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ÖZET 
Ankara kent merkezi, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan Ulus tarihi kent merkezi ve sosyal çeşitliliği 

sağlayan, kentin başkentliliğini öne çıkaran unsurlara sahip olan Kızılay ve Kavaklıdere’den oluşmaktadır. Bir metropoliten 

kent olarak Ankara kent makroformunun tek merkez etrafında gelişmesi bununla beraber sektörel yığılmaların görülmesi 

ve sonuç olarak kent merkezinin doygunluğa ulaşması söz konusudur. Ayrıca kent merkezinin zamanla bir geçiş noktası 

haline gelmesi merkezin niteliğinin değişmesine sebep olmuştur. Bu durumun kent merkezinin kırılganlığını artırması 

sebebiyle bu çalışmada bir metropoliten kent merkezi olarak olası riskler karşısında hazırlıksız olan kent merkezine dikkat 

çekilmektedir. Kent merkezinin sahip olduğu potansiyeli öne çıkararmak ve daha dirençli bir hale getirmek için Şehir ve 

Bölge Planlama bölümü 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitirme projesi bağlamında “Ankara Kent Merkezi” konusunda 

yapılan üst ölçek analizler sonucunda Ankara Kent Merkezinin Kentsel Dayanıklılığının Artırılması sorunsalı 

benimsenmiştir. Bu kapsamda Ulus, Kızılay ve Kavaklıdere bölgeleri ayrı ayrı incelenerek kent merkezinde dayanıklılığı 

sağlayabilecek unsurlar bu alanlara özgü olarak belirlenmiştir. Her alana özgü nitelikler, kırılganlıklar ekonomik, sosyal, 

çevresel ve kurumsal olarak 4 ana başlık altında sınıflanarak uyum kapasitesini artırmaya yönelik analizler bu başlıklar 

çerçevesinde geliştirilmiştir.  

1.GİRİŞ 
Bu çalışmada Ankara’nın kent merkezi olan Ulus, Kızılay ve Kavaklıdere bölgeleri için kent merkezinin dayanıklılığının 

artırılması yaklaşımı benimsenmiş, üst ölçek olan 1/100.000 ve 1/25.000 kararlar doğrultusunda 1/5000 Nazım İmar Planı 

hazırlanmıştır. 

2.1.AMAÇ 
Çalışmanın amacı taşıma kapasitesine ulaşmış, mekansal olarak yetersiz ve çöküntü haline gelmiş alanlara sahip olan kent 

merkezinin sosyal, ekonomik, kurumsal ve çevresel açıdan gelecekteki risk etmenlerine karşı hazırlıklı olup uyum 

göstermesi ve üstesinden gelmesinin sağlanmasıdır. 

2.2.KAPSAM 
Çalışma kapsamında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli Stratejik Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı ve hazırlanmıştır.  

2.3. LİTERATÜR TARAMASI 
Şehirleşmenin, eğitim düzeyinin, sosyal hizmetlere ve fiziki altyapıya erişimin, gelir seviyesinin yüksek olduğu Merkez 

Bölgesi, Ankara’nın sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin de önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölgedir. Ankara Merkez 

Bölgesi sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de önemli bir nitelikli insan kaynağı çekme ve geliştirme merkezi işlevi 

görmektedir. (Ankara Bölge Planı, 2015) 

2.3.1. Merkez Olgusu Ankarada Nasıl Oluştu? 

Başkentlik işlevine sahip Ankara kentinin ulus devlet oluşturma projesinin en önemli sosyal ve mekansal boyutu 

olmasından kaynaklanan özel bir konumu bulunmaktadır. Bu konum, Ankara'yı sıradan bir Anadolu kasabası olmaktan 

çıkartıp, Türkiye'nin ikinci büyük kenti olmasını ve ülkesel ölçekte merkezi bir rol almasını sağlamıştır. Cumhuriyetin 

ilanından sonra başkentlik işlevlerinin kente yüklenmesiyle birlikte Ankara'nın sosyal ve mekansal yapısında değişimler 

yaşanmış, kent hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 1923 yılında yaklaşık 30 000 kişinin yaşadığı küçük bir Orta Anadolu 
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kenti iken; 1990 yılında 2 584 594 ve 2011 yılında ise 4 890 893 kent nüfusuyla Türkiye'nin ikinci büyük metropoliten kenti 

olmuştur. (KBAM, 2012) 

2.3.2. Ankara Kent Merkezinin Tarihsel Gelişim Süreci 

Cumhuriyetten önce yalnızca Kaletepe çevresinde yayılan Ankara, cumhuriyetle birlikte gelişmeye başlamıştır. O zamanlar 

kentin iş merkezini oluşturan günümüzün Ulus alanına açılan caddeler boyunca, yeni yapılar kurulmuştur. Lörcher (1924), 

Jansen (1932), Yücel – Uybadin (1957) planları; Ankara metropoliten kentinin ana merkez (çekirdek) alanı oluşumunda 

etkili olan ve kompakt organik form ile gelişmeyi öngören planlardır. Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında, Ulus kent 

merkezidir ve bu merkezi Atatürk’ün yerleşim yeri olarak seçtiği Çankaya’ya bağlayan Atatürk Bulvarı kentin tek ve en 

önemli ulaşım kanalıdır (Bayraktar, Tekel ve Ercoşkun, 2008). 

2.3.3. Ankara’nın Merkezi İş Alanı 
Jansen ve Uybadin planlarında, Ankara'nın kent merkezi, Ulus ve çevresine olarak planlanmasına karşın, yeni 

yöneticiler ve bürokratlar, kentin güneyinde Kızılay çevresini, merkez olarak tercih etmişlerdir. Bu gelişmeler 

sonucunda devlet tarafından Yenişehir'de kamulaştırma çabaları başlamıştır. Bu dönemde Ankara'nın merkezi, 

planlı bir şekilde gelişerek Kızılay'a atlamıştır. Bundan sonra Ankara orta ölçekli bir kentin karşılaşabileceği 

sorunların çok ötesinde, metropoliten bir kent düzeyinde gelişme göstermiştir. 1970'li yılların sonuna kadar 

Ankara'nın merkez yapılanması, birbirinden ayrı ama birbirini destekleyen üç merkez olan Ulus, Kızılay ve 

Kavaklıdere’den meydana gelmiştir (Şekil 1). Ankara bütün planlı gelişme süreci ve çabalarına karşın, merkez 

çevresinde yağ lekesi şeklinde sıkışarak gelişmiştir. Ankara kent merkezi için yapılan bu tarihsel gelişim araştırmaları 

sonucunda belirlenen makroform gelişimini değiştirmek amacıyla üst ölçekte çok merkezli Ankara yaklaşımı 

benimsenmiştir. 

 

Şekil 1 Ankara Kent Merkezinin Tarihsel Gelişimi 
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2.4. HEDEFLER 
• Kent merkezinde ulaşımda alternatif ulaşım modlarının payını artırmak 

• Merkezde ekonomik dayanıklılığın sağlanması 

• Kent merkezinde yönetimde katılımının artırılması 

• Birbirinden kopuk olan Ulus Kızılay Kavaklıdere hattının bağlantısının artırılması 

• Bilgi ve iletişim teknoloji ağlarının inovatif bir şekilde geliştirilmesi 

• Tarihi kent merkezinin yeniden planlanmasıyla canlandırılmasını sağlamak 

• İklim değişikliğine duyarlı bir kent merkezi oluşturmak 

• Kentsel gelişimin çevreyle uyumlu olmasını sağlamak 

• Olası afet durumlarına yönelik senaryoların üretilmesiyle dayanıklı bir kent merkezi oluşturmak 

 

3.ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 
Bu çalışmada öncelikli olarak tüm ilçeler için Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı olan işletmelerin NACE verileri 

alınarak sektörel dağılım verisi analiz ederek en yoğun işletmelerin bulunduğu bölgeler belirlenmiştir. 145.000  

adet işletmenin yoğunlaştığı genellikle metropoliten ilçeler saptanarak ticari çekim modeli oluşturulmuştur 

(Şekil 2). Ayrıca sıra büyüklük kuramına göre olması gereken nüfuslar belirlenmiş ve buna göre her ilçe için 

olması gereken işletme sayıları ortaya konmuştur. Bu veriler ışığında regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon a  

Kent merkezinde ihtiyaç duyulabilecek ilçelerde nüfus projeksiyonları da gözetilerek uygun konumlarda alt 

merkezler kurgulanmıştır. (Şekil 3) 

 

Şekil 2 Ticari Çekim Modeli 
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Şekil 3 Sıra büyüklük kuramı ve regresyon analizi 

 

Şekil 4 Çok merkezli Ankara 

Ankara için elde edilen NACE verileriyle cadde bazında analizler yapılmıştır.  Bu analizle sektörel yığılmaların konumları 

saptanmıştır. Bu analiz farklı uzmanlaşma alanlarının nerelerde olduğunu açıklamış ve potansiyellerinin değerlendirilmesi 

açısından bir yol göstermiştir. 
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Şekil 5 Cadde bazında sektörel yığılmalar 

 

Şekil 6 Sektörel Kümelenme 
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Şekil 7 Sektörlere göre ticari analizler 

Metropoliten alanda en çok yoğunlaşan sektörün toptan ve perakende ticaret olması diğer sektörlerin (bilgi ve 

iletişim, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, eğitim ve konaklama) de geliştirilmesiyle bu kümelenmede 

nitelikli bir merkez oluşturulması fikri ortaya konmuştur (Şekil 6). Sorun olanak çıktılarıyla beraber Ankara il 

bütünü için gelişim şeması oluşturulmuştur. 

 

Şekil 8 Dayanıklılık Matrisi 

Hedeflerden yola çıkılarak bir dayanıklılık matrisi oluşturulmuştur (Şekil 8). Bu matriste görülmektedir ki 

dayanıklı bir kentte olması gereken unsurlar çok boyutludur ve bir arada ele alınmalıdır. Ayrıca dayanıklılık için 
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belirlenen 4 ana başlıkla beraber Ankara kent merkezinin kırılganlıkları ortaya konulmuş ve bunun bir index 

çalışmasıyla Ulus, Kızılay ve Kavaklıdere bağlamında karşılaştırması yapılmıştır. 

 

Şekil 9 Bölgeler ve Dokular 

Kent merkezinde sokak ve yapı dokusunun kimliğini koruması ve sürdürülebilmesi adına doku analizleri 

yapılmış, kimliği ortaya çıkaran dokular ele alınmıştır. 

Bu çalışmada kent merkezinde sosyal, kurumsal, çevresel ve ekonomik kırılganlıkları ölçmek amacıyla hem yerel 

işletmeler hem de merkezi kullanan kişiler ile iki farklı anket yapılmıştır. Anketler Ulus, Kızılay ve 

Kavaklıdere’deki işletmelerle yapılmış ve böylece kent merkezindeki işletmelerin dayanıklılığı ölçülmüştür. 

Bunun yanı sıra merkezi kullanan bireyler için de üç bölge için farklılaşan algılar, kırılganlıklar ve olması gereken 

unsurlar belirlenmiştir. 

 

Şekil 10 Kent Merkezi Genel Dayanıklılık Anketi Değerlendirmesi 
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Şekil 11 Kent Merkezi Ticari Anket Değerlendirmesi 

Bütün analizler sonucunda sorun olanak ve sentez çıktıları oluşturulmuştur. 

 

Şekil 12 Sorun olanak ve sentez 
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4. PLANLAMA YAKLAŞIMI 
Bu çalışmaya üst ölçekte çok merkezli gelişme modeli benimsenerek başlanmış olup alt ölçekte buna bağlı kalınarak kent 

merkezine odaklanılmıştır. Kent merkezi olan Ulus, Kızılay ve Kavaklıdere’de dayanıklı kent yaklaşımı benimsenmiştir.  

Holling (2001) ve Alberti ve diğ.’in (2003) tanımlamalarına göre kentsel dayanıklılık, yeni bir sistem ve yapı için yeniden 

organize olmadan önce değişime dayanabilme yetisi olarak düşünülmektedir. İddia edilen kentsel dayanıklılığın 

ekosistemler ve insanların aynı anda dengede kalma durumları ile sağlanabileceğidir.  Dolayısıyla kentsel dayanıklılık cevap 

verebilme yetisinden çok, tahmin edilemez ve beklemedik durumlara karşı esnek ve dayanıklı olma durumu olarak tarif 

edilmelidir (Berkes, Folke ve Colding, 1998). Kentsel dayanıklılık, üretim, tüketim ve depolama zinciri; demografi, gelir 

düzeyi ve eşitlik; kurumsal yapılanma ve organizasyonlar; ekosistem servisleri ve kentsel peyzajın kesişiminde yer 

almaktadır. Bu yaklaşımlardan yola çıkarak Ankara kent merkezinde dayanıklılık ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal 

öneriler geliştirilerek ele alınmıştır.  

Üst ölçek önerilerin daha detaylı olarak ele alındığı 1/5000 ölçekli gelişim şeması hazırlanmıştır. Bu şemada öncelikle 

mevcut arazi kullanımında potansiyeli bulunan sektörel kümelenme alanları dikkat çekmektedir.  

Ekonomik dayanıklılık 

Mevcutta bilgi ve iletişim sektörü, mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, idari destek hizmetleri ve eğitim sektörünün 

yoğunlaştığı potansiyel alanlar bu şemada öne çıkarılmıştır. Ekonomik dayanıklılık adına bu sektörlerin kent merkezindeki 

mekansal etkileşimleri ve gelişimleri önerilmiştir. Ayrıca yine bu başlık altında ekonomik dayanıklılığı sağlamak amacıyla 

merkezde yer alan çöküntü alanlarında dönüşüm, Kavaklıdere’de ise eğitim sektörü ve bilgi iletişim sektörü etkileşimiyle 

teknoloji-eğitim bölgesi önerilmiştir. 

Sosyal dayanıklılık 

Bu kapsamda toplanma alanları, yaya bölgeleri ve kentsel kimliği öne çıkaran özellikle Ulus’ta yer alan koruma bölgeleri 

öngörülmüştür.   

Çevresel dayanıklılık  

Kent merkezinin yeterince açık yeşil alanının olmayışı sebebiyle her üç merkez bölgesi için uygun alanlarda yeşil alanlar 

önerilmiştir. Ulus Kızılay ve Kavaklıdere’de yaya bölgeleri oluşturulmuştur ve yeşil alanlar, yaya bölgeleri ve merkez 

kullanımları  arasında yeşil aks ve bisiklet yolları bağlantısı kurulmuştur. Kent merkezindeki yeşil alan ve parklarda kentsel 

su döngüsüne katkı amaçlı yağmur suyu depolama altyapısı kurulması önerilmiştir. Anket sonuçlarından elde edilen veriler 

ışığında kent merkezinde eksik bulunan atık dönüşümün sağlanması adına atık toplama alanları oluşturulmuştur. Yoğun 

ulaşım noktalarının bulunduğu yerlerde ise enerji tasarrufu sağlayan ve kent içi ulaşım hakkında bilgi veren akıllı durakların 

konumları şemada yer almaktadır. Merkezdeki büyük yeşil alanlarda ve yeşil aksın erişiminin bulunduğu belirli noktalarda 

akıllı bilgilendirme noktalarının bulunması önerilmiştir. 

Kurumsal dayanıklılık  

Kent merkezinde yönetime katılımı artırmak, halkla iç içe kararların alınmasını sağlamak, akıllı insan yetiştirebilmek adına 

yaşam laboratuvarları uygun görülmüştür. Anket sonuçlarına göre merkezde güvensiz bulunan alanlarda akıllı güvenlik 
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bölgeleri oluşturularak kent merkezinde yaşam kalitesinini artırılması amaçlanmıştır. Ulus, Kızılay ve Kavaklıdere kent 

merkezi olmasının yanı sıra önemli birer geçiş bölgeleridir. Bu sebeple trafik akışı fazla ve hava kirliliği yüksektir. Bunu 

ölçerek önlemler alabilmek adına hava kalitesi izleme istasyonları önerilmiştir.  

 

Şekil 13 1/5000 Ölçekli Gelişim Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ HEDEFLER 

Araştırmalar ve analizler sonucu elde edilen bulgular ile ilişkisellikler oluşturulmuş, bulgu kavramları ve ilkeler 

belirlenmiştir. Bütün bunların sonucunda ise belirlenen sorunlara çözüm önerileri yapılmıştır. 

 

 

Şekil 14 Hedef ve Öneriler 
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5. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANLARI VE PLANLAMA KARARLARI 

Ulus, Kızılay ve Kavaklıdere merkezleri için hazırlanan 1/5000 planlarda çalışma alanları Ulus-Kızılay için 430 

hektarlık alan ve Kızılay-Ulus için 420 hektarlık alan şeklindedir (Şekil 15). 

 

Şekil 15 Çalışma alanı sınırı 

5.1. Ulus-Kızılay NİP ve Plan Kararları 
Ulus-Kızılay bölgesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kent kimliğini koruma yaklaşımı öncelikli 

olmuştur.  

 

Şekil 16 Ulus-Kızılay 1/5000 Nazım İmar Planı ve Kentsel Tasarım Ölçeği Detayları 
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Koruma Alanları 

• Çalışma alanında yer alan doğal sit alanları ve sürdürülebilir kontrollü kullanım alanı koruma alanları olarak 

belirlenmiştir 

• Çalışma alanında yer alan kentsel sit alanı koruma alanı olarak belirlenmiş ayrıca doğal yapıyla uyumlu işlevsel 

değişimlerin yapılmasına olanak sağlanmıştır 

Kentsel Yerleşim Alanları 

• Merkezi iş alanında bulunan ticari alanların gelecekteki risklere karşı hazırlıklı olması ve değişikliklere uyum 

sağlaması için kentsel dayanıklılığının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır Ekonomik, sosyal, kurumsal ve 

çevresel dayanıklılık olmak üzere tedbirler alınacaktır 

• Ekonomik dayanıklılık için sektörel çeşitliliğin artırılması adına Ulus ve Kızılay merkezlerinde bazı sektörler 

üzerinde kümelenmeler oluşturulacaktır Mevcut sektörel faaliyetlerin devamlılığı veya yeni sektörel 

düzenlemelerde alanların altyapı, mekânsal düzenleme ve dayanıklılık açısından gereklilikleri sağlanacaktır 

• Kurumsal dayanıklılığı sağlamak adına katılım konusu benimsenerek yaşam laboratuvarları önerilmiştir Bu 

alanlar mevcutta Ulus heykeli arkasındaki spor genel müdürlüğü yerine, Gençlik parkı önüne ve Kızılay’da 

Bayındır 1 sokakta önerilmiştir 

• Sektörel kümelenmelerde konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin, idari destek ve hizmet, kültür sanat ve 

eğlence faaliyetlerinin Ulus’taki potansiyeline ek olarak ticari alanlarda varlığının sürdürülecek ve yeni alanlar 

oluşturulacaktır 

• Mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler ve bilgi iletişim sektörleri Kızılay’da potansiyelini koruyacak, mevcut 

olduğu alanlar ve etrafındaki adalarda işlevsel olarak yer seçecektir 

• Üzeri kapatılan derelerin bulunduğu alanlarda taşkın riskinin bulunmasıyla denetim ve afet öncesi önlemlerin 

alınacak, yapılarda iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları yapılacaktır 

• Acil durumlarda toplanma alanları için mevcutta belirlenen alanlar dışında önerilen yeşil alanlarda toplanma 

alanları oluşturulacaktır 

• Çevresel dayanıklılıkta iklim değişikliğine daha uyumlu bir kentsel gelişim için ısı adalarının etkisini azaltmak için 

cephe düzenlemeleri, yeşil bina ve çatı düzenlemeleri yapılacak ve atık toplama ve ayrıştırma için ticari alanlara 

en yakın mesafelerde akıllı birimler ( Sıhhıye ve Kızılay’da) oluşturulacaktır 

• Kentlilerin merkezleri daha iyi tanımaları ve sosyal dayanıklılığını artırmak için kent bilgi noktaları 

oluşturulacaktır 

Açık Yeşil Alanlar 

• Sosyal dayanıklılık açısından kentlilerin erişilebilirliği ve yaşam kalitesi için yeni yeşil alanlar oluşturulacaktır ve 

yeşil bir aks ile birbirine bağlanacaktır Yeşil aks genişliği 1 3 2 metre arasında düzenlenecektir ve kent 

mobilyaları ile desteklenecektir 

• Üzerikapatılan İncesu deresinin parçası olan Opera ve Sıhhıye arasında bir kısım açılarak mevcuttaki yeşil alan 

ve önerilecek olan yeşil alanlar entegre edilmiştir Ayrıca Kurtuluş parkı yanında da bir kısmı açılarak yeşil alan 
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önerilerek entegrasyonu sağlanmıştır Bu alanlarda dere açıldıktan sonra taşkın riskinin düşürülmesi adına 

mekânsal ve yol düzenlemeleri usulünce yapılacaktır 

• Kent merkezindeki yeşil alan ve parklarda kentsel su döngüsüne katkı amaçlı yağmur suyu depolama altyapısı 

kurulacaktır 

Ulaşım 

• Sosyal dayanıklılık açısından erişilebilirlik konusunda Ulus Opera Sıhhıye Kızılay merkezlerini birbirne bağlayan 2 

5 m genişliğinde bisiklet yolu oluşturulacaktır Bisiklet yolunun genişliği mekânsal düzenlemelerde değişebilir 

• Ulus’ta Anafartalar çarşısı arkası, hal sokak ve Suluhan çarşısı etrafındaki sokaklar yaya alanları olarak 

tasarlanacak ve belirli saatlerde araç paylaşımlı bir şekilde kullanımı değişecektir 

• Ulus, Opera, Sıhhıye ve Kızılay’da yer alan konum olarak birbirine yakın otobüs duraklarında akıllı durak 

düzenlemesi yapılacaktır 

5.2. Kızılay-Kavaklıdere NİP ve Plan Kararları 
Kızılay-Kavaklıdere bölgesi için paftalarda yer alan çalışmalara ek şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar 

Planı’nda yaya bölgeleri ve sektörel işbirlikleriyle aktif kullanımlı sosyal alanlar oluşturmak öncelikli olmuştur. 

 

Şekil 17 Kızılay-Kavaklıdere 1/5000 Nazım İmar Planı ve Kentsel Tasarım Ölçeği Detayları 

Kentsel Yerleşim Alanları 

• MİA içerisinde yer alan ticari alanlarda dayanıklılığı artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır. Bu tedbirler öncelikle 

taşkın riskli bölgelerde olmak üzere riskli yapılarda sağlıklaştırma şeklindedir. Bu alanlarda afet öncesi hazırlık için 

erken uyarı sistemleri uygulanacaktır. 

• Ticari alanların atıklarının kolayca ayrıştırılabilmesi için erişimi kolay alanlara (en fazla 500 m) akıllı atık toplama 

birimleri yerleştirilecektir. 

• Ticaret, konut ve donatı alanlarında ısı adası etkisini azaltmak adına cephe düzenlemeleri, yeşil bina çözümleri 

entegrasyonu sağlanacaktır. 
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• Sektörel çeşitlilikle dayanıklılığı sağlamak adına kırılganlıkların bulunduğu bölgelerde ve potansiyeli bulunan 

alanlarda sektörel yığılmalar oluşturulacak, bu sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda mekansal düzenlemeler 

yapılacaktır.  

• Yaşam laboratuvarlarında yapılacak çalışmalar ile sosyal katılımın artırılması ve çalışmaların dayanıklılığa katkı 

sağlayacak biçimde dikkate alınması öngörülmüştür. 

• Saraçoğlu mahallesi dokusu korunup iyileştirilerek halka açık bir kullanımla sosyal etkileşimi sağlayarak bilimsel 

faaliyetlere katkı sunabilecek bir bilim kültür merkezi haline gelecektir. Bu merkezde yaşam laboratuvarı 

bulunacaktır. Burada kültürel çalışmaların yanı sıra ar-ge faaliyetlerini destekleyecek eğitimler verilecektir. Bu 

alan yeşil aks ve bisiklet rotası ile entegre olacaktır. 

• Tunus caddesi üzerinde oluşturulan eğitim ve teknoloji bölgesinde ar-ge faaliyetleri, mesleki bilimsel teknik 

faaliyetler ve bilgi iletişim faaliyetleri üzerine yoğunlaşılacak ve kentte üretilen bilginin bu organize yapı aracılığı 

ile yaygınlaştırılması desteklenecektir. 

• Yönetim birimlerince yaşam laboratuvarları, bilim kültür merkezi ve sektörel yığılma alanları desteklenecek, bu 

alanlar için ayrıca bir finansman sağlanacaktır. Ayrıca bir dayanıklılık eylem planı hazırlanmalı, senaryolar 

üretilmelidir. 

Açık-yeşil alanlar 

• Oluşturulan yeşil alanlarda acil toplanma noktaları yer almaktadır.  

• Kent merkezindeki yeşil alan ve parklarda kentsel su döngüsüne katkı amaçlı yağmur suyu depolama altyapısı 

kurulacaktır. 

• İncesu deresinin açılmasıyla beraber ulaşımın dere üzerinden kurulacak bir köprüyle sağlanması öngörülmüştür. 

Dere etrafındaki taşkın sınırında bulunan yerlerde dönüşüm ile yeşil alanlar oluşturulacaktır. 

• Yeşil alanlar ve yaya bölgeleri arasında bağlantı kuran bir yeşil aks oluşturulacak, bu yeşil aks içerisinde kent 

mobilyaları bulunacaktır. Yeşil aksın 2 metre olması öngörülmüştür ancak uygun alanlarda bu ölçü 

değişebilecektir. 

Ulaşım  

• Ulus kızılay ve kavaklıdere merkezlerini birbirine bağlayan bisiklet scooter rotası oluşturulacaktır. Oluşturulan  

bisiklet-scooter rotasının genişliği 2.5 metredir ancak gerekli alanlarda bu ölçü değişebilecektir. 

• Tunalı hilmi caddesi ve bestekar sokak üzerinde yaya bölgesi oluşturulacaktır, günün belirli saatlerinde bu alanlar 

araç paylaşımlı olarak kullanılabilecektir. 
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DEĞERLENDİRME 
 

Ankara metropoliten kent merkezinin gelecekteki riskler karşısında hazırlıksız olmasından yola çıkılarak hazırlanan bu 

çalışmada kent merkezi, Ulus-Kızılay-Kavaklıdere olarak toplamda 850 hektarlık üç bölgedeki değişkenler ile ele alınmıştır. 

Her bölgenin kendine özgü potansiyellerinin olmasının yanı sıra kırılganlıkları da değişiklik göstermektedir. Bu farklılıkların 

sosyal, kurumsal, çevresel ve ekonomik dayanıklılık başlığı altında analizleri yapılarak anketler ile kullanıcı düzeyinde risk-

potansiyel ölçümü de yapılmıştır. Kent merkezi için planlama alanları Ulus-Kızılay ve Kızılay-Kavaklıdere bölgeleri olmak 

üzere belirlenmiştir. Ulus-Kızılay Planlama Bölgesi için kentsel kırılganlıklar genel olarak kültürel ve tarihi alanların 

çöküntüleşmesi olarak belirlenirken köhne alanların merkez niteliğini yitirmede büyük etkisi olduğu görülmüştür. 

Buralarda ayrıca kullanıcı profilinden kaynaklı güvenlik sorunları saptanmıştır. Planlama yaklaşımında bütün bunlar 

gözetilmiş, ayrıca tarihi kent merkezinin Kızılay’dan kopukluğunun giderilmesine yönelik yeşil aks, yaya ve bisiklet 

bağlantılarının kurulması sağlanmıştır. Ekonomik dayanıklılığı sağlama adına ise çöküntü alanlarında yeniden canlandırma 

çalışmaları ön plandadır. Kızılay-Kavaklıdere Planlama Bölgesinde ise sosyal eşitsizlik büyük ölçüde göz önündedir. Yine bu 

iki bölgenin birbirinden kopukluğunun yeşil aks, yaya ve bisiklet yolları ile giderilmesi amaçlanmıştır. Bu bölgeye dahil olan 

Saraçoğlu mahallesinin sosyal, ekonomik ve kurumsal dayanıklılığı sağlama amacıyla bilim kültür merkezi şeklinde 

kullanımı öngörülmüştür. Kavaklıdere için eksik bulunan yaya bölgesi oluşturulmuş ve bu yaya bölgesiyle bağlantılı olarak 

teknoloji ve eğitim bölgesi kurgulanmıştır.  

Ulus-Kızılay-Kavaklıdere bölgelerinde genel olarak merkezin niteliğinin değişmesi, ulaşımın kesişim noktası olmasından 

kaynaklanan bir geçiş alanı haline gelmesi, tarihi değerin yitirilmesi, merkez ekonomisinin tek bir sektörün (toptan ve 

perakende ticaret) kümelenmesi ile sınırlı kalması, yaya hareketliliğinin kısıtlı oluşu gibi problemlerden yola çıkılarak 

Ankara Kent Merkezinin Kentsel Dayanıklılığının Artırılması sorunsalı oluşturulmuştur. 
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