanırım bir kentliden, sokaktaki insandan biraz olsun farkımız bu farklı unsurları 
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bütünleştirip, sentezleyip daha bütünsel, bütüncül bir gelecek kurgusu, senaryosu ortaya 
koyma kapasitemiz; toplum bundan bizi bekliyor sanırım. Konuşmamda da belirtmeye 
çalıştığım gibi böyle bir ideal gelecek şeyi olarak resmi olarak sunmadan, farklı hikayeleri 
demokratik kamuoyunun önüne sergileyip tartışma, müzakere ortamının önünü açacak 
ajanlar olarak görüyorum profesyonel yetkinliğini, bu anlamda tüm o geniş kentleşme 
sürecinin aktif aktörlerinden birisi olarak görüyorum. Sanırım bunun araçlarını hep 
birlikte de tasarlamak zorundayız bu yeni kimliğin, teşekkür ediyorum. 

AKİF BURAK ATLAR- Biz teşekkür ederiz. Zaten bu soru galiba her dönemde plancının 
kendine sorması gereken bir soru, çünkü ufka dair kendimizi de muhakkak yenilemek 
oldukça temel gereksinim. Sırayı şaşırmadan ilerleyelim. Pınar Hocam, sizden bir 
değerlendirme alalım, ama şunu da ifade edeyim: Osman Hocam bu soruya yanıt 
verememiş oldu, dolayısıyla ona da minik bir süre ayıracağım.

Prof. Dr. OSMAN BALABAN- Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben hani şunu söylemek 
istiyorum, şimdi hani o değişim-dönüşüm, hani kentin değişimi, planlamanın değişimini 
konuşurken ben şey dedim, bu bir dizi kamusal eylem ve siyasa gerektirir. Planlama 
bunlardan sadece bir tanesi, dolayısıyla da plancı her şeyden önce mesleğinin 
yapabilirliklerini, kapasitesini ve sınırlarını doğru koymalı. Yani planlamayla biz 
bugünün bu sorunlarını çözme şansına tek başına sahip değiliz. Yani planlama buradaki 
araçlardan, kamusal eylemlerden sadece bir tanesi ve onun araçları da sınırlı. Plancının 
yapabilecekleri de sınırlı, dolayısıyla ben her şeyden önce plancıya yeni dönemde 
hani kendisine haksızlık etmesin. Önüne çok büyük hedefler, yani çok büyük mesleki 
hedefler koymasın. Benim şeyim bu, çünkü planlamayla yapılabilecek şeyin sınırları 
belli ve hani bütün bu sistemsel değişimi-dönüşümü sadece planlamaya fatura etmek 
ve ondan beklemek büyük haksızlık, hem mesleğe haksızlık, hem plancı olarak bizlere 
haksızlık. Dolayısıyla bir kere burada rolümüzü, sorumluluğumuzu doğru çizmek gibi bir 
bence mesele var. Bir diğeri ama çok ciddi toplumsal problemler, iktisadi problemlerle 
karşılaşıyoruz ve mesleğimiz bunların derinleşmesinde belli ölçülerde etkili, o yüzden 
plancının biraz daha duyarlı, etrafında olan biten meselelere karşı birazcık daha kulak 
kabartan sorumlu, adil bir, hakkaniyetli bir konuma kendisini herkes getirirse, bence 
hani geleceğe, yani önümüzdeki döneme biraz daha iyi hazırlanma imkanı olur diye 
düşünüyorum, ama ben hani o şeyi çok, onun için söz istedim. Yani yapabileceklerimizin 
sınırları konusunda lütfen gerçekçi olup kendimize çok da fazla haksızlık etmeyelim. 

AKİF BURAK ATLAR- Çok teşekkür ederiz. Hep kendimizi dövmeyelim tabii, değil mi? 
Biraz da planlamanın gerçeğini kendimizi koruyarak tartışmamız gerekiyor zaman zaman. 
Pınar Hocam, buyurun lütfen değerlendirme sözleriniz için kapanışta.

Doç. Dr. PELİN PINAR GİRİTLİOĞLU- Ben çok verimli bir panel geçirdiğimizi düşünüyorum. 
Gerçekten neredeyse 5 günü de özetleyen tartışmalar yer almış oldu bu panelde, o 
yüzden herkese çok teşekkür ederim. Ben de aslında hani son sözler olarak belki şunları 
söylemek isterim: Bir kere kamunun regülasyon işlevini olması gerektiği gibi yerine 
getirdiği şeffaf ve hesap verebilir, kamu yararına ve temel hakları önceleyen kapsayıcı, 
adil, güvenli ve ekolojiyi kırmızı çizgileri olarak kabul eden bir planlama anlayışının kamu 
politikaları içerisine yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda plancının da 
aslında belki Osman Hocanın da söylediği gibi yasalarla yapabilecekleri sınırlı olabilir, 
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ama yasal araçları kullanarak vizyoner bir yaklaşımla aslında plancının kendine bir rol 
biçmesi gerektiğini düşünüyorum. Planlama kavramının kendisi amorftur aslında, ama 
plancı amorf değildir. Plancının çizgileri bellidir, duruşu bellidir, meslek etiği bellidir. 
Durduğu noktadan bütün bu süreci yönlendirebilecek bir güce sahip olacağını, olması 
gerektiğini söyleyerek ben de sözlerimi bitirmek isterim. Teşekkür ederim.

AKİF BURAK ATLAR- Teşekkür ederiz. Tuğba Hocam, bu oturum şu an itibariyle iki saat 
yirmi dakikayı bulmuş durumda, biz tabii iki saat olarak planlamıştık, ama gördüğünüz 
gibi planlamak yetmiyor, insan faktörünü de hesaba katmak lazım. sizin son sözlerinizi 
alalım bu oturum için tabii ki.

Doç. Dr. TUĞBA İNAL ÇEKİÇ- Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli bir paneldi, 
üstelik de 5 sene sonra Zoom’da olabildiği için de çok mutluyum. 5 sene sonra Dünya 
Şehircilik Gününe katılabilmiş olduğum için de çok mutluyum. Ellerinize, emeklerinize 
sağlık, hepinizin de aklına sağlık.

Dr. Öğr. Üyesi EMRAH ALTINOK- Böyle özlem giderilemiyor ama işte Sevgili Tuğba, bir 
biçimde gerçekten mekansal olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. 

AKİF BURAK ATLAR- Mekansal olana geleneksel olana hasretle bu oturumu ve bu 
kongreyi dilerseniz sonlandıralım. Bu buluşmaların en iyi noktası geçmişe baktığımızda 
uzun yıllardır birbirini görmeyen meslektaşların aslında bir araya gelmesi, bu bir 
kolokyum, bir meslektaş buluşması, dolayısıyla bu kucaklaşmayı şüphesiz özledik, ama 
pandemiye rağmen bizleri bir araya getiren araçları da iki yıldır kullanıyoruz. Eksikleri 
çok var, duygusal olarak bizde büyük bir boşluk mutlaka yaratıyor, ama bir şekilde bu 
engellere rağmen 9. Türkiye Şehircilik Kongresini de beş günün ardından noktalıyoruz. 
Planlamanın birikimini, zeminini tartıştık, ufkunu masaya yatırdık ve geleceği üzerine 
olabildiğince kongrenin kapanışına yakışır bir içerikle sizlerle bir araya geldik. Ben tüm 
katılımcılarımıza, değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum bu Kapanış Paneli için, 
bana bu Kapanış Panelinde moderasyon şansı veren Düzenleme Kurulumuza teşekkür 
ediyorum. Kongre Düzenleme Kurulumuza sadece bunun için değil, aylardır böyle büyük 
bir organizasyon için çalışmakta oldukları için ve göstermiş oldukları özveri nedeniyle 
ayrıca teşekkür etmek gerekiyor Yıldız Teknik Üniversitemize ve değerli hocalarımıza 
mutlaka, yine kongremizi destekleyen İstanbul Planlama Ajansına ve üst kurumu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Elbette bu kongrenin 
gerçekleşmesi için sizlerden gelen, meslektaşlarımızdan ve meslek çevrelerimizden 
gelen katkılara teşekkür etmek gerekiyor. Şehir Plancıları Odası Kolokyumun 20. yılından 
sonra üstlendiği organizasyon görevini bu yıl da yerine getirmiş oldu. O yüzden Şehir 
Plancıları Odası yönetimlerine ve elbette bu tür etkinliklerin hayata geçmesini mümkün 
kılan odamız çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve son olarak bir kez 
daha bu kongreye sunumlarıyla katkıda bulunan katılımcılara teşekkür edelim. Tekrar 
sürçülisan eylediysek af ola diyelim, seneye 46. Şehircilik Kolokyumunda, Şehircilik 
Buluşmalarında ve umarız daha pozitif bir noktadan sizlerle buluşacağımız güne kadar 
sağlıklı bir yıl diliyorum, esen kalın.
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