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TAKDİM

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehir ve şehircilik problemlerinin 

sıkça konuşulduğu, insanların hayat kalitesini arttıracak modellerin geliş-

tirilmeye çalışıldığı bir dönemde yapılan Ufkî Şehir çalışması büyük önem 

taşımaktadır. İnsan hayatını gittikçe esir alan daha yüksek ve daha hızlı 

düşüncesinin yerine bir başka modeli tartışmaya açma çabası her türlü 

takdiri hak etmektedir. 

Esenler Şehir Düşünce Merkezi’nin katkı ve katılımıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmada emeği geçen bütün akademisyenlere teşekkür ediyorum. Eliniz-

deki bu kitabın şehre dair düşüncelerimizde ve çalışmalarımızda yeni bir 

ufuk olacağı umuduyla hayatı kolaylaştırıcı ve insan için gerekli olan yaşam 

çevresi konforunu sağlayacak yeni şehirlerin ortaya çıkmasını temenni 

ediyorum.

M. Tevfik GÖKSU

Esenler Belediye Başkanı



Ufkî Şehir kitabı son beş yılda sürekli dillendirilen ama ne’liğine dair bilginin dolaşımda olmadığı 

bir kavram setinin mimari araştırmasıdır. Kitaba temel oluşturan araştırmaya, şehir, mahalle, 

medeniyet, Osmanlı, geçmiş, bugün, gelecek, yatay şehir gibi sözüne aşina olunan fakat eylemi 

hakkında sınırlı bilgi bulunan kavram yumakları hakkında anlamlı düşünce güzergâhları açma niye-

tiyle başlanmıştır.

Kitabın başlığı muhakkik mimar Turgut Cansever’in şehir hakkındaki düşünce ve projelerinden 

ilhamla “Ufkî Şehir” olarak belirlenmiştir. Aslında onun doğrudan bu tamlama şeklinde bir kullanımı 

yoktur. O, çerçevesini kendi kurduğu müstakbel şehirler için “yeni şehirler” gibi daha tarafsız bir 

ibare kullanmaktadır. Diğer taraftan, farklı yerlerde, bu şehirlerin mülkiyetle ilişkili yatay formunu, 

hukukî bir tabir olan “ufkî kat mülkiyeti” ya da “yatay kat mülkiyeti” düzenine/esasına referans 

vererek dillendirmektedir. Kitapta tercih edilen başlık Cansever’in bu iki kullanımından mülhemdir. 

Her ikisini de mündemiç yeni bir kavram üretimidir.  

Ufkî Şehir en temelde bir-iki ya da üç katlı bahçeli, müstakil konutlardan oluşan bir şehir kurgusu 

demektir.  1900-1950 yılları arasında Osmanlı bakiyesi Türkiye şehirlerinin kahir ekseriyeti, giderek 

yok olan, bahçeli-müstakil evlerden oluşmaktaydı. Aynı yıllar Batı Avrupa için bahçeli-müstakil 

evlerden müteşekkil bahçeşehirleri vücuda getirme arayışlarına sahne oluyordu. 2000’li yıllara 

gelindiğinde ise, 2013 yılında ABD halkının %87,99’u (271 milyon) müstakil evlerde oturmakta,1  

İngiltere ve Galler konut stoğunun %79’u müstakil evlerden oluşmaktadır 2.  Öte yandan, Türkiye 

halkının %91,65’i bir-iki-üç katlı bahçeli-müstakil evlerde oturmak istemektedir 3.  İşte Ufkî Şehir 

yakın tarihte ve bugün görülen müstakil ev arzusunun ve uygulamalarının bir araştırmasıdır. Kitabı 

oluşturan araştırma ve atölye çalışması Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü hocaları ve 

öğrencileri tarafından 2014 Güz dönemi boyunca yürütülmüştür. Çalışılan şehirlerde kat sayısı üç 

ile sınırlı tutulmuştur. Kuşkusuz kat sayısı farklılaştırılmış, yoğunluğu arttırılmış, müstakil olma 

hali yer yer kat mülkiyetine evrilmiş başka araştırmalar yapmak da mümkündür. Bu araştırmalarda 

dikkat edilmesi gereken husus her durumda komşuluğun, bahçeyi/toprağı sahipliğin, şehre 

aidiyetin vb. eşik değerinin ne olduğu ya da olabileceğidir. 

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Ufkî Şehirler Atölyesi”nde yapılan 

çalışmalar ve atölyenin sonuç ürünleri yer almaktadır. Bu bölümün ilk üç metni mimari atölye 

deneyimini farklı yönleriyle tanımlamaktadır. Daha sonra mimari atölyenin temel ilkeleri, ihtiyaç 

programı, gereklilikleri, haftalık programına yer verilmiştir. Bölümün ve de kitabın omurgasını 

atölyenin sonuç ürünleri ya da çıktıları olan mimari projeler oluşturmaktadır. Birinci bölüm mezkur 

projelerden oluşan “Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar” sergisine, atölye çalışması dışından bir bakışla, 

Yıldız Ramazanoğlu’nun metni ile tamamlanmaktadır.  

İkinci bölüm ise “Ufkî Şehirlerin Temelleri” başlığını taşıyor. Bu bölümde Ufkî Şehirler Atölyesi’ne 

altlık oluşturan temel metinler ve projeler okuyucuya orijinal haliyle sunulmaktadır. Bölüm, Turgut 

Cansever’in yeni şehirler yaklaşımı ve bu yolda fikir verecek projeleri hakkında kısa bir tanıtım ve 

yorum yazısıyla başlamaktadır. Devamında Turgut Cansever’in kitapta müteaddit defa değinilen 

GİRİŞ
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ve Türkiye’nin bilgi dolaşım ağında olmayan 2001 ve 2003 tarihli yeni şehirler raporlarından 

yapılmış kapsamlı derlemeler ve 1999 depremlerinden sonra bir mesuliyet duygusuyla hazırladığı 

depremzedeler için ahşap konut birimi tasarımı yer almaktadır. Sonraki üç proje ise Turgut 

Cansever’in yeni şehirlerinin fiziki çehresini daha iyi anlamak için onun yaptığı ve ondan ilham 

alıp onun projeleriyle bir nevi meşkler yapan iki mimarın projeleridir. İkinci bölümün ve kitabın 

son yazısı olan İlhan Başgöz metni ise ucu açık bir hatime niteliğindedir. Kitaptaki bütün metin ve 

projelerde muhatapları için sayısız ibretler bulunabilir.     

Atölye çalışmasına her türlü emek açısından en büyük katkıyı yapmış olanlar kuşkusuz atölye 

yürütücüleridir. Salih Pulcu, Tuba Bölük, Ömer Faruk Günenç ve Emin Selçuk Taşar atölye 

yürütücüleri idiler. Bu kitabın önemli ölçüde var edicileri, bugün meslektaşlarımız olan, zamanın 

Mardin Artuklu Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf öğrencileridir. Tek tek isimleri zikredilecek olursa 

Abdullah Demir, Alper Tayfan, Aziz Arslan, Bahri Özgötürücü, Berat Çelebioğlu, Fatih Daşkara,  

Filiz Balta, Mahmut Bulut, Mehmet Enes Gülcan, Melike Kaya, Merve Akpak, Merve Bahur, 

Rahşan Doğru, Seyfettin Yaşar ve Yakup Erginyürek teşekkürden fazlasını haketmektedir. 

Bütün araştırma süreci boyunca çok sayıda kurumun ve insanın katkısı oldu. Sırasıyla, Mardin 

Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Aksaray Belediyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir 

Araştırmaları Merkezi, Mi’mar Mimarlık ofisi, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi’nin 

kurumsal destekleri olmasaydı çalışma bu hali alamazdı. Bu minvalde, öncelikli olarak, Mardin 

Artuklu Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay’a, Aksaray Belediyesi başkan 

yardımcısı mimar Mustafa Karahancı’ya, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi 

Müdürü Dr. Yunus Uğur’a, Mi’mar Mimarlık ofisi ortaklarından mimar İbrahim Hakkı Yiğit’e ve 

Esenler Belediyesi başkan yardımcısı Dr. Hasan Taşçı’ya teşekkürlerimizi sunarız. Aksaray 

belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Esenler belediye başkanı M. Tevfik Göksu desteklerini 

esirgemediler. Sağolsunlar.

Fikirleri, değerlendirmeleri, çeşitli aşamalara katılımları ile sürece katkı veren Emine Öğün, 

Mehmet Öğün, Ahmet Yılmaz, Nuri Danışman, Asım Divleli, Fatih Bölük, Yusuf Baygit,  

Tayfun Gürkaş, Yıldız Ramazanoğlu ve İlhan Başgöz’e teşekkürü borç biliyoruz.

Elinizdeki kitabın basım aşamasında ise Esenler Belediyesi ve onun bünyesinde yer alan Şehir 

Düşünce Merkezi’nin katkısı büyük oldu. Başkan M. Tevfik Göksu başta olmak üzere minnet 

duygularımızı ifade ediyoruz. 

Bu kitap, her türlü şehir ve de ufki şehir literatürünün çoğalması ve çeşitlenmesi temennisiyle 

bu uğurda yapılmış mütevazı bir katkı olarak görülmelidir. Ufkî Şehir kitabı mutlak doğrular 

vaz etmekten ziyade anlamlı bir tartışmanın ateşleyicisi olma niyetindedir. Politika ve mekan 

yapıcılarının olduğu kadar mimarlık okullarının da ilgisine sunulmuştur.

Halil İbrahim Düzenli

FSMVÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi
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“İnsanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir”. 

Platon’dan böyle aktarır Turgut Cansever. İnsanı, yeryüzünü güzelleştirmek üzere 

gönderilen Allah’ın halifesi olarak tanımlayan ilahî öğretinin temelinde tarifler. Bunun 

ışığında, modern şehircilik yaklaşımlarını ve kent planlama ilkelerini bir kenara bırakarak, 

‘Yeni Şehirler’ projesini ortaya koyar. Her ev sahibine, şehri ve bi’l-vesile dünyayı, güzel 

esaslara göre inşa etme hakkının sunulmasıdır asıl amaç. İnsanın, “eşref-i mahlûkat” 

olma şuurunu tesis etmesinin/hatırlamasının/ihya etmesinin imkânları böylece tebellür 

eder. 

Cansever, şehri meydana getirecek bütün yapıların “israftan uzak” bir yaklaşımın ürünü, 

“sade”, “yüce”, “abidevî” ve “güzel” nitelikleri haiz birimler olması gerektiğini savunarak, 

yapıları, bulunduğu yeri yücelten bir “ziynet” olarak görür. Ancak bu takdirde şehir, 

içerisinde yaşayanlara ufuk açacak, yeni nesillerin “yüce değer yapıları” ile yetişmesine 

imkân sağlayacak bir yer olur. 

İnşa edilecek şehirler, bir-iki katlı ve nadiren üç katlı bahçeli evler ve bu yaşam çevresini 

destekleyecek diğer işlevlerden müteşekkildir. Bu şehir kurgusu, ahaliye, “yaşanabilir”, 

“sürdürülebilir”, “eklemlenebilir”, “esnek”, “dinamik”, “katılımcı”, “ekolojik”, 

“ekonomik” vb. gibi cârî kavramlarla üretilen yaşam çevrelerini vadeder. Çocuk, genç, 

yaşlı, sakat, hamile vb. bireyler insan oluşlarından kaynaklı haklarını mezkûr çevrede 

yaşayabileceklerdir. Bu bağlamda, şehirsel kademeleşme, yaya-taşıt-bisiklet yolları 

arasında kurulacak olan kademelenmenin yeşil dokusu ve bahçeli evler ile kuracağı ilişki 

hayatîdir Cansever’e göre. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2014-15 Güz Dönemi’nde yürütülen 

Kent Planlama Atölyesi II ve Mimari Proje Atölyesi 7’nin amacı, 2001 ve 2003 olmak 

üzere iki yıl arayla, Turgut Cansever’in biçimlendirdiği ve yayınlandığı ‘Yeni Şehirler’ 

raporlarını 1 tetkik etmek, sorgulamak ve oradan süzülecek düşünceler çerçevesinde 

vücut bulacak bir şehir-ev tasarımını, 1/10.000 ile 1/5 ölçekleri arasındaki gel-gitlerle 

araştırmaktı.

Ayrıntıları aşağıda tanımlanan şehir, yaklaşık olarak 24.000-21.600 nüfuslu, 6.000-

5.400 konutlu; 6 mahalleli, her bir mahalle 4-6 adalı, her bir ada 16-17 parselli, her 

bir parsel 8-12 arsalı; şehir merkezli, ormanlı, sanayi ve kobi alanlı, mezarlıklı vs. bir 

bütünlüktür.

1  İstanbul Deprem Çalışma Grubu, 

Yıkıcı Depremden Etkilenecek 

İstanbulluları Yeni Şehirlere 

Yerleştirme Projesi Ön Raporu, 

T. Cansever (Yön.), Erkam 

Matbaacılık, İstanbul, 2001; 

İstanbul Deprem Çalışma Grubu, 

Yıkıcı Depremden Etkilenecek 

İstanbulluları Yeni Şehirlere 

Yerleştirme Amaçlı Proje Önerisi: 

Pilot Şehir Uygulama Raporu, T. 

Cansever (Yön.), İstanbul, 2003; 

Turgut Cansever, HABITAT II 

Konferansı için Şehir ve Konut 

Üzerine Düşünceler, HAK-İŞ Yay., 

Ankara, 1995.

UFKÎ ŞEHRE MÜMKÜN BAKIŞLAR*

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Mimari Proje Sergisi ve Paneli 

AKSARAY’DA BİR MİMARİ ATÖLYE DENEYİMİ ve

TURGUT CANSEVER’İN “YENİ ŞEHİRLERİ”NİN İLKELERİ

HALİL İBRAHİM DÜZENLİ, SALİH PULCU, TUBA BÖLÜK, ÖMER FARUK GÜNENÇ, EMİN SELÇUK TAŞAR

* İlk yayın: Şehir ve Düşünce 

Dergisi, sy. 6, 2015, s. 38-51
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Bu minvalde şehir; mahallelerden, evlerden, sergi salonu, kitaplık, okuma salonları ve 

sağlık tesislerinden, yönetim yapılarından ve mahalle meydanlarından başlayıp, semt 

merkezlerini ortaya koyan meydanlar ve merkezi iş alanları ile sanayi ve küçük sanatlar 

üretim alanlarından, çevrede ve şehir içerisinde çeşitli ölçü ve nitelikte yeşil alanlardan 

oluşur. Mahalle; şehre ana karakteri veren temel birimdir. Az yoğun, orta yoğun ve yoğun 

yerleşim birimleri olarak bir araya gelen bahçeli konutlardan ve mahalle merkezinden 

müteşekkildir. Adalar kadastral anlamda mahallelerin alt birimleridir. Konutlar ve 

bunlara ait otopark, bahçe, sokak, yürüme yolları, araç yolları, bisiklet yollarının temel 

belirleyicisidir. Parsel ise adaların alt birimidir ve küçük sokak oluşumlarının kabıdır. Arsa; 

en küçük “mülkiyet” sınırı olup, parsellerin bölümlenmesiyle ortaya çıkar. Şehrin nüvesi 

olan bahçeli ev bir arsadır.

Çalışma arazisi Aksaray ili sınırlarında yaklaşık 250 hektarlık bir alandı.

Toplam 15 öğrenciden oluşan tasarımcılar dört gruba ayrılmıştır. Genel tartışmalar yapılıp 

kararlar alındıktan sonra her grup farklı bir şehre, daha sonra her öğrenci de bir mahalle 

üzerine yoğunlaşmıştır. 

Şehir; mahallelerden, evlerden, sergi salonu, kitaplık, okuma salonları ve sağlık 

tesislerinden, yönetim yapılarından ve mahalle meydanlarından başlayıp, semt 

merkezlerini ortaya koyan meydanlar ve merkezi iş alanları ile sanayi ve küçük sanatlar 

üretim alanlarından, çevrede ve şehir içerisinde çeşitli ölçü ve nitelikte yeşil alanlardan 

oluşur.  

Atölye çalışmasının ilkeleri olarak nitelendirilebilecek meseleler, Turgut Cansever’in 

raporlarından derlemeler-alıntılarla aşağıda ayrıntılandırılmıştır. Söz konusu meseleler, 

“mimarî ve şehirlerin kimlikleri”, “güzel ve yaşanabilir şehirler”, “şehirsel kademeleşme”, 

“şehri oluşturan öğeler”, “toplumun ve insanın hareketlerine uyacak bir yapılaşma”, “az 

katlı hafif yapılar”, “yatay kat mülkiyeti ve katılım”, “yüksek mimari seviye”, “çok amaçlı 

mekânlar”, “planlama ve mimarlık sanatı: standartlar ve mahallîlik”, “yakın kolay, uzak 

zor idare edilir”, “şehirlerde artı değer ve şehir merkezleri”, “evler için standartlar”, 

“uygulama ilkeleri” başlıklarıyla sunulmuştur. 
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Merkezi toplumsal yönelişlerin, bireysel ve mahallî gerçeğin karşıtlığının çözümlenmesi 

zorunluluğu yanında, şehre bütünlüğünü kazandıracak olan en yüksek düzeydeki mimarlık 

çözümlemesinin, şehrin en mütevazı yapısında yüksek bir kültür seviyesine sahip olabilmesinin 

nasıl gerçekleştirilebileceği konusu temel sorunlar olarak ortaya çıkıyor.

Bu konuda yapılabilecek ilk işin ekonomik ve sosyal sebepler ile de zorunlu olan, konut üretimini 

ev üretimine dönüştürmek ve ev mimarisine seviye kazandıracak bir standartlar düzeni kurmak 

olacağı aşikârdır. Diğer taraftan bu standartlar düzeninin mahalli ve bireysel gereklere göre 

farklılaşma zorunluluklarını karşılaması, bu farklılaşma gereksinmelerini karşılayacak özelliklere 

de sahip olması gerekecektir.

Ev mimarisi için ilk adım, standartlar düzeninin, bir yapının veya birkaç evin mimarisinin, 

uygulanacak standart proje olması gibi bir yanılgıdan çok uzakta, esas itibariyle üslup özeliklerinin 

tartışılması ve toplumca paylaşılan değerlere istinat eden bir mimarinin ve teknik unsurlarının 

standartlaşması olacaktır.

Aynı yükseklikte beyaz bahçe duvarlarına sahip, ortada büyük, yüksek bir çatı ile birleşen bir 

yaşama ve misafir kabul bloku ile iki yanda yatak odalarının yer aldığı toplam üç bloktan oluşan, 

çatıların siyah, mavi ve sarı kiremitler ile kaplı, mucizevî güzellikteki tarihi Pekin, insanlık tarihinde 

şehir ölçeğinde bir standartlar düzeninin göz kamaştıran ancak çok katı kuralları ile vücuda 

getirilmiş bir örneğidir. Osmanlı şehrinde de, ahşap yapıların taşıyıcı ahşap karkas sisteminin 

ihtiyacı modüler birimlerinden bir veya birkaçı eksiltilerek, standart pencere, çatı, saçak 

unsurlarının, evin aslî mimarî unsuru olan odaların, sofalar, hayat gibi yan açık mekânlar etrafında 

ailenin ihtiyacına, arsanın vs çevre unsurlarının, komşuluk ilişkilerinin özelliklerine göre bir araya 

getirilmesi gerçekleştirilebiliyordu.

Bu örnek evrensel nitelikte olan standart unsurlar ile mahallî gerçekler ve zorunlulukların, 

sorunların gözönünde tutulması imkânını vermesi ve evrensel-standart olan ile mahallî 

ve standart olmayan düzlemlerin karşıtlıklarını aşma bakımından, günümüz insanlığının 

şehirleşmede evrensel olan standart malzeme ve katılımcı bir yaklaşım ile mahallî bir 

çözümlemenin gerçekleştirilmesini sağlayan, takip edilecek bir modeli oluşturuyor.

Şehrin ilk ve en ayırt edici özelliği, bir yapılar topluluğu ve yapılar arasında boş alanlar dokusu 

olmasıdır.  

Standart elemanlar ile tasarlanan evlerin mahallinde, yön, meyil, manzara, komşuluk ilişkileri 

açısından yerinde çözümlemek, ev sahibinin de bu sürece katılmasını sağlamak çok önemli bir 

meselenin çözümü olacaktır. Böylece, standartların (standart mimarî elemanların) sağlayacağı 

bütünlük, standartların şehre kazandıracağı özel kimlik ile her evin üzerinde yer aldığı mahallin 
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ve ev sahibi ailelerin sorunlarının çözümü, her evin faaliyeti ve kimliğinin oluşması imkânı ile 

1920-30’ların yanılgılarını ve şehirlerimizin planlama iptidailiğinin vücuda getirdiği mimarisiz, 

kimliksiz şehirlerimizin, bu yanılgıların sonucu olan gayri insanilik de aşılmış olacaktır.

Şehrin ilk ve en ayırt edici özelliği, bir yapılar topluluğu ve yapılar arasında boş alanlar dokusu 

olmasıdır. İnsan, bu yapılar topluluğu arasında ve içinde, bu yapılar ile beraber şehri yaşarken, 

çevresini fark ettiği ve bu çevreyi düzenlemek ve güzelleştirmek sorumluluğunu üstlendiği zaman, 

dünyanın sorumluluğunu üstlenmiş ve böylece yaratılmışların en yücesi mertebesine, insan olma 

imkânına ulaşmıştır.

Bu sebeple Platon ‘insanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir’ dediğinde, şehrin insanın 

iradesi ile şekillenen, oluşan niteliği yanında, insanın bunu gerçekleştirebilecek varlık olduğuna da 

işaret etmiş oluyor idi. İnsanın her an fark ettiği güzel nesnelerin, yapıların, yüksek kültür ürünü, 

sanat eseri vasfına sahip mimarlık eserlerinin oluşturduğu yer, şehirdir. Bu şehir, ancak kaynaklar 

israf edilmeden, bilgi, yetenek, en üst seviyede sanatkârane duyarlılık ve mimarî çözümlemeye 

imkân vererek, bu yeteneklere en üst seviyede sahip olanların, şehrin en ufak köşesinin bile 

oluşmasında etkili oldukları bir durumda vücut bulabilir. Bu yetenek ve erdeme sahip kadroların, 

insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirerek bütün insanları, sevecekleri ve güzellikleri her an 

yaşayacakları şehirler inşa etmeleri, yapılacak ilk ve en önemli görevleri olacaktır.

Ancak şehirler; bu manevî değerler sistemine ait kaynakları korumak ile yetinmemeli, maddi ve 

insani değerleri israf etmeden meydana getirilecek ve içinde yaşanacak yerler olmalıdır. Şehri 

meydana getirecek bütün yapılar, israftan uzak bir yaklaşımın ürünü, sade, yüce, abidevî ve güzel 

bir yapı, bulunduğu yeri yücelten bir ziynet, bir abide olduğu takdirde, şehir, içerisinde yaşayanlara 

ufuk açacak, yeni nesillerin yüce değer yapıları ile yetişmesini sağlayacaktır.

Şehirde evden işe yürüyerek ve çevresinin güzelliklerini tadarak giden kişinin bu küçük seyahati, 

‘kaybedilmiş’ bir zaman olmayıp, adeta her gün, sanat değerlerinin bir köşesinin güzelliğini 

fark ettiği bir kültürel açılış, her an yeniden bir keşif ve kültürel hazlar dizisi olacaktır. Şehrin 

sakinlerinin, gürültü ve kirlilikler ortasında saatlerini harcayarak ve servet ödeyerek yaşamalarına 

son vermek, ulaşım işletme ve yatırım harcamalarından kurtulmak suretiyle, önemli nakit 

tasarrufu sağlaması büyük bir anlam taşımaktadır. Bunun için küçük şehir ve yaya hareketlerine 

imkân veren düzenlemeler özel bir önem taşımaktadır. Öte yandan bu tür düzenlemeler, insanları 

giderek hareketsizliğe iten, bedenlerini kullanmalarını engelleyen, en azından azaltan ve böylece 

sağlıksız bir yaşam sürmelerine yol açan modern şehir yaşamının mahsurlarının düzeltilmesi 

anlamına gelmektedir.
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Şehrin, yayaların yaşama ortamı olacak şekilde düzenlenmesi, yol ölçüleri, yol kesitleri ve 

malzemeleri ile önemli maliyet tasarrufları sağlayacaktır. Büyük ölçüde araçlardan arınmış 

yol şebekesi, çıkmaz sokaklar, farklı yerlerde çocukların oynayacakları özel mekânlar, hamile 

kadınların ve yaşlıların rahatlıkla kullanabilecekleri yol ve alanlar, toplumun bu özel gruplarına 

şehri tanıma, yaşama, onunla bütünleşme sağlayan kültürel ortamlar olacaktır. İnsanlığın, 

dünyanın her köşesinde fark ettiği bu temel meselenin bilinci içinde hareket edilerek, planlanan 

yeni şehirleri mimarî, doğa ve insanın beraberliğini kuracak şekilde tasarlamak amaç olacaktır.

Hafif, az katlı yapıların, evlerin, sosyal donanım tesislerinin ve bunların parçalarının da sanayi 

tarafından üretilebildiği bir teknolojinin, kullanıcısının tarihi tecrübesine de aykırı olmayanının 

benimsenmesi ve başarı ile uygulanacak olanının tercih edilmesi gerekecektir.

Şehirlerin ölçek ve nüfus olarak büyümeleri sürecinde, gerekli sosyal donanım tesislerinin ölçüsü 

ve niteliğinde büyüme ve yeni fonksiyonlar yüklenme zarureti meydana gelir. Şehir alt yapısında 

ortaya çıkan yeni ölçeğin gerektirdiği yeni düzenlemeler ve esaslar, bu ölçek büyümesinin belirli 

bir düzeyden sonra, kişi başına düşen şehir yatırım ve işletme masraflarının bir sıçrama yaparak 

artmasına sebep olan eşikler oluştururlar. Şehirlerin kademeleşmesi, bu anlamda, büyük 

tasarrufları beraberinde getirecek bir kavramdır. Bu bağlamda, yeni şehirler dokusunun, mevcut 

şehirlerin yerleşme dokusu içine yerleştirilmesinde başarılı olunabilmesi için, mahallî şartların en 

iyi şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Bugün yeni şehirlerimizi kurarken de, hem ülkemiz, hem de insanlık ve gelecek nesiller için 

çok önemli bir kaynak olan tarım topraklarını korumak ve şehirleri tarım arazisi dışında kurmak 

zorunluluğu ile karşı karşıyayız.

Bu yöreler, genellikle küçük ve orta boy yeni şehirlerin kurulabileceği en uygun ve sağlam 

zeminlere sahip olup, bu yönleriyle şehirsel kademeleşmenin de gerçekleştirilmesini 

zorlaştırmayan bir nitelik taşırlar.

Evlerin, insanların, ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ailelerin bütçelerine göre tasarlanması 

için insanın içinde yaşayacağı evi seçmek imkânına sahip olması ve o evin, o ailenin ödeme 

gücünü aşmayacak bir maliyet ile vücuda getirilmesi gerekir.  

Şehirsel kademeleşme nüfusun bir bölümünü küçük ve orta boy şehirlere yerleştirmeyi zaruri 

kılarken, 100.000 kişiye kadarki yerleşmelerde, ev-iş ilişkisinde, insanların araç kullanma ihtiyaç 

ve zaruretini ortadan kaldırır; böylece onların evlerinden işlerine gidip gelirken şehri ve sokakları 

yaşamalarına, şehirli, mahalleli ve komşuları ile rastlaşmalarına, şehrin ve sosyal çevrenin 

yabancılığını gidererek şehri yaşama imkânına kavuşmalarını sağlayan bir düzenleme olur.

ŞEHİRSEL 
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Şehir; mahallelerden, evlerden, kültür ve sağlık tesislerinden, yönetim yapılarından ve mahalle 

meydanlarından başlayıp, semt merkezlerini ortaya koyan meydanlar ve merkezi iş alanları ile 

sanayi ve küçük sanatlar üretim alanlarından, çevrede ve şehir içerisinde çeşitli ölçü ve nitelikte 

yeşil alanlardan oluşur.

Evlerin küçük bahçelerine ise, ev halkı bu bahçelere günün her saatinde ulaşıp işlerini burada 

yapma imkânına sahip olduğu için, bir asır önceden kalmış bir şekilde, ‘Pasif Yeşil’ demeye son 

vermemiz gerekmektedir.

Türkiye’ de batılılaşma, yani Fransa evi olma yanılgısı ile evler yıkılmış ve yerlerine, belki de 

olası bir İstanbul depreminde çok sayıda insanın hayatına mal olacak biçimde ve pahalı olarak, 

apartmanlar inşa edilmiştir. Evi kullanacak kişi ise, spekülatif israf operasyonunu üreten 

kesimce, yalnızca para ödeyen ve üzerinden para kazanılan yaratık olarak görülmüştür. Yeni 

şehirler inşa edilirken, insanın, evlerin, ailenin yaşadığı yer, onları temsil eden bir nesne ve yeni 

şehri güzelleştiren bir eser olarak tasarlanması ve inşa edilmesi önemli bir sorumluluk olacaktır.

Evlerin, insanların, ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve ailelerin bütçelerine göre tasarlanması 

için insanın içinde yaşayacağı evi seçmek imkânına sahip olması ve o evin, o ailenin ödeme 

gücünü aşmayacak bir maliyet ile vücuda getirilmesi gerekir.

İnsanın evinin ölçüsünü, tipini seçmesinin ve evlerin farklılaşmalarının ötesinde, evlerin şehirde, 

19. asır sonu sanayileşme dönemini yansıtarak, tabiattan en ufak bir ize sahip olmayan yapı 

dizileri, yığınları olmak yerine, tabiatın, topografyanın asimetrilerine tabi olarak geçirilmiş yolların 

değişen yönlerine ve komşuluk ilişkilerine göre, küçük bir bahçeye sahip olacak şekilde yer 

almaları öngörülecektir. Evlerin yerlerini, komşularla mesafesini tayin ederken, ev sahibi olacak 

kişinin karara ve her ailenin diğer aileler ile fizikî mesafe ilişkilerinin kurulmasına katılması, 

toplumda sosyal ilişkiler, mesafeler düzeninin kurulmasına da katılması anlamına gelir. Bu da 

açıkça, her ev sahibine, şehri ve şehir vasıtasıyla dünyayı, güzel esaslara göre inşa eylemi ile 

yücelterek insan olma imkânı sağlayacaktır.

Bu esaslar içinde kurulacak iskân alanları, ekonomik ve insani yoğunlukların, mahalle ölçeğinde 

ideal yoğunluk olan, hektar başına 200 kişi ile 400 kişi arasında gerçekleşmesine imkân 

vermektedir. Evlerin mimarisî, toplumların en seçkin mimarları tarafından tasarlanmalıdır. 

Böylece şehrin % 80 kadar alanının “güzel” olması sağlanmış olacaktır. Şehir ve ev her an 

değişen ihtiyaçların çerçevesi olarak statik değil, değişmelere açık bir yapıda olmak zorundadır.

Ulaşım ve haberleşme ile bugün varılan son derece dinamik dünyanın insanının şehir tasavvuru 

da, iki duvar arasındaki yollar ve bulvarlar ile tamamlanan 19. asır Bonapartist, statik, 

değişmeyen şehir tasavvurunun ürünü şehirlerden çok farklı olacak ve herşeye her tarafından 
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bakan, günümüzün hareket halindeki insanının dünyasını yansıtacaktır. Her adımda yeni biçim 

ve ilişki düzenleri ile karşımıza çıkacak olan evleri, içinde yaşayacak olan kişilerin, ailelerin 

farklılaşan ihtiyaçlarına ve kendilerini ifade biçimlerine cevap verecek biçimde inşa etmek, bu 

yeni şehirlerde hem tasarruf, hem kalite, hem katılık ve hem de sürdürülebilirlik ilkelerinin de 

zaruri bir uygulaması olmalıdır.

Evlerin, arz kabuğunun en büyük değişmesi olan depremlere dayanabilmesi için, az katlı, mutlaka 

en sade ve her şart altında sağlam inşa edilmiş yapılar olmaları gerekmektedir.  

Evlerin, arz kabuğunun en büyük değişmesi olan depremlere dayanabilmesi için, az katlı, 

mutlaka en sade ve her şart altında sağlam inşa edilmiş yapılar olmaları gerekmektedir. Çeşitli 

aile büyüklükleri ve ailelerin gelir düzeyine göre tasarlanacak evler, üzerlerine, yanlarına ilaveler 

alabilmelidir; böylece aile fert sayısının artması ve değişmesi halinde ilave edilecek oda vesair 

müştemilat bu ihtiyacı karşılayacaktır. Diğer taraftan mali imkânları geniş olan aileler, evlerine 

cumba, balkon, saçak gibi unsurlar ilave ettirerek hem ihtiyaçlarını karşılamış, hem de evine 

kimlik ve şehrin mimarîsine de özellik ve bütünlük kazandırmış olacaktır. Böylece insanlar, 

çevrelerini düzen içinde inşa ederken, şehrin oluşumuna da katkıda bulunacaklardır. Öngörülen 

aslî mimarî özellikleri oluşturacak parçalar, evin bütünlüğü esas alınarak tasarlanmalıdır.

Yeni kurulacak şehirlerde riskli deprem bölgelerine inşa edilmeyecek olan evler, hem depreme 

daha dayanıklı olmaları, hem de çok daha az maliyetle gerçekleştirilebildikleri için çok büyük 

bir tasarruf imkânı sağlamaları sebebiyle, parçaları sanayi tarafından üretilmiş hafif yapı ve 

prefabrikasyon teknikleri ile vücuda getirilmelidir. Taşıyıcı iskelet, cephe kaplama elemanları, 

pencereler, kapılar, su blokları, mutfaklar ve yerli dolapların fabrikalarda üretilmesinin ve evin 

ölçüsüne göre 3-5 gün ile 10-15 gün arasında, arsası üzerinde monte edilmesinin sağlayacağı 

işçilik tasarrufları, bugün Türkiye’de betonarme gibi cari ıslak yapı tekniklerinin gerektirdiği işçilik 

harcamalarını sıfıra indirerek, yapı maliyetinde %30-50 arasında tasarruflar sağlamaktadır.

En fakir ailenin evinin de, küçük de olsa yüksek bir mimari değere sahip olacak şekilde 

tasarlanması, 20. yüzyılda en yaygın hal olan, “fakir olanın kültürel değere ulaşmadaki 

imkânsızlığını” aşma imkânı verirken, o küçük, fakat yüksek mimarî değere sahip ev, ailenin 

gelirine uygun bir maliyet ile de inşa edilmiş olmalıdır.  

Hafif ve kuru yapı teknikleri, ihtiyaç değişmelerine paralel olarak yapı parçalarının yeniden 

kullanılmasına olanak tanır ve böylece evin ve şehrin, her an oluşan bir dünyanın aykırılığına ve 

statikliğine de son verir.
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Şehirde, evler arasında ilişkiyi düzenlemede katılımı bir adım ileri götürerek, bugün uygulanmakta 

olan kat mülkiyeti yasasından yatay kat mülkiyeti düzenine geçilmesidir. Bu, 3-5 ile 15-20 evin 

içine yerleşeceği ölçüde imar parsellerinin oluşturulması ve bu parsellere yerleştirilecek evler 

arası ilişkinin, herkesin katılımı ve ortak mülkün birer bağımsız bölümünün, sahipleri tarafından 

düzenlenmesiyle gerçekleşecektir. 

Evlerin bahçeleri kurulurken, mimarın hakemliği ve önderliğinde hareket edilecek, böylece komşular 

arasındaki mesafe, evlerin komşulara göre konumu, komşu hakları konuları da gündeme gelecek 

ve insanların topluluk içindeki yerlerini, karşısındakilerin haklarını da gözeterek tesis etmeleri 

ilkesi hayata geçirilecektir; böylece insanların şehir ve toplum ilişkilerine, hem tam bir bilinç içinde, 

hem de adil bir yapıyı vücûda getirmek üzere katılmaları sağlanarak, çok üst seviyede bir çözüm 

oluşturulacaktır.

Hafif ve kuru prefabrikasyon yapı teknikleri ile 1-2 ve çok özel hallerde 3 katı geçmeyen evlerden 

oluşan şehirler kurmak temel ilkesi içinde, farklı üslup özelliklerine olanak tanınması ile tarihi 

tecrübenin devamı sağlanmış olacağı gibi, farklı iklim bölgelerine sahip Türkiye’nin farklı yöreleri için 

değişik teknolojilerin kullanılma zarureti de, ortaya büyük bir çeşitlilik ve zenginlik çıkaracaktır.

Halkı güzel şehirlerin inşasına katabilmek için mimarlık mesleğinin mensuplarına yetki vermek, 

evleri, sokakları, şehri oluşturan bütün yapıları, en üst mimarlık bilinci ile vücûda getirmek amaç 

olmalıdır.   

En fakir ailenin evinin de, küçük de olsa yüksek bir mimari değere sahip olacak şekilde 

tasarlanması, 20. yüzyılda en yaygın hal olan, “fakir olanın kültürel değere ulaşmadaki 

imkânsızlığını” aşma imkânı verirken, o küçük, fakat yüksek mimarî değere sahip ev, ailenin gelirine 

uygun bir maliyet ile de inşa edilmiş olmalıdır. Bu düşük maliyet, ilk aşamada evi kullanmaya 

engel olmayacak eksiklerin, zamanla ev sahibinin katılımı ile tamamlanabilecek unsurlar olarak 

öngörülmesi ile gerçekleşebilecektir. Böylece bir taraftan kullanıcının çevresinin oluşumuna katılımı 

sağlanırken, diğer taraftan da bu insanlara insan olarak hakları olan güzel bir çevrede yaşama hakkı 

da sağlanmış olacaktır.

Ev planlamasında gözetilecek önemli bir husus, mekânların çok maksatlı kullanılmasıdır. 

Mekânların hafif ısı yüklü duvar sistemleri ile kısa zamanda ısınması sağlanacak, böylece evin 

yalnız kullanılacak kısımlarının, kullanma sırasında ısıtılmasını mümkün kılacak yapı ve tesisat 

sistemi kullanılarak, ısıtmada tasarruf sağlanması öngörülecektir.
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20. yüzyıl, mimarlık sanatını şarlatanların alanı olmaktan çıkarma çabaları ile başladı. Ancak, 

ülkemizde mimarlık, hayatı çok büyük ölçüde kısıtlayıcı, aşırı teferruatçı şehir planlama 

yaklaşımlarının oluşmasına yol açtı ve spekülatif güçlerin menfaatlerine hizmet eden bir 

planlama ve mimarlık faaliyeti eliyle, şehirlerin en vahşi, en olumsuz şekilde tahrip olmasına ve 

şekillenmesine sebep oldu. Mimarî, şehirlerimizin içlerinde yer vermedikleri, hatta toplum hayatında 

yeri olmayan ve ne olduğu bilinmeyen bir “şey” durumuna düşürüldü. Yeni şehirleri kurarken bu 

seviyesizliği ve felaketlere sebep olan bu tavırları aşmak da asli bir görev olmaktadır.

Halkı güzel şehirlerin inşasına katabilmek için mimarlık mesleğinin mensuplarına yetki vermek, 

evleri, sokakları, şehri oluşturan bütün yapıları, en üst mimarlık bilinci ile vücûda getirmek amaç 

olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için mimarlık mesleğinin seçkin kişileri bir araya gelerek, şehirlerin 

hangi ilkeleri gerçekleştirmeye yönelik olarak tanımlanması gerektiğini ortaya koymalıdırlar. Mesela, 

Finlandiya’da yapı elemanları standartlarını belirleme işinin, ülkenin büyük mimarı Alvar Alto’ya 

teslim edilmiş olması örneğindeki gibi hareket edilmeli ve yeni şehirler, yeni evler için mimari 

standartların belirlenmesi, seçkin birkaç kişiye tevdi edilmelidir. Şehirlerimizin geleceğini kurtarmak 

için bu, tam bir zarurettir.

İnsanların kendi dünyaları için karar verme girişimlerini düzenlemeleri ve yüksek seviyeli mimari ve 

teknik malzemenin kullanılması suretiyle, gecekonduda olduğunun aksine, bilginin önderliğinde, 

nitelikli malzeme ve çözümlerin bir araya getirilmesi sırasında, bilinçli kullanıcının tercihleri hayata 

geçirilmiş olacaktır. Bu şartlar altında bile standartlar düzenini kuran yüksek bilgi ve duyarlılığın, 

mahallî sorunları çözebilecek niteliğe sahip olması olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Finlandiya’da yapı elemanları standartlarını belirleme işinin, ülkenin büyük mimarı Alvar Alto’ya 

teslim edilmiş olması örneğindeki gibi hareket edilmeli ve yeni şehirler, yeni evler için mimari 

standartların belirlenmesi, seçkin birkaç kişiye tevdi edilmelidir.   

Tarihî tecrübenin standartlar düzeninin hayata geçirilmesi süreci içinde, mahallî meseleye ve 

standartlara ruh veren bir duyarlılığa yabancı olmayan ve mahallî olan ile standartların evrensel 

değerlerini bir araya getirecek mahallî uygulayıcıların katkısına ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

Mimarın temsilcisi kalfanın geçmişte gerçekleştirdiği bu görevi yerine getirecek bir genç mimarlar 

neslinin belirlenmesi, kısa bir eğitimden sonra mahallî kararlara rehberlik edecek sade dokümanların 

oluşturulması ve kullanılması uygulamada yüksek seviye sağlayacaktır. Ayrıca bu genç uygulayıcıların 

30-50 tanesinin danışabileceği bir üst düzey uzman mimarın katkısı ile yeni şehirlerin, zengin, 

güzel yapı dokularına, sokaklara, meydanlara, mahallelere sahip olmaları sağlanabilir. Bu katkı ile 

emredici tavırlar terkedilerek ve insanlara yön verilerek, şehirlerin kendi başlarına gerçekleştirmeleri 

mümkün olmayan güzellikleri, çözümleri hayata geçirme imkânı doğacaktır.

PLANLAMA VE 

MİMARLIK SANATI: 

STANDARTLAR VE 

MAHALLÎLİK
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İnsanların evlerinin inşası ile ilgili kararlara katılmaları ve bir mimarın kontrolü altında, az sayıda 

evin, fabrikada imal edilmiş küçük boyutlu, az sayıda parçanın birbirine sade bir şekilde takılması 

yöntemiyle kurulacak olması, imalatın kontrolünü de kolaylaştıran bir sistem olacaktır. Parçaların 

sanayi tarafından ve büyük kısmının otomasyon teknikleri ile üretilmesi, bir taraftan evi meydana 

getirecek mimarî elemanların maliyetlerinde önemli ucuzlamalar sağlarken, diğer taraftan bu 

parçaların maliyet kontrolünü de yapmayı kolaylaştıracaktır. Evin bu oluşum sürecinin kolaylıkla 

kontrol edilebilir olması, üretim sürecine şeffaflık kazandırılmasını ve yeni şehirlerin oluşum 

sürecinin ahlâkî yapısının da sağlıklı olmasını beraberinde getirecektir.

Üst hakkının getireceği düzeni ve tesis edilen şeffaflığı tamamlayacak bir diğer tedbir, yatay 

kat mülkiyeti ile gerçekleştirilecektir. Bir parselde birden fazla ev sahibinin var olması, üst 

hakkını ihlal etmeye yönelik bir veya birkaç kişinin karşısına, diğer bağımsız bölüm sahiplerinin 

muhalefetini çıkaracak ve usulsüz işlemin yapılmasını imkânsızlaştıracaktır. Yakın kolay, uzak zor 

idare edileceği için, yakındakiler şeffaf ortamda etkin olabileceklerdir. Böylece bugün şehirlerimizi 

ve İstanbul’u gayri sıhhi oluşumlar ve karanlık spekülatif güçlerin etkili olduğu alanlar haline 

dönüştüren işleyişin yerini, kurulacak yeni şehirlerin sağlıklı, şeffaf ahlaki yapısı alacaktır.

1991-1993 yıllarında DPT ve Aile Araştırma Kurumu’nun daveti üzerine Marmara Üniversitesi 

profesörlerinden Sacid Adalı ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışma “Türk şehir halkının % 95’inin” 

küçük de olsa bahçesi olan bir evde yaşamak istediğini ortaya koymuştur. Halkın bu talebine 

uygun olarak, apartman konut inşaatı yerine “ev” üretimine geçmek mutlaka düşünülmelidir. 

Evlerin, standart yapı elemanlarının sanayi eliyle üretilmesi ve şantiyede birbirine takılması 

yoluyla çok kısa bir sürede inşa edilmesi mümkündür. Bu yolla inşa edilecek evler, çok daha 

yüksek mimarî vasıflara sahip olacağı gibi, ev maliyeti de çok büyük ölçüde ucuzlayacaktır.

Kullanıcının aile yapısının gereklerine uygun olması,

Kullanıcının ödeyebileceği bir para karşılığında gerçekleştirilebilmesi,

Kullanıcının zamanla değişecek ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip olması,.

En fakir ailenin evinin de sağlam, depremde hiçbir hasar görmeyecek teknik vasıflarda üretilmesi,

En fakir ailenin evinin de bir mimarlık kültür eseri olması.
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Bu özelliklerin gerçekleşebilmesi için ise, konut talebinin ve ailelerin ödeme güçlerinin 

ne olduğunun yanı sıra, ailenin ileride doğabilecek yeni ihtiyaçlarını karşılamak için neler 

yapılabileceğini de öngörmek ve bunun için gerekli araştırma ve planlama çalışmalarını başlatmak 

elzemdir. Yüksek mimari seviye için, tüm planlama ve projelendirme işlerinde şehir mimarlarının 

danışmanlığı da, en az yukarıdakiler kadar elzem bir başka husustur. 

İnsanların evlerinin inşası ile ilgili kararlara katılmaları ve bir mimarın kontrolü altında, az sayıda 

evin, fabrikada imal edilmiş küçük boyutlu, az sayıda parçanın birbirine sade bir şekilde takılması 

yöntemiyle kurulacak olması, imalatın kontrolünü de kolaylaştıran bir sistem olacaktır.  

Evin taşıyıcı iskeleti, çatısı, pencereleri, dış kapısı, mutfak ve soba bacasının inşa edilmesi 

halinde, özellikle düşük gelirli aileler, ahşap veya çelik iskeletin içini, hemen bahçedeki toprakla 

kendi başlarına üretecekleri kerpiçle doldurarak duvar örebilirler. İç kapıları ve temeli oluşturan 

beton zemini ilk aşamada hazır kullanmaları mümkün olabileceği gibi, bu unsurların inşaat firması 

tarafından gerçekleştirilmesi de öngörülebilir; her iki durum da evin inşaî vasıflarının yüksek 

standartta olması için yararlı olacaktır. Evlerin, çatıya en az müdahale yapılarak gerçekleştirilmesi 

de, tasarruf açısından, ilerideki eklerin yapılma şeklini kararlaştırırken göz önünde tutulacaktır. 

Bu en ucuz evin sahiplerinin, yeni doğacak çocuklarını yerleştirmeleri veya ailenin daha yüksek 

bir kazanca sahip olması halinde, bu eve bir veya iki oda eklemeleri ihtimalinin de planda 

öngörülmesi gerekmektedir. Ev planının 3 X 13 veya 6.5 X 6.5 veya 4 X 10 gibi ölçülerde olması 

halinde eve yapılabilecek eklerin neler olabileceği de kolaylıkla tasarlanabilecektir.

Her 25.000 nüfuslu yeni şehirde, şehir mimarları tarafından yaptırılacak bu gibi işlerin, evin 

komşu ilişkilerinin, arsa içindeki yerinin göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi gerekecektir. 

En fakirler başta olmak üzere ailelerin bu sorunlarını çözmeye imkân vermek üzere yapılacak 

bir düzenlemede, bu evlerin arsa tahsislerinde arsa üst hakkının bu eklemelere imkân verecek 

şekilde tanımlanmış olması gerekecektir. Bu grubun arsa üst hakkını ve arsa fiyatını bu esasa 

göre hesaplamak gerekecektir.

Ortak kültür ve zevk tercihlerinin yok olduğu günümüzde, hem ortak kültürün oluşmasını sağlayan 

yüksek bilgi ve duyarlılık çözümlemesinin yaygınlaştırılmasının hem de toplumumuza yüksek 

değerli mimarlık ürünlerinin kazandırılmasının günümüz kültürünün asli bir görevi olduğu da 

aşikârdır. Farklılaşmaya imkân veren ve kültürün tekdüzelikten kurtulmasını, kullanıcının tercih 

yapmasını sağlayan eklerin neler olabileceğini, evlerin teknik, planimetrik mimarî özelliklerini 
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ve farklılaşma hallerini, üzerlerine eklenecek unsurların niteliklerini içeren “standartlar” 

kataloglarının hazırlanması günümüz mimarlığı adına yapılması, yerine getirilmesi şart olan aslî ve 

çok önemli bir görev olacaktır.

Kurulacak yeni şehirler, sürdürülebilir, hayatın ve ailenin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde yapılanmalı; seviyeli mimarileri ile insanlara güvenli, ilginç yönelişlere imkân veren 

çevreler sunmalıdır. 

Böyle bir yaklaşım, 19. yüzyılın ikinci yarısında Rum-İtalyan-Fransız-Rus ustaların, ellerindeki 

mimarî eleman kataloglarını kullanarak, yapı sahibi ile beraber evin mimarisine karar vermelerine 

benzemektedir. Aynı zamanda bu yaklaşımla, Osmanlı lonca sistemi içinde yetişmiş kalfaların, 

gelişmiş bir bilgi ve duyarlılıkla, kendi kültür çağlarının temel tercihleri çerçevesinde, kolektif 

bir bilincin yansıması olarak gelişmiş genel üslup düzeni içine yerleştirdikleri uygulamaların 

şahsi tercihlerine tekabül eden özel küçük katkılarla mimarîye kazandırdıkları zenginliğin, 

çeşitliliğin bir benzerinin, yeniden hayata geçirilmesi söz konusu olacaktır. Böylece en fakir 

ailenin evi de, ülkenin bugün sahip olduğu en üst tasarım yeteneği ile ve kullanıcının da katkısıyla 

gerçekleştirilecek bir sanat eseri olabilecektir.

İşgücü ihtiyacının hızla arttığı ülkemizde aile fertlerinin çoğunun, bazen de tamamının gündüz 

çalıştığı; böyle ailelerin evlerinin gündüzleri ısıtılmaya ihtiyaç olmadığı; öte yandan gündüz 

kullanılan hacimlerin de, geceleri ısıtılmasının gereksiz olduğu göz önünde tutularak geliştirilecek, 

yalnız kullanılan hacimlerin, kullanıldıkları süre içinde ısıtılmasını sağlayan bir tesisat sistemi ve 

hacimlerin ısıtılmaya başladıktan kısa bir süre sonra ısınmasını sağlayacak, ısı yükü düşük yapı 

duvar sistemlerinin kullanılması ile ülkede ısıtma masraflarında büyük ölçüde, tasarruf sağlamak 

mümkündür.

Büyük binalarda gerçekleştirilmesi zor olan bir diğer tasarruf dilimi de, müstakil evlerde, yenileme 

ve mimarî düzenlemeler ile güneş enerjisinden pasif metot ile yararlanmak suretiyle sağlanabilir. 

Bu yolla sağlanacak enerjinin, Orta Anadolu’da pencerelerden kaybedilen enerji miktarından fazla 

olduğu düşünülürse, bu tasarruf imkânının büyüklüğü anlaşılır.

Bunun yanında, ahşap, çelik veya betonarme prefabrike elemanlar ile vücuda getirilmiş evlerin, 

yağmurdan korunmada yararı olacak olan saçaklı çatılar ile örtülmeleri de, teknik sebeplerle 

tercih edilebilir. Yağmur suyunu binadan uzaklaştıran, gölge sağlayan ve pencere gibi nazik 

mimari elemanları koruyan çatı ve saçağın, ülkenin konut mimarîsini belirleyen unsur olduğu 

unutulmamalıdır.
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Kurulacak yeni şehirler, sürdürülebilir, hayatın ve ailenin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde yapılanmalı; seviyeli mimarileri ile insanlara güvenli, ilginç yönelişlere imkân veren 

çevreler sunmalıdır. Fiziki çevre, en fakir ailelerin bireylerinin de mütevazı ancak güzel ortamlarda 

yaşadığı, her bireyin toplumsal oluşuma yabancılaşmadan katkıda bulunmasını sağlayacak bir 

yapıda olmalıdır.

Bu amaca, ancak ve ancak karşıtlıkları giderecek bütüncül planlama yaklaşımının önündeki gayri 

meşru spekülatif girişimlerden oluşan engelleri aşarak ulaşılabilir.

Projeyi gerçekleştirmek için bugün Türkiye’nin terk etmiş olduğu veya tanımadığı ahşap, çelik yapı 

teknolojilerini gündeme getirmek ve çeşitli sosyal ve ekonomik meseleleri çözmek gibi karmaşık 

sorunları içeren böyle bir girişimin, nispeten küçük ölçekli bir pilot proje ile başlatılmasının, 

tedbirli bir yaklaşım olacağı öngörülmüştür. Ayrıca, bu ilk uygulama biriminin, şehirsel 

kademeleşme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek büyük ölçekli programların yapı taşı olarak 

kullanılması da projenin bir temel ilkesi olmuştur.

Pilot şehrin ulaşım planı toplu taşımayı teşvik edecek bir biçimde düzenlenmeli; duraklar ile 

konutlar arasında uygun yürüme mesafeleri gözetilmelidir. 

Projenin çok ciddi tasarruf tedbirleri alınarak tamamlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

Yapı elemanlarının zaruri olarak ithal edilmesi gereken küçük bir bölüm dışında, yerli sanayi 

tarafından üretilmesi, bu elemanların üretim maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayacaktır. Hafif 

ve kuru yapı teknikleri ise montaj sürelerinin azalmasını ve montaj işçiliklerinin en az maliyetle 

gerçekleştirilmesini getirecektir. Şehirlerde insanların öncelikle yaşama düzenlerine seviye 

kazandırma amacı ile şehir iç yol şebekesinin bir bölümünün yaya yolları ile çözülmesi, 3-6 yaş 

arası çocuk oyunları için çıkmaz yollar, tasarruf kaynağı olabilecektir. Şehirsel kademeleşme 

çeşitli tesislerin yatırım ve işletme masraflarında tasarruf sağlayacaktır.

Şehir planlamasında motorlu araçlara değil, yayalara öncelik veren, motorlu araç yolları ile yaya 

yollarının birbirini tamamladığı, hiyerarşisi doğru kurulmuş bir yol şebekesini öneren, servis, 

otopark ve benzeri hizmetlerin çözümlendiği bir tasarım gerçekleştirilmelidir.

Pilot şehrin ulaşım planı toplu taşımayı teşvik edecek bir biçimde düzenlenmeli; duraklar ile 

konutlar arasında uygun yürüme mesafeleri gözetilmelidir. Özel taşıtların şehirlerde en çok yer 

kaplayan unsurlar olduğu göz önünde bulundurularak otopark planlaması yapılmalıdır.

Yayalara öncelik verilen, çeşitli büyüklükteki bahçeli evlerden oluşan yeşil bir şehir oluşturmak 

hedeflenmelidir.

UYGULAMA 

İLKELERİ

YOLLAR, 

KONUTLAR, 

BAHÇELER



26

Yapılar arası ve yoldan çekme mesafesi gibi ilkel yönetmelik sınırlamalarını aşan, yerleşme 

düzeni, topografya, bitki örtüsü, komşuluk ilişkilerini gözeten bir esnek planlama yaklaşımı ile 

insanların çevrelerinin oluşumuna bilinçli ve sorumlulukla katılımları sağlanmalıdır.

Yatay kat mülkiyeti uygulanarak, belirli sayıda evin bir parsel içine yerleştirilmesi, parsel içi yaya 

yollarının taşıt yollarına bağlanması suretiyle yarı kamusal alan ve kamusal alan kademelenmesi 

gerçekleştirilmelidir.

Yaya yolları üzerindeki meydancıklar, çıkmazlar, çocuk oyunlarına imkân verecek şekilde 

planlanarak, çocukların küçük yaştan itibaren şehir ortamına alışmalarına, böylelikle şehrin 

kültürel ve tabii değerlerini fark etmelerine imkân verilmelidir.

Katı fonksiyonalist yaklaşımlar yerine ev tasarımlarının, hacimlerin yeni ihtiyaçlara cevap verecek 

şekilde, ailenin büyümesi veya gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak genişleme, üzerine ek 

alabilme esnekliğine sahip olmaları sağlanmalıdır.

Gerçekleştirilecek diğer yapıların da çok amaçlı kullanıma açık, gerektiğinde büyüyebilir olması 

hedeflenmelidir.

Tespit edilecek kullanıcı talepleri ışığında, konutların tasarım ve yerleşme düzenlerinde 

sosyolojik, kültürel faktörler, değişik şehir ve mekân algıları göz önünde bulundurularak, farklı 

gelir gruplarına ve aile büyüklüklerine uygun ev tipleri öngörülmelidir.

Mimar, şehir plancıları, mühendis ve alt yapı uzmanlarının ortak çalışması ile kesinleştirilecek bir 

şehir planı yapılması,

Pilot şehir için bir ulaşım planı hazırlanarak, etkin bir toplu taşıma sisteminin oluşturulması, 

yürüme mesafelerinin planlanması, özel taşıtların çevre üzerindeki olumsuzluklarının bertaraf 

edilmesi, otoparkların bu çerçevede tasarlanması,

Kentsel tasarım projeleri ile mahallelerde yatay kat mülkiyeti planlanması, açık alanlar, sokaklar, 

meydanlar, park ve bahçelerin planlanması,

Evlerin yatay kat mülkiyetine göre düzenlenen parseller içinde yerleştirilmeleri,

Sosyal donanım, eğitim ve sağlık tesislerine, mahalle merkezleri ile şehir merkezinde uygun 

yerleşim alanlarının tahsis edilmesi,

Şehir merkezinin kültürel faaliyetlerin odağı olarak şekillenmesi,
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İNŞAAT İÇİN 

GEREKLİ 

ESASLAR

Merkezde oluşacak artı değerin değerlendirilmesi için önerilerin belirlenmesi, bu tesislerin 

kiralanması, sahiplik gibi veçheler göz önünde tutularak projelendirilmeleri,

Sanayi bölgelerinin çevre ve mimarî kalitesi, çalışanların çalışma ortamlarının insan hayatındaki 

özel önemi göz önünde bulundurularak “Danışma ve Karar Kurulunun” sanayi alanının çevre 

düzeni ve mimarîsine ait amaç ve ilkeleri belirlemesi,

Kentsel tasarım projeleri ile mahallelerde yatay kat mülkiyeti planlanması, açık alanlar, sokaklar, 

meydanlar, park ve bahçelerin planlanması sağlanmalıdır.

Tasarruf amaçlı yaklaşımların planlama sürecinin her aşamasında belirleyici olması, vücuda 

getirilecek şehir planının her unsurunun maliyetinin tahkik edilmesi ve alternatif çözümlerle 

karşılaştırılarak, en iktisadi ve en uygun çözüm ile planın oluşturulması sağlanmalıdır.

Böyle bir projeyi, ülkemizde uygulanan ve yanlışlığı depremler neticesinde tartışmasız bir şekilde 

ortaya çıkan, ağır ve güvenilmez yapı teknikleri ile gerçekleştirmek çok zor, hatta imkânsızdır.

Pilot şehirdeki yaklaşık 6.000 evin taşıyıcı iskeletleri, duvar ve çatı elemanları, pencere kapıları, 

binlerce standart mutfak tezgâhı, dolapları, su blokunun fabrikada imal edilerek montaj süresinin 

kısaltılması ve depreme dayanıklılığı sağlanabilecektir.

Bu yaklaşım ile yüklenici grupları, evin standart yapı elemanlarını fabrikadan teslim alacak 

ve monte edecektir. Böylelikle, sadeleşen inşaatın kontrolü kolaylaşacak, suistimaller 

imkânsızlaşacaktır.

Prefabrikasyon, montaj ve teknik uygulama kolaylığı, süreden tasarruf ve gayri ahlâkî eğilimlerin 

önlenmesinin yanında, önemli maliyet tasarrufları sağlayacaktır.
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“Ufkî Şehirlere Mümkün Bakışlar” atölyesi ekibi, Halil İbrahim Düzenli öncülüğünde, 2014 yılı 

Haziran ayında, 2014-2015 Güz yarıyılında Mimarlık Bölümü’nde açılması düşünülen Kent 

Planlama Atölyesi ve Mimari Proje 7 derslerini birleştirerek, Turgut Cansever’in “Ufkî Şehirler” 

fikrini merkeze alan bir atölye içeriği oluşturdu. İlk iş olarak Turgut Cansever’in koordinatörlüğünü 

yaptığı İstanbul Deprem Çalışma Grubu’nun 2001 yılında yayınladığı Yıkıcı Depremden 

Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi Ön Raporu1, 2003 yılında yayınlanan 

Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Amaçlı Proje Önerisi: Pilot 

Şehir Uygulama Raporu2 irdelenmiştir. Turgut Cansever’in 1995 tarihli Habitat II Konferansı için 

Şehir ve Konut Üzerine Düşünceler3 isimli metni de bu listeye dahil edildi. Bu üç yayın üzerinde 

yaklaşık iki ay süren bireysel çalışmalar sonucunda proje hakkında ilk fikir yürütmeler ortaya 

çıkmaya başlamıştı. Bunlarla paralel olarak aşağıdaki problemlere cevap arandı:

1. Mimari Proje 7 dersinin tanımlanması (içerik ve süreç)

2. Kent Planlama Atölyesinin tanımlanması (içerik ve süreç)

3. Mimari Proje 7 ve Kent Planlama Atölyeleri arasında kurulacak ilişki,

4. Bu derslere dair sonuç ürünlerin içerik ve nitelikleri,

5. Proje arazisi alternatifleri ve arazi gezisi,

6. Jüri ve konferanslara davet edilebilecek kişi önerileri,

7. Turgut Cansever haricinde, okuma listesine eklenebilecek metinler.

Yürütülecek atölyenin mahiyetini ve formunu tayin edecek problemlerin cevapları tahmin 

edilebileceği gibi bir dizi tartışmayı peşinden sürükledi. Atölye yürütücüleri bir taraftan kendi 

fikirlerini ifade ederken diğer taraftan bir diğerinin söylediklerini eleştirmekten de geri durmadı. 

“Böyle bir atölyenin altından kalkılabilir mi?” gibi soruları da mündemiç bir tartışma süreci pekâlâ 

atölyenin başlama noktasının ne kadar sancılı geçtiğinin bir özeti olabilir. Çünkü, Cansever’in 

önerdiği “Ufkî Şehirler”, Cansever’in öncülüğünde hazırlanan Yeni Şehirler raporlarının ve 

Cansever’in birkaç projesi dışında neredeyse Türkçe bilgiye ulaşılamıyordu. Hal böyle iken, Eylül 

ayının ilk yarısında atölyenin tanıtım metni, haftalık programı ve yukarıda da adı geçen kitapların 

özetleri oluşmuştu. Turgut Cansever’in üç kitabı atölyenin muhatapları olan öğrencilerin de 

faydalanacağı şekilde beş başlıkta özetlendi: 

1. Şehirleşme

2. Şehir Planlama Sorunları

3. Mimarlık Meseleleri

4. Uygulama İlkeleri

5. Hesaplamalar

UFKÎ ŞEHİRLER ATÖLYESİNİN HİKAYESİ

EMİN SELÇUK TAŞAR

1  İstanbul Deprem Çalışma 

Grubu, Yıkıcı Depremden 

Etkilenecek İstanbulluları Yeni 

Şehirlere Yerleştirme Projesi 

Ön Raporu, T. Cansever (Yön.), 

Erkam Matbaacılık, İstanbul, 

2001

2  İstanbul Deprem Çalışma 

Grubu, Yıkıcı Depremden 

Etkilenecek İstanbulluları Yeni 

Şehirlere Yerleştirme Amaçlı 

Proje Önerisi: Pilot Şehir Uy-

gulama Raporu, T. Cansever 

(Yön.), İstanbul, 2003

3  Turgut Cansever, HABITAT II 

Konferansı için Şehir ve Konut 

Üzerine Düşünceler, HAK-İŞ 

Yayınları, İstanbul, 1995
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Arazi seçimi ve arazi gezisi

Bütün bu çalışmaların yanı sıra ana problemlerden biri olan çalışmanın uygulanacağı bir arazi 

tercihi de söz konusuydu. Neredeyse yürütücülerin tamamı seçilecek arazinin Mardin dışında 

olması konusunda hemfikirdi. Çünkü diğer proje atölyelerinde Mardin epeyce çalışılmıştı. 

Arazinin bir Orta Anadolu şehrinde olması kararı alındı. Aksaray ili sınırlarında bir arazi seçilmesi 

gündeme geldi. Bu kararda Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Karahancı’nın 

katkıları büyüktü. Kendisine projenin Aksaray’da yapılması fikri sorulduğu ilk andan itibaren, 

en az atölye yürütücülerinin duyduğu heyecan kadar, atölyeye yoğun bir ilgi gösterdi. Mustafa 

Karahancı Aksaray’da çalışılabilecek bölge önerilerinin tamamının (ilk başta 5 öneri ile başlandı) 

bütün verilerini atölye yürütücülerine eksiksiz ve zaman kaybetmeden göndermiş ve konu 

hakkında düşüncelerini ifade ederek atölyeye büyük katkı sağlamıştı. Birkaç gün süren arazi 

belirleme süreci nihai bir karara bağlanmış, Aksaray-Ankara yolu üzerinde bulunan TOKİ yerleşim 

alanının çevresi seçilmişti. Arazinin gerek planlarının gerekse de fotoğraflarının temini atölyenin 

başlangıcında araziyi görmeden yapılabilecek analizlerin yapılması için önemliydi.

Arazi hakkında bütün verilere ulaştıktan sonra yapılan analizler ve ön çalışmaların akabinde 

arazi gezisi gerekliydi. 17 Ekim Cuma günü 3 gün sürecek olan, 10 saatlik eğlenceli otobüs 

yolculuğunun ardından, Aksaray gezisi başlamıştı. Mustafa Karahancı’nın davetiyle Aksaray 

Belediyesi bütün atölye ekibini misafir etmişti. Gecenin bir saatinde atölye ekibin karşılayan 

Mustafa Karahancı ve yine Aksaray Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Danışman 

misafirperverliklerini ilk andan itibaren göstermiş oldular. Ertesi gün arazi gezisi yapılmış ve arazi 

hakkında Aksaray Belediyesi’nden gelen Jeoloji, İnşaat ve Harita Mühendisleri eşliğinde arazi 

hakkında detaylı bilgi alınmış oldu. Ayrıca Aksaray şehrinin gerek yerel mimari öğeleri gerekse 

de şehrin hikâyesi hakkında hem bilgi alındı hem de şehir gezisi düzenlendi. Aksaray Belediye 

Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı’nın misafirperverliği ve belediyenin imkânlarını öğrencilere 

açmasına müteşekkiriz. Aksaray gezisi eşsiz güzelliğe sahip Ihlara Vadisi gezisiyle son buldu.

Ara jüri

Aksaray gezisi sonrası bir taraftan konu üzerindeki tartışmalar devam ederken diğer taraftan 

analizlerden elde edilen verilerin ortaya çıkardığı mahalleler oluşmaya başlamıştı. Dört gruptan 

oluşan atölye, dört faklı mahalle tasarımları yaparak 9 Aralık 2014 tarihinde yapılması planlanan 

ilk jüriye hazır olmaya çalışıyordu. Atölye süreci kendi akışında devam ederken, TOKİ tarafından 
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düzenlenen 7 iklim 7 bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması’nın sonuçları 3 Kasım 2014 

tarihinde açıklanmıştı. Yarışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi birincisi olan Mi’mar Mimarlık 

ekibinin bu projesi ve aynı yarışamaya sundukları Marmara Bölgesi önerileri “Ufkî Şehirler” 

kavramsallaştırmasına Cansever dışında bir örnek olarak görülmüş ve bu özelliğinden dolayı 

atölye yürütücülerini heyecanlandırmıştı. 7 iklim 7 bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması’na kadar 

“Ufkî Şehirler”in bilgisine örnek olarak sadece Turgut Cansever’in Zeytinburnu-Esenler projesi 

başta olmak üzere Batıkent, Demir, Sivas Kaleardı ve Ballıkuyumcu projeleri vardı. Hemen 

akabinde Mi’mar Mimarlık kurucuları, Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ve Yüksek Mimar Ahmet Yılmaz 

ile irtibata geçildi. Birinci jüri davetini geri çevirmeyen İbrahim Hakkı Yiğit ve Ahmet Yılmaz 9 Aralık 

2014 tarihinde yapılması planlanan jüriye katılma nezaketini göstermiş oldular. Ayrıca, İstanbul 

Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İstanbul Şehir Üniversitesi 

Öğretim Üyesi şehir tarihçisi Dr. Yunus Uğur diğer jüri üyesi olarak davet edilmişti. Yunus Uğur, 

aynı zamanda, Turgut Cansever tarafından koordinatörlüğü yapılan Yeni Şehirler Raporları’nın 

raportörlüğünü yapmıştı. Böylelikle jüri, davetli üyelerin de katılımıyla, farklı görüşlerin ortaya 

konduğu, hem öğrenciler tarafından yapılan tasarımların hem de Cansever’in düşüncelerinin 

tartışıldığı verimli bir ortama dönüştü. Verimli bir ara jüri sonrası öğrencilerin heyecanları 

tazelendi. Çalışmalar tüm hızıyla devam etti. Artık dönem sonuna doğru yaklaşılmış sonuç ürünler 

daha ayrıntılı görünmeye başlamıştır. 

Mardin’de final jürisi, İstanbul’da sergi ve panel hazırlıkları 

Böylelikle atölyenin resmi çalışma zamanı yukarıda belirtilen süreçlerle dolmuş ve son ürünlerin 

ortaya konma zamanı yaklaşmıştır. Öğrencilerin ortaya koyacağı sonuç ürünlerini, atölye 

yürütücülerine ek olarak, Turgut Cansever’in bizatihi kendisinin rahle-i tedrisatından geçmiş, 

onunla birlikte tasarım yapma fırsatı bulmuş ve kendi çizgilerini ortaya koymuş insanlarla birlikte 

tartışmak atölye için yapılabilecek en iyi şeylerden biri olabilirdi. Mimar Emine Öğün ve Yüksek 

Mimar Mehmet Öğün bu işin en mücehhez kişileriydi. Nitekim tartışmanın var olabilmesi için, 

atölyenin final jürisi için planlanan süreçte bazı aksaklıklar yaşanınca, Mardin’de birinci final jürisi 

yapılıp atölyenin nihai final jürisinin İstanbul’da yapılması kararı alındı. Buna ayrıca İstanbul’da 

sonuç ürünleri sergilemek ve bir panel düzenleyerek “ufkî şehirler” meselesini tartışma ortamını 

çoğaltma fikri de eklendi. Proje koordinatörü Halil İbrahim Düzenli’nin girişimleri ile konuya ilgisi 

ve muhabbeti bilinen Esenler Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı himmetiyle 

Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce Merkezi sergi organizasyonuna destek olacaklarını ilettiler. 

Böylelikle “Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar” isimli serginin yapılması kesinleşmiş oldu. Bir taraftan 
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öğrencilerle projelerinin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar devam etmekte, öte taraftan 

sergiyle birlikte panel programının nerede ve nasıl yapılacağı tartışılıyordu. Bu noktada İstanbul 

Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Yunus Uğur’un sergi 

ve panele ev sahipliği yapabileceklerini, ayrıca öğrencilerin İstanbul Şehir Üniversitesi Öğrenci 

Konuk Evlerinde misafir edebileceklerini söylemesi, atölyenin İstanbul ayağı planını kemale 

erdirmiş oldu.

2 Ocak 2015 Cuma günü kesinleşen programın hem öğrenciler hem de yürütücüler açısından bir 

problemi vardı. Zaman darlığı. 8 Ocak Perşembe günü yapılacak ön jürinin ardından İstanbul’daki 

jüri gününe sadece iki hafta kalmış ve bu iki haftanın bir haftası da basım işleriyle geçecekti. Ön 

jüride yapılacak eleştiriler doğrultusunda proje paftalarında düzeltmeler yapılacak ve ardından 

sergi için baskıya gönderilecekti. 

Sergi ve panel fikri proje yürütücüleri ile birlikte öğrencileri de heyecanlandıran bir halet-i ruhiye 

oluşturmuştu. Projeyi alan öğrencilerin ilk defa kendi okulları dışında bir mekânda projelerinin 

sergilenecek olması ve bundan dolayı oluşan heyecan beraberinde tedirginliği de getirmeye 

başlamıştı. Öğrencilerin geceli gündüzlü mesaileri sonucunda Mardin’deki ön jüri zamanı gelmişti. 

Bu defa atölye jüri davetlileri Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Yardımcıları 

Mustafa Karahancı ve Nuri Danışman ve ayrıca Dr. Yusuf Baygit’ti. Aksaray gezisi sonrası yapılan 

çalışmalarla ilk defa karşılaşan Sayın Yazgı, Karahancı ve Danışman için hem böyle bir şehir 

kurgusu hem de Aksaray’da planlanmış olması ilgi çekici olmuştu. Yusuf Baygit’in pratik eleştiri 

ve önerileri ise ön jüriye ayrı bir katkı sağlamıştı. 

Sergi çıktıları

Verimli geçen Mardin jürisinin ardından öğrencilerin heyecanı daha da artmaya başlamıştı. Atölye 

yürütücüleri ile birlikte jüri için gündüzleri yapılan kesintisiz mesailerden sonra, jüri sonrası 

baskıya yetişmek için gecelerin de katıldığı bir zaman aralığına girilmişti. Bir grup öğrenci Mimarlık 

Fakültesi binasında sabahlarken diğer bir grup ise evde toplanmış aynı mesaiyi harcıyorlardı. 

Nitekim gece vakti proje yürütücülerinin öğrencilere bu çalışma karşılığı sunduğu, teşvik edici 

küçük ikramlar işin “tatlısı” ve “tuzlusu” idi. Uykusuz gecelerin ve yoğun gündüz mesailerinin 

sonunda teslim edilen projeler kısmi de olsa bir rahatlık sağlamıştı. Bu rahatlık, sadece nihai 

çıktılar teslim edildiği için ortaya çıkmış bir rahatlık olarak tanımlanmalı. Artık hazırlanma, yola 

koyulma, bir dönem boyunca elde edilen müşahede ve mükaşefelerin kamuya açılma vakti idi. 
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Atölye yürütücülerinden mimar ve grafik tasarımcı Salih Pulcu serginin ek paftalarını İstanbul’da 

hazırlıyordu. Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ise kaliteli yapıştırıcı aramaktaydı ve sergileme 

ekipmanları için Zeytinburnu Belediyesi ile temastaydı. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı sergi 

panolarını bila bedel hizmetimize sundu.

İstanbul’da jüri, sergi ve panel

İstanbul’a varışın hemen akabinde bütün atölye ekibi vakit kaybetmeden İstanbul Şehir 

Üniversitesi’ne gidip baskıdan çıkan proje paftalarını sergi mekânına asmaya koyuldu. Ertesi gün 

Mimar Emine ve Mehmet Öğün’lerin katılacağı son jüri akabinde açılışı gerçekleşecek olan sergi 

ve panelin son düzenlemeleri yapıldı. Heyecanlı bekleyiş yerini sükûnete bırakmış, öğrencilerin 

yapabilecekleri her şey tamamlanmıştı. 

22 Ocak 2015 sergi açılış günü İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yapılan keyifli kahvaltı yerini jüriye 

bıraktı. Sergi ve panel açılışı öncesi Turgut Cansever’le birlikte Zeytinburnu-Esenler projesinin 

ortak müellifleri, jüri üyeleri Emine ve Mehmet Öğün teker teker her bir öğrenci ile ilgilenmiş 

her öğrencinin ayrı ayrı sorularını dinlemiş ve proje tashihleri vermişlerdir. Jüri sonrasında 

sıra, saat 14.00’de İstanbul Şehir Üniversitesi Doğu Kampüsü’nde, panele gelmişti. Panelin 

moderatörlüğünü Dr. Yunus Uğur yürüttü ve açılış konuşmasını yaptı. Sırasıyla Halil İbrahim 

Düzenli, Emine Öğün, Mehmet Öğün, İbrahim Hakkı Yiğit ve Ahmet Yılmaz’a, son olarak Salih 

Pulcu’ya söz vererek paneli tamamlandı. 

Panel sonrası sergi, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karahancı’nın açılış kurdelesini 

kesmesiyle 31 Ocak’a kadar sürecek sergi görücüye çıkmış oldu. 

Bir hafta süren sergi öğrencilerin şehirden ayrılmasıyla son buldu. Fakat yürütülen stüdyonun 

heyecanı bitmedi. Aynı heyecan elinizdeki kitap ortaya çıkıncaya kadar devam etti. Bütün bu 

süreçlerden sonra, atölyenin yeni heyecanı kitabın ulaştığı mecralar olacaktır. Çünkü umuyoruz ki 

tartışmalar kitabın sunduğu bilgi ile daha anlamlı olsun ve yeni şehirlerin mümkünlüğü tartışılsın. 

“Ufkî Şehirler” kavramsallaştırmasına karınca kararınca ufak bir katkı olsun.
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Atölye Yürütücüleri

Halil İbrahim Düzenli
Ömer Faruk Gönenç
Emin Selçuk Taşar
Tuba Bölük
Salih Pulcu

AKSARAY

Teşekkürlerimizle

P A N E L

22 Ocak 2015 Prş  14.00

İstanbul Şehir Üniversitesi Konferans Salonu (Doğu Kampüsü)

Moderatör

Yunus Uğur (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Konuşmacılar

Emine Öğün-Mehmet Öğün (Öğün Mimarlık)

Ahmet Yılmaz-İbrahim Hakkı Yiğit (Mi’mar Mimarlık)

Halil İbrahim Düzenli (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Salih Pulcu (Mardin Artuklu Üniversitesi)

S E R G İ
22 - 31 Ocak 2015

S E R G İ  A Ç I L I Ş I
22 Ocak 2015 Prş  15.30

İstanbul Şehir Üniversitesi Konferans Salonu Fuayesi (Doğu Kampüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi
Kuşbakışı Cad. No. 27 Altunizade Üsküdar İstanbul

“Son zamanlarda ülke gündeminde  
yer edinmeye çalışan “yatay şehir” 
kavramı ve muhakkik mimar  
Turgut Cansever’in fikirleri bağlamında 
MAÜ Mimarlık Fakültesi’nde  
2014-2015 Güz Dönemi’nde 
gerçekleştirilen Kent Planlama ve 
Mimari Projesi 7 atölyelerinin mimari 
üretimlerini tartışmaya açmak...”
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“Yeni/Ufkî Şehirler Atölyesi”, Mimari Proje 7 ve Kent Planlama Atölyesi II derslerinin 

birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir “deneysel sahne” olarak ifade edilebilir. Çünkü stüdyo 

açılmadan önce, atölye yürütücülerinin ilk önce kendi aralarında oluşturdukları gurupta, 2001 

ve 2003 yıllarında Turgut Cansever tarafından yönetilen ve biçimlendirilen iki rapor, her bir 

yürütücünün kendi “yüzleşmesini” tecrübe ettiği bir tartışmanın zeminini oluşturmuştur. Bu 

zemin; oluşan şehrin yaşayan ihtiyaçlarının gözetildiği “esnek/değişebilen” bir şehir planlaması, 

az katlı yapılardan oluşan bir dokunun mümkünlülüğü, bu dokunun strüktürel ve kontsrüktif 

meseleleri, çevreye yabancılaşmayı önleyen ve aktif kullanımı/katılımı ön gören bir şehir 

tasavvuru, yayayı-yeşili-bahçeyi-komşu hakkını-yaşlıyı-çocuğu tasarımın bir bileşeni olarak 

okuyabilmenin insanî ölçeğinin tartışıldığı bir zemin olarak ifade edilebilir. Bu girişle birlikte, 

raporlar incelenerek birtakım başlıklar halinde raporlardan derlemeler çıkarılmıştır. Şehirleşme, 

Şehir Planlama Sorunları, Mimarlık Meseleleri, Uygulama İlkeleri ve Hesaplamalar. Böylelikle, 

stüdyo boyunca yorumlanacak olan kavramsal ve metinsel zemin ortaya çıktı.

Atölye süreci, kabaca iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, beş haftalık bir süreç içerisinde, 

1/10.000 ölçekli şehir yerleşim ön şeması, 1/5.000 ölçekli arazi kullanım planı ve 1/1.000 

ölçekli mahalle yerleşim ön şemalarının hazırlanmasını içermektedir. Eş zamanlı bir biçimde, 

birinci aşamada, bir taraftan “şehirsel kademeleşme”, işlev alanları ve bu alanların birbiri ile olan 

ilişkiler ağı (örneğin; mahalle, mahalle merkezi, şehir orman alanları, şehir merkezi, kobi alanları, 

mezarlıklar, pis su arıtma tesisleri vd.), şehri oluşturan en büyük öğeden en küçük öğeye kadar 

(ev) ilişki biçimleri, yatay kat mülkiyeti, katılım, çok amaçlı mekânlar, standartlar ve mahallilik 

meseleleri tartışılmıştır. Bütün bu planlamalar, kavramsal tartışmalar ise Aksaray’da belirlenen 

arazi üzerinden geliştirilmiştir. Arazinin yükselti analizi, jeoloji analizi, mülkiyet analizi ve imar 

planı analizleri yapılarak, 25000 kişilik şehirler için gereksinim duyulan daha alanlar büyük arazi 

içerisinde belirlenmiştir.

1/10.000 ölçekli şehir yerleşim ön şeması, şehir merkezini, mahalleleri, mahalle merkezlerini, 

sanayi alanlarını, pis su arıtma tesislerini, şehir orman kuşağını birlikte kurgulayabilmenin ilk 

ölçeğidir. Bu süreç, Türkiye’deki modern kent planlama yaklaşımlarıyla ya da cari imar planlarıyla, 

Cansever’in ifadesiyle “iptidai” olanla bir yüzleşmeydi. Başka bir deyişle, bu iptidai planlama 

mantığı ile kurgulanmış olandan farklı bir yaşama kültürünün de mümkün olabileceğini salık veren 

ve onun tecrübe edilebileceği fiziksel çevre planlaması arayışında olunan bir adımdı. Bu düşünme 

biçimi, bir yandan işlevler arasındaki gerilimi ortaya çıkarırken, diğer taraftan ulaşım ağının 

kademeli yapısını ihtar ediyordu. Örneğin mezarlık alanlarının yaşama dâhil edilip edil(e)memesi, 

aktif ve pasif yeşil alan kullanımları, şehri birbirine bağlayan yollar, taşıtın hızının azaltıldığı 

yayaya öncelik veren ulaşım aği ile mahallelerin konumları/boyutları, şehir merkezinin merkeziliği 

veya bir cadde/cadedeler boyunca ışınsal olarak yayılması gibi meseleler bu ölçeğin biteviye 

düşünülen ana meseleleriydi. 

1/5.000 ölçekli şehir arazi kullanım planı ise şehir merkezini, altı adet mahalleyi, mahalle 

merkezini, mahalleleri bağlayan yolları, mahalle içi yolları, otoparkları ve konut alanlarını (hem 

UFKÎ ŞEHİRLER ATÖLYESİNİN ÖLÇEKLERİ
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parsel, hem arsa) tartışmaya açan bir ölçekti. Başka bir ifadeyle ölçeğin temel meseleleri, yayayı, 

aktif yeşili, yürüyüşü, her adımda tecrübe edilecek inşaî çevreyi, aktif kullanımı, sosyalleşmeyi, 

içe kapanmamayı ve dahi komşunun hakkını gözetmeyi ele almanın bir başka biçimini aramak 

olarak ifade edilebilir. Böylelikle araç ulaşımının sorgulanması, her evin önüne kadar taşıtın 

erişim meselesi, mahalle merkezine olan yakınlık-uzaklık, çocuğun okulla, yaşlının sağlık merkezi, 

ibadet mekanı ve yeşil alanla, ebeveynin iş alanları ile olan mesafeleri ve topografik bariyerleri 

arazi kullanım planında sorgulanmıştır.

1/1.000 ölçek ve bu ölçekteki mahalle yerleşim ön şeması, ilk beş haftanın sonundan tasarım 

sürecinin bitimine kadarki bütün ölçekler arasında bağlantı kurabilmenin, geliş-gidiş yapmanın, 

kısacası düşünebilmenin bir aracı/aracısı olarak kurgulanmıştır. Bu bağlamda, 1/10.000 

ve 1/5.000 ölçekler, 1/1000 mahalle yerleşim ön şemasını oluşturabilmenin altlıklarıydı. 

Çünkü bu şemada oluşturulması düşünülen parsel-arsa ilişkileri, sokak, komşuluk ve çevreye 

yabancılaşmama meselelerinin kurgulanabilmesi için daha büyük ölçeklerde kararların alınmış 

olması gerekliydi. Aksi takdirde imar planlarının ürettiği “insansızlık” veya tek tip bir kent inşası 

ortaya çıkmış olacaktı.

Özetle söylemek gerekirse, neredeyse proje yürütücüleri ve öğrencilerinin kendilerinin bizatihi 

tecrübe etmedikleri/edemedikleri, ayrıca güncel bir planlama modeli anlamında yaşadıkları 

yakın ve uzak (ülke sınırları içerisinde) çevrelerde örnekleriyle karşılaşmadıkları bir barınma 

kültürünü düşünme ve inşa etme gayreti, her tür düşünsel ve çizgisel gerilim, açmaz, sorgulama 

işin içindeydi. Söz gelimi, her bir öğrenci ve hoca, “ufkî şehir” ile “kapalı site”nin birbirinden 

farkını yukarıda bahsi geçen ölçeklerde sıkça sorgulamışlardır. Bundan sonraki süreç ise artık 

kurguladıkları planlarda yürüyebilmek, evde yaşayabilmek, mahalle merkezinden ekmek/salça 

almaya gidebilmek, evin bahçesini kullanabilmek, değişen şartlara uyum sağlayabilecek esnek-

değişebilen yapılar kurabilmek, yaşlı-hasta olmak gibi gündelik olanın çeşitli yüzlerini tartışmak 

demekti.       

 2015 Güz Dönemi boyunca yürütülen proje çalışması, içinde bulunduğu fiziksel yaşam 

koşullarına dair tercih beyan edemeyen insanın, sadece içinde yaşadığı evin, bahçenin değil, 

sokağın, meydanın, yeşilin, mahallenin ve hatta şehrin kararlarına katılım fırsatını yeniden sunan 

bir imkân tasarımıdır. 

Yeni şehirler atölyesinin ikinci aşamasında 1/500, 1/200, 1/100, 1/50, 1/20 ve 1/5 

ölçeklerde çalışılmıştır. Bu aşamanın kaygılarından ilki, büyük ve küçük ölçekler arasında 

yaşanması olası algı sorunlarıyla nasıl baş edileceğiydi. Bu problemi aşabilmek için, makrodan 

mikroya ya da tam tersi bir hiyerarşik yaklaşım yerine ölçekler arasında ve tasarım süreci 

içinde geri dönmeler, verilerin tekrar gözden geçirilmesi ve tasarımın yeniden ele alınması gibi 

gidiş gelişlerin yaşandığı bir yaklaşımın izlendiği ve bu yaklaşımın müspet sonuçlar ürettiği 

söylenebilir. Aşılması gereken bir diğer problem ise, tasarım için biçilen sürenin verimli bir şekilde 
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kullanılabilmesiydi. İstenilen sonuca vaktinde ulaşabilmek için ölçekler arası git-gel esnekliğini 

de hesaba katan oldukça detaylı bir program hazırlanmış ve dönem sonuna kadar bu programa 

sadık kalınmıştır.

1/500 ölçekli mahalle vaziyet planı tasarımında, 1/1.000 mahalle yerleşim ön şemasından 

hareketle, adalar, parseller, arsalar, caddeler, sokaklar, araç, bisiklet ve yaya yolları, otopark 

ve mahalle merkezi detaylandırılmış ve her öğrenci grup arkadaşlarıyla mahallelerinden 2 ada 

belirleyip bireysel çalışmalara başlamışlardır. Az yoğun, orta yoğun ve yoğun yerleşim birimleri 

olarak tasarlanan adalarla bir arada şekillenen yollar, motorlu araç yolları ile yaya yollarının 

birbirini tamamladığı, hiyerarşisi doğru kurulmuş bir yol şebekesi olarak önerilmiştir. Trafik 

akışına virajlar ve dönemeçlerle müdahale edilerek trafiğin yavaşlatılması ve yayaların ve 

yayalaştırılmış alanların güvenliğinin artırılması amaçlanmıştır. Ulaşım planı toplu taşımayı 

teşvik edecek bir biçimde çözümlenmiş; duraklar ile konutlar arasında uygun yürüme mesafeleri 

gözetilmiştir. Çevrede ve şehir içerisinde çeşitli ölçü ve nitelikte yeşil alanlar oluşturulmuştur.

1/200 ölçekli vaziyet planı tasarımlarına geçildiğinde, her öğrenci kendi tasarım yaklaşımını 

ortaya koydu ve biçimsel çeşitlilikler türedi. Tasarımlar arası farklılıkların üretiminde önemli bir 

rolü olan parsellerin tasarımı, aracın önünün kısmen kesildiği ve yürüme eyleminin daha aktif 

hale getirilmeye çalışıldığı sokakların biçimlendirilmesiyle doğrudan alakalıdır. Zorunlu durumlar 

dışında araç erişiminin dışarıda bırakıldığı ve yayaya öncelik tanındığı ara sokaklar oluşturmak 

tasarımın önemli kriterlerinden birisiydi

Özel taşıtların şehirlerde fazlasıyla yer kapladığı göz önünde bulundurulduğunda taşıtlar için 

park alanı sağlamak da önemli bir tasarım verisi olarak değerlendirilmiştir. Ancak park alanları 

aralıklı mekânlar ile sağlanarak sokakta çok fazla aracın olduğu hissinden kaçınmak önemli bir 

kriterdi. 

1/100 ölçeğinde ise 1/200 ölçeğinde kurgulanan sokaklar arasından seçilen bir sokağın 

tasarımı ve her öğrencinin en az 20 farklı tip ev tasarladığı konut tipolojileri üzerinde 

durulmuştur. Bu minvalde, olabildiğince fazla karşılaşmaya ve ayaküstü önemli önemsiz 

sohbetlerin yapılabilmesine imkân veren, kentin günlük yaşantısında edilgen kılınmış bireyi, 

katılımcı konumuna geçiren, her tasarımcının yaklaşımıyla farklılaşan ve Cansever üzerine 

yeniden düşünme imkânı veren sokak tasarımları ortaya çıkmıştır. Daralıp genişleyen ve 

hafif bir eğimle biçimlenerek yürüyene farklı görme açıları veren bu sokaklar, sürpriz vista 

noktaları oluştururken kimi tasarımda pasif yeşile bağlanmış, kiminde ise kesiştiği yerlerde 

meydancıklara dönüşerek dokuya olumlu katkıda bulunmuştur. 

Cansever, ev ve şehri çocuk açısından düşünmenin de temel bir zorunluluk olduğunu vurgular. 

İnsanın küçük yaşlardan itibaren şehir ile temasını başlatması,  şehri keşfetmesi ve onun 

ufkunu, dünyasını genişleten niteliği nedeniyle çocuk-şehir ilişkisi çok önemlidir.
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Atölye süresince, çocuklar, yaşlılar ve çeşitli engelleri olan insanlar için yaşanabilir kentsel 

mekânlar oluşturma kaygısıyla projeler defalarca sorgulanmıştır. Oluşturulmaya çalışılan 

mekanlar, söz konusu bireylerin, yetişkinlerin sahip olduğu temel hak ve hizmetlerden 

yararlanabildiği, çeşitli tehlikelerden korunmuş güvenli bir kentsel çevrede yaşayabildiği, kentsel 

açık mekânlarda huzurlu bir şekilde oyun oynayabildiği, sokaklarda tereddütsüz yürüyebildiği, 

başkalarıyla/ arkadaşlarıyla buluşabildiği, paylaşımda bulunabildiği ve böylece başka çocuklarla 

birlikte öğrenebildiği, yeşil alanları sahiplendiği yerlerdir.

Yeni şehirler atölyesinde önemli bir yer teşkil eden arsa düzenlemesinde konut-bahçe-sokak 

ilişkisi ve kent bütününde bir parça olan konutun söz konusu ilişkiler ağındaki yeri, güncel konut 

sorunlarıyla karşılaştırmalı olarak ve ölçekler arası gidiş gelişler aracılığıyla sorgulanmıştır. Çeşitli 

gelir grupları ve aile büyüklüklerine göre üzerlerine ve yanlarına ilaveler alabilecek şekilde esnek 

tasarlanan konut tipolojileri tercih edilmiştir. Çünkü şehir ve ev her an değişime hazır olmalıdır, 

değişebilmelidir.

1/50, 1/20, 1/5 ölçekli tasarımlara geçildiğinde, hafif ve kuru prefabrikasyon tekniklerinin 

ön plana çıktığı standartlara gidilmiştir. Konut yakın çevresi tasarımında çevre elemanı 

standartlarından başlayıp taşıyıcı sistem ve teknoloji standartları, sıhhi tesisat ve elektrik 

donanımı gibi yapı tekniği standartlarını hedefleyen bir tasarım metodolojisi izlenmiştir.

Ez cümle, 1/5 ölçeğin 1/10.000 ölçek ile birbiriyle olan ilişkisi sürecin temel dinamiğiydi. 

Standart bir pencere lentosu ile bir şehir parkı, bir kapı kolu ile parselasyon düzeni, bir kerpiç 

duvar detayı ile otoparklar vs. arasında bir bağlantı olmalıydı. Acaba bu neydi? İyi mimarlık.. 
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“İnsanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir”. 

Platon’dan böyle aktarır Turgut Cansever. İnsanı, yeryüzünü güzelleştirmek üzere gönderilen 

Allah’ın halifesi olarak tanımlayan ilahî öğretinin temelinde tarifler. Bunun ışığında, modern 

şehircilik yaklaşımlarını ve kent planlama ilkelerini bir kenara bırakarak, ‘Yeni Şehirler’ projesini 

ortaya koyar. Her ev sahibine, şehri ve bi’l-vesile dünyayı, güzel esaslara göre inşa etme 

hakkının sunulmasıdır asıl amaç. İnsanın, “eşref-i mahlûkat” olma şuurunu tesis etmesinin/

hatırlamasının/ihya etmesinin imkanları böylece tebellür eder. 

Cansever, şehri meydana getirecek bütün yapıların “israftan uzak” bir yaklaşımın ürünü, “sade”, 

“yüce”, “abidevî” ve “güzel” niteliklere haiz birimler olması gerektiğini savunarak, yapıları, 

bulunduğu yeri yücelten bir “ziynet” olarak görür. Ancak bu takdirde şehir, içerisinde yaşayanlara 

ufuk açacak, yeni nesillerin “yüce değer yapıları” ile yetişmesine imkân sağlayacak bir yer olur. 

İnşa edilecek şehirler, bir-iki katlı ve nadiren üç katlı bahçeli evler ve bu yaşam çevresini 

destekleyecek diğer işlevlerden müteşekkildir. Bu şehir kurgusu, ahaliye, “yaşanabilir”, 

“sürdürülebilir”, “eklemlenebilir”, “esnek”, “dinamik”, “katılımcı”, “ekolojik”, “ekonomik” vb. 

gibi cari kavramlarla üretilen yaşam çevrelerini vadeder. Çocuk, genç, yaşlı, sakat, hamile vb. 

bireylerin insan oluşlarından kaynaklı haklarını mezkûr çevrede yaşayabileceklerdir. Bu bağlamda, 

şehirsel kademeleşme, yaya-taşıt-bisiklet yolları arasında kurulacak olan kademelenmenin yeşil 

dokusu ve bahçeli evler ile kuracağı ilişki hayatîdir Cansever’e göre. 

Kent Planlama Atölyesi II ve Mimari Proje Atölyesi 7’nin amacı, 2001 ve 2003 olmak üzere iki yıl 

arayla, Turgut Cansever’in biçimlendirdiği ve yayınlandığı ‘Yeni Şehirler’ raporlarını*tetkik etmek, 

sorgulamak ve oradan süzülecek düşünceler çerçevesinde vücut bulacak bir şehir-ev tasarımını, 

1/10.000 ile 1/5 ölçekleri arasındaki gel-gitlerle ortaya koymaktır.

Ayrıntıları aşağıda tanımlanan şehir, yaklaşık olarak 24.000-21.600 nüfuslu, 6.000-5.400 

konutlu; 6 mahalleli, her bir mahalle 4-6 adalı, her bir ada 16-17 parselli, her bir parsel 8-12 

arsalı; şehir merkezli, ormanlı, sanayi ve kobi alanlı, mezarlıklı vs. bir bütünlüktür.

Bu minvalde şehir; mahallelerden, evlerden, sergi salonu, kitaplık, okuma salonları ve sağlık 

tesislerinden, yönetim yapılarından ve mahalle meydanlarından başlayıp, semt merkezlerini 

ortaya koyan meydanlar ve merkezi iş alanları ile sanayi ve küçük sanatlar üretim alanlarından, 

çevrede ve şehir içerisinde çeşitli ölçü ve nitelikte yeşil alanlardan oluşur. Mahalle; şehre ana 

karakteri veren temel birimdir. Az yoğun, orta yoğun ve yoğunyerleşim birimleri olarak biraya gelen 
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bahçeli konutlardan ve mahalle merkezinden müteşekkildir. Ada; kadastral anlamda mahallelerin 

alt birimleridir. Konutlar ve bunlara ait otopark, bahçe, sokak, yürüme yolları, araç yolları, bisiklet 

yollarının temel belirleyicisidir. Parsel ise adaların alt birimleridir ve küçük sokak oluşumlarının 

kabıdır. Arsa; en küçük “mülkiyet” sınırı olup, parsellerin bölümlenmesiyle ortaya çıkar. Şehrin 

nüvesi olan bahçeli ev bir arsadır.

Çalışma arazi Aksaray ili sınırlarında yaklaşık 250 hektarlık bir alan olacaktır.

Toplam 17 öğrenciden oluşan tasarımcılar altı gruba ayrılacaktır. Genel tartışmalar yapılıp kararlar 

alındıktan sonra her grup, nihayetinde bir mahalle üzerine yoğunlaşacaktır. İlkeler, ihtiyaç programı 

ve gereklilikler aşağıda ayrıntılandırılmıştır.  

İLKELER

• Ulaşım planı toplu taşımayı teşvik edecek bir biçimde çözümlemeli; duraklar ile konutlar 

arasında uygun yürüme mesafeleri gözetilmelidir. Özel taşıtların şehirlerde en çok yer kaplayan 

unsurlar olduğu göz önünde bulundurularak otopark planlaması yapılmalıdır.

• Yapılar arası ve yoldan çekme mesafesi gibi ilkel yönetmelik sınırlamalarını aşan, yerleşme 

düzeni, topografya, bitki örtüsü, komşuluk ilişkilerini gözeten bir esnek planlama yaklaşımı ile 

insanların çevrelerinin oluşumuna bilinçli ve sorumlulukla katılımları sağlanmalıdır.

• Yatay kat mülkiyeti uygulanarak, belirli sayıda evin bir parsel içine yerleştirilmesi, parsel 

içi yaya yollarının taşıt yollarına bağlanması suretiyle yarı kamusal alan ve kamusal alan 

kademelenmesi gerçekleştirilmelidir.

• Yaya yolları üzerindeki meydancıklar, çıkmazlar, çocuk oyunlarına imkân verecek şekilde 

planlanarak, çocukların küçük yaştan itibaren şehir ortamına alışmalarına, böylelikle şehrin 

kültürel ve tabii değerlerini fark etmelerine imkân verilmelidir.

• Şehir planlamasında motorlu araçlara değil, yayalara öncelik veren, motorlu araç yolları ile yaya 

yollarının birbirini tamamladığı, hiyerarşisi doğru kurulmuş bir yol şebekesini öneren, servis, 

otopark ve benzeri hizmetlerin çözümlendiği bir tasarım gerçekleştirilmelidir.

• Ulaşım planı hazırlanarak, etkin bir toplu taşıma, yürüme mesafeleri, özel taşıtların çevre 

üzerindeki olumsuzlukları bertaraf edilmesi, otoparklar bu çerçevede tasarlanması,

• Kentsel tasarım projeleri ile mahallelerde yatay kat mülkiyeti planlan, açık alanlar, sokaklar, 

meydanlar, park ve bahçelerin planlanması,

ŞEHİR

KENT 
PLANLAMA 
ATÖLYESİ II
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• Sosyal donanım, eğitim ve sağlık tesislerine, mahalle merkezleri ile şehir merkezinde uygun 

yerleşim alanlarının tahsis edilmesi,

• Pis su, yağmur suyu kanalları için meyilli araziyi doğru değerlendiren bir şehir planı ve bir yol 

şebekesi tasarımı,

İHTİYAÇ PROGRAMI

“Mahalle” bölümünde geçen tablolar uyarınca, 

• Her öğrenci grubu tarafından her bir mahalle için maksimum metrekareler belirlendiğinde 

23,39 hektar; minimum metrekarelerde belirlendiğinde ise 21,07 hektar toplam mahalle 

alanı oluşabilmektedir.

• Aile ferdi ortalamaları 4 kabul edilip, konut sayıları max. (6*1000=6000 konut) olarak 

alındığında, toplam şehir nüfusu 24.000 kişi; konut sayıları minimum (6*900=5400 konut) 

alındığında toplam şehir nüfusu 21.600 kişi olarak belirlenebilmektedir.

Toplam mahalle alanından yola çıkarak şehrin geneli için diğer alan hesapları şöyle yapılabilir:

• yaklaşık 3600-4000 nüfuslu 6 mahalle için; 132 hektar

(1 mahalle için ortalama 22 hektar; Toplam nüfus: 24.000-21.600 kişi)

• Şehir merkezi için 7 hektar

• Şehir parkları için 17 hektar

• Sanayi tesisleri için 13 hektar

• Kabristan için  7 hektar

• Pis su tasfiye tesisleri için 3,5 hektar

• Şehir açık alanları için  35 hektar

• Şehir çevresi yeşil orman kuşağı için 35 hektar

Bu toplamalar yapıldığında şehir toplam alanı  250 hektar (2.500 km2) olarak 

belirlenebilmektedir.

GEREKLİLİKLER

Bütün öğrenci grupları 1/10.000 ve 1/5.000 ölçekli planların hazırlanmasında birlikte 

çalışacaklarıdır. Şöyle ki:

• 1/10.000 Şehir Yerleşim Ön Şeması: topografya göz önünde bulundurularak kabaca mahalle 

alanlarının, mahalle merkezlerinin, iki mahalle arasında lise-teknik okul alanlarının, sanayi ve 
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kobi alanının, şehir içi orman sınırlarının, şehir merkezi alanının, kabristan yerlerinin tespiti. 

Mahalleleri birbirine bağlayan, mahalle merkezlerine kadar ulaştırılmış şekliyle ana yollar ve 

bisiklet-yürüyüş parkurlarının (genel) belirlenmesi.

• 1/5.000 Şehir Arazi Kullanım Planı: 1/10.000 yerleşim ön şemasının 1/5.000 ölçeği 

ayrıntılarına indirilmesi. Mahallelerin iç yollarının tespiti ve bu bağlamda yapı adalarının 

belirlenmesi. Şehirdeki bütün alanların metrekarelerinin topografya ve diğer çevresel verilere 

bağlı olarak netleştirilmesi.

İLKELER

• Planlama, parselasyon, bağımsız bölüm dağılımları,

• Yaya yolları ve taşıt yolları ilişkisi,

• Yol ve topografya ilişkisi,

• Servisler ve bağımsız bölümlerin ilişkileri,

• Çıkmaz ve yaya yolları üzerinde meydanlar, otoparklar,

• Meyilli arazide yapıların yerleşimi,

• Tek, bitişik, sıra evler gibi çözümler,

• Mahremiyet, komşuluk ilişkileri,

• Bitkilendirme, (bahçe içi büyük ağaç, yaya ve taşıt yolları üzeri ağaçlandırma) standartları

• Hektar başına 200-400 kişi (şehrin %80’i güzel alanlar oluşturulmasına imkân sağlanmıştır.)

• Nüfus ve iş yerlerini şehir ölçeğinde hektar başına 100-150 kişilik ve mahalle ölçeğinde 

hektar başına 200-400 kişilik (s. 29)

İHTİYAÇ PROGRAMI

• Parsel başına ortalama 8-12 evden hareket edildiğinde, 5.400 konutluk yerleşmede 

450/700 parsel bulunacağı,

• Mahalle tasarımının sağlayacağı konut miktarı

TANIMLANAN  KONUT SAYISI

 Mahalle (6 adet)  Yaklaşık 900-1000 konut

 1 ada  Yaklaşık 160-170 konut

 1 parsel  Yaklaşık 8-12 konut

MAHALLE
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Tablo 1: Konut için gerekli alanlar

Her bir mahalle için Maksimum Minimum

Konut sayısı  1.000  900 

Konut alanı (ortalama 85 m2)  85.000  76.500 

Konut bahçe alanı (m2)  85.000  76.500 

1 mahalle için toplam arsa alanı (m2)  170.000  153.000 

Hektar  17,00  15,30 

Tablo 2: Mahalle merkezi için gerekli alanlar

MAHALLE MERKEZİ

6 Mahalle

Eğitim Tesisi (400 kişilik) 1.000 900

Kapalı alan (m2) 3.200 2.880

Kişi başına 5 m2 bahçe alanı (m2) 2.000 1.800

Ticari alan 2.000 2.000

Toplam alan (m2) 7.200 6.680

Toplam (hektar) 0,72 0,67

Sokak alanı (konut alanının 1/3’ü hektar) 5,67 5,10

Toplam mahalle alanı (hektar) 23,39 21,07

Tablo 3: Konut alanları ve mahalle merkezlerinin her bir mahalle için gereken alan toplamları

MAHALLE

6 Mahalle

Maksimum Minimum

Her bir mahalle için toplam arsa alanı (hektar) 17,00 15,30

Her bir mahalle merkezinin toplam alanı (hektar) 0,72 0,67

Her bir mahalle için sokak alanı (konut alanının 1/3’ü hektar) 5,67 5,10

Toplam bir mahalle için (hektar) 23,39 21,07

Maksimum Minimum

Toplam 6 mahalle alanı (hektar) 140,32 126,41
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GEREKLİLİKLER

• Kent atölyesinin devamı için grup ve öğrencilerin temel yükümlülükleri şöyledir: Her grup 

birer mahalle ve mahalle merkezi, her öğrenci 2’şer ada tasarlayacaktır. Sonuç ürün olarak 

toplamda altı mahalle ve 17 ada.

• 1/1.000 ölçekle birlikte her grup kendi mahallesi üzerinde çalışmalar yapmaya geçecektir.

• 1/1.000 Mahalle Yerleşim Ön Şemasıve Çeşitli Arazi Kesitleri: 1/5.000 ölçekli arazi kullanış 

planından hareketle yapı adalarının netleştirilmesi ve yapı parsellerinin ön tespiti.

• 1/1.000 ölçekli arazi maketi (ortak maket)

• 1/500 ölçekli çalışmalarda her öğrenci grup arkadaşlarıyla yerleşim ön şemasını hazırladıkları 

mahallerinden 2 ada belirleyip bireysel çalışmalara başlayacaklardır.

• 1/500Mahalle Vaziyet Planıve Çeşitli Kesitleri: 1/1000 ölçekli mahalle yerleşim ön 

şemasından hareketle, caddelerin, sokakların, bisiklet ve yaya yollarının, adaların, 

parsellerin, arsaların, mahalle merkezi tasarımının detaylandırılması.

İLKELER

• Yayalara öncelik verilen, çeşitli büyüklükteki bahçeli evlerden, oluşan yeşil bir şehir 

oluşturmak hedeflenmelidir.

• Katı fonksiyonalist yaklaşımlar yerine ev tasarımlarının, hacimlerin yeni ihtiyaçlara cevap 

verecek şekilde, ailenin büyümesi veya gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak 

genişleme, üzerine ek alabilme esnekliğine sahip olmaları sağlanmalıdır.

• Tespit edilecek kullanıcı talepleri ışığında, konutların tasarım ve yerleşme düzenlerinde 

sosyolojik, kültürel faktörler, değişik şehir ve mekân algıları göz önünde bulundurularak, farklı 

gelir gruplarına ve aile büyüklüklerine uygun ev tipleri öngörülmelidir.

• Konut Standartları; aile büyüklüğü ve yapısına, aile gelir düzeyine ve ödeme gücüne, ölçü 

düzenine, malzeme kullanışına göre, planlanan standartların oluşmasının yanı sıra, eve 

yapılabilecek eklerin, yapı elemanlarının, malzemelerin yerleşme esaslarının belirlenmesi ve 

tasarımın bu kriterlere göre yapılması öngörülmektedir.

• Yapı Standartları; taşıyıcı sistem ve teknoloji standartları, sıhhi tesisat ve elektrik donanımı 

standartları, cumba, balkon, giriş rüzgârlığı, depo, çalışma odası, atölye, misafir odası, 

limonluk, çardak gibi ekler için mekân standartları, farklı gelir gruplarına göre pencere, kapı, 

MİMARİ
PROJE 7

ADA, 

PARSEL, ARSA  

(EV VE BAHÇE)
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bunların kapakları, yerli dolap, mutfak dolapları ve tezgahları, tavan, döşeme kaplamaları, dış 

duvar ve çatı kaplamaları, izolasyon, banyo, duş, wc gibi eleman standartları geliştirilmelidir.

• 3-6 yaş arası çocuk oyunları için çıkmaz yollar tasarlanmalı

İHTİYAÇ PROGRAMI

• Tek katlı ya da 2 katlı bahçeli evler oluşturulacak. İstisnai olarak planlama yaklaşımına göre 

en fazla 3 katlı olabilir.

• Konut taban alanı / konut bahçe alanı = 1

• 120 m2’lik küçük arsa üzerinde zeminde 45 m2, üst katta cumbalar ile 55 m2 üç yatak odası 

olan bir evin 6 nüfuslu bir aileyi barındırması ve 75 m2 de bahçeye sahip olması kişi başına 

12,5 m2 yeşil alan sağlanması.

• Ya da 90 m2’lik arsa üzerinde 45 m2 bahçeye imkân vermesi, kişi başına 7,5 m2 yeşil olarak 

sağlanması. 

• Eve bir veya iki oda eklemeleri ihtimalinin de planda öngörülmesi gerekmektedir. Ev planının 

3x13 veya 6.5x6.5 veya 4x10 gibi ölçülerde olması halinde eve yapılabilecek eklerin neler 

olabileceği de kolaylıkla tasarlanabilecektir. 

• En düşük gelirliler için 30-40 m2‘lik evler

• Orta ve orta üst gelir grubu evler için 140 m2’lik evler öngörülüyor.

GEREKLİLİKLER

1/200 ve daha büyük ölçeklerde (ada, parsel ve arsa tasarımlarını) her öğrenci bireysel 

çalışmalarını devam ettirecektir.

• 1/200 2 adet ada tasarımı. 

• Otopark, bisiklet ve yaya yoları, kaldırımlar, cadde ve sokaklar vs.

• 1/200 ada içerisindeki parsellerin tasarımları

• 1/200 parsel içerisindeki arsa tasarımları

• 1/100 ölçeğinde konut tipolojisi (her öğrenci en az 20 farklı ev tasarımı)

• 1/100 ölçeğinde seçilen sokağın tasarımı

• 1/50 ölçekli seçilen 3 ev tipinin projeleri

• 1/50, 1/20, 1/1 projeler ve pencere, kapı, iç kapılar ve bir takım yapı detayları tasarımları.

• Çeşitli ölçeklerde maketler ve 3D tasarımlar
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İLKELER

Mahalle ilköğretim okulu

• Temel eğitim tesislerinin, yürüme mesafeleri içinde tasarlanması, yaklaşık 1000 evlik bir 

mahallenin 400 m x 600 m’lik bir arazi parçası üzerinde kurulacağı öngörülür ise, öğrencilerin 

300-400 m’lik yaya yolları sistemi ile okula ulaşmaları,

• Okulların, mahallede, çocuklarda şehir merkezi bilincinin oluşmasına yardımcı olacak bir 

noktada, diğer merkez alanı işlevleri ile yakın bir ilişki içinde tasarlanması,

• Okul planlamasında farklı yaş grupları arasındaki ilişkiler danışmanların tavsiyeleri 

doğrultusunda göz önünde bulundurulmalı ve eğitim hayatının huzur içinde devamına yönelik 

mimari tasarımlar,

• Eğitim tesislerinin, ekonomi ve sosyal canlılık açısından çok maksatlı planlanması,

• Giriş holleri, toplantı salonları, mahallenin toplantı, sergi gibi kültürel, sosyal faaliyetleri için 

kullanılacak şekilde, jimnastik salonu, teneffüshane gibi mekânların yemek saatlerinde 

yemekhaneye dönüşümü,

• Yaz aylarında bu tesislerin özel eğitim kurumlan, toplantı yapıları veya misafir öğrenciler, 

turistler için misafirhane olarak kullanımı,

• Eğitim tesislerinin gençler için ufuk açıcı ve mesleki eğilimlerini belirlemelerine yardımcı 

olacak fonksiyonları barındırması,

• İhtiyaç halinde, sanat-teknik okul gibi kuruluşlara yer ayrılması gibi konular düşünülerek, 

eğitim tesislerinin şehirlinin etkin bir şekilde kullanacağı odak noktalarını oluşturması 

sağlanmalıdır.

Ticari ve idari yapılarda; 1/10’unun iş merkezinde ticaret, kültür, yönetim vs. hizmetlerde 

çalışacağı ve çalışan kişi başına düşecek yapı alanının 6,25 m2 (çarşıda 5 m2, ofis binalarında 8 

m2 kadar)olacağı öngörülür.

İHTİYAÇ PROGRAMI

• Mahalle ilköğretim okulu

• 400 kişi (tek tedrisatlı)

• 840 m2 (14 sınıf)

• 840 m2 (koridor, yemekhane, teneffüshane...)

• 1600 m2 (konferans salonu, toplantı odası, sergi salonu, sportif faaliyet alanı, konser)

• Toplam= 3200 m2

MAHALLE

MERKEZİ



47

• Öğrenci başına 5 m2 oyun alanı (yeşil alan ile birlikte)

• Ortalama 30 kişilik sınıf hesabı yapılır

• Mahalle merkezinde kişibaşına 10 m2 yeşil alan

• Kitaplık 

• Okuma salonu

• Toplantı odası

• Mescit 

• Muhtarlık  

• Bakkal 

• Tamirhane 

• Sağlık ocağı (aile sağlık merkezi) 

• Her iki mahallede bir lise bulunmalıdır.

GEREKLİLİKLER

1/200 ölçeğinde Mahalle merkezi (grup halinde) tasarımı

• Mahalle meydanı

• Mahalle ilköğretim okulu

• Kitaplık 

• Okuma salonu

• Toplantı odası

• Mescit

• Muhtarlık

• Bakkal

• Tamirhane

• Sağlık ocağı (aile sağlık merkezi)
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MİMARİ PROJE 7 VE KENT PLANLAMA ATÖLYESİ II

Haftalık Program

Salı/Cuma 10:00-17:00

1. HAFTA

16/09/14

Dersin tanıtılması, amaç, içerik ve sürece ilişkin bilgi-
lendirme

‘Yeni Şehirler’’ raporları ve Turgut Cansever

Raporlardan derlemeler: 1) Şehirleşme 2) Şehir  
Planlama Sorunları 3) Mimarlık Meseleleri  
4) Uygulama İlkeleri

Arazi tanıtımı (Aksaray), dijital verilerin paylaşımı

Ödev: ‘’Yeni Şehirler’’ rapolarının özeti, arazi analizi

Okuma Notları: Yeni Şehirler Raporu (2001), Yeni 
Şehirler Uygulama Raporu (2003), Habitat II: Konut 
Üzerine Düşünceler

19/09/14

Sunum: Halil İ. Düzenli (‘’Yeni Şehirler’’)

‘Yeni Şehirler’’ raporlarının tahkik ve analizi

Hesaplamaların tahkik ve analizi

Genel yerleşim kararları: mahalleler, mahalle merkez-
leri, şehir merkezi, mezarlık, sanayi ve kobi alanları

Atölye Çalışması: 1/10.000 şehir yerleşim ön şeması, 
eskizler, ilk düşünceler

Okuma Notları: Derlemeler I, II, III, IV

Ödev: 1/1000 Arazi maketi, 1/10.000 yerleşim 
şeması, arazi analizi  

2. HAFTA

23/09/14

Derlemelerin analiz ve tahkiki  

1/10.000 haritaların değerlendirilmesi  

Atölye Çalışması: 1/10.000 yerleşim şeması, işlev-
ler, hesaplar  

Ödev: 1/5000 şehir arazi kullanım planı  

Okuma Notları: Derlemeler I, II, III, IV  

26/09/14

1/10.000 ve 1/5.000 yerleşim haritalarının  
değerlendirilmesi  

Hesaplamaların tahkik ve analizi  

Atölye Çalışması: 1/5000 şehir arazi kullanım planı 
ve arazi analizi  

3. HAFTA

30/09/14

1/5000 haritaların değerlendirilmesi  

Atölye Çalışması: 1/5000 şehir arazi kullanım planı 
ve arazi analizi  

Ödev: 1/10.000 ve 1/5000 haritaların 
tamamlanması, 1/1000 mahalle yerleşim ön 
şemasının (ada, parsel) tasarlanması

03/10/14 TATİL: Kurban Bayramı Arefesi

4. HAFTA

07/10/14 TATİL: Kurban Bayramı

10/10/14 TATİL: İtalya Gezisi

5. HAFTA

14/10/14

1/10.000, 1/5.000 ve 1/1.000 haritaların  
değerlendirilmesi

 

Atölye Çalışması: 1/1000 mahalle yerleşim ön şema-
sı (ada, parsel, merkez, yollar)

17/10/14

Juri: 1/10.000 yerleşim ön şeması, 1/5.000 şehir 
arazi kullanım planı, 1/1.000 mahalle yerleşim ön 
şeması

Genel değerlendirme: Mahalle, merkez, yollar, par-
sel, arsa

 

6 tasarım arasında seçim, paylaşım, 1/500 ile 1/5 
ölçekleri arasında neler isteniyor?

17-18-19 Ekim Aksaray Gezisi  

6. HAFTA

21/10/14

Atölye Çalışması: Mahalle kurguları (merkez, ada, 
parsel, arsa)

 

Ölçek: 1/500: caddelerin, sokakların, bisiklet ve yaya 
yollarının, adaların, parsellerin, arsaların ve mahalle

merkezi tasarımının detaylandırılması  

Yolların kademelenme ilkesi  

24/10/14

Atölye Çalışması: Mahalle kurguları (merkez, ada, 
parsel, arsa)

 

Ölçek: 1/500: caddelerin, sokakların, bisiklet ve yaya 
yollarının, adaların, parsellerin, arsaların ve mahalle

merkezi tasarımının detaylandırılması  

Yolların kademelenme ilkesi  

7. HAFTA

28/10/14

Atölye Çalışması: Mahalle kurguları (merkez, ada, 
parsel, arsa)

 

Ölçek: 1/500: caddelerin, sokakların, bisiklet ve yaya 
yollarının, adaların, parsellerin, arsaların ve mahalle

merkezi tasarımının detaylandırılması  

Yolların kademelenme ilkesi  

Ödev: 1/200 ve 1/100 ölçeğe geçiş: ada ve parsel 
tasarımı, konut tipolojisi, sokak tasarımı, silüet

31/10/14

Atölye Çalışması: 1/200 ve 1/100 (ada, parsel, 
arsa)  

yerleşim, silüet, sokak eskizleri, konut tasarımları  

Maket  

8. HAFTA

04/11/14

Atölye Çalışması:1/200 ve 1/100 (ada, parsel, 
arsa)  

yerleşim, silüet, sokak eskizleri, konut tasarımları  

Maket  

07/11/14

Atölye Çalışması:1/200 ve 1/100 (ada, parsel, 
arsa)  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları  

Maket  

HAFTALIK PROGRAM
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9. HAFTA

11/11/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı  
çalışmaları, yol-yeşil-arsa ilişkisi

1/100 konut tasarımı: plan, kesit, cephe  

14/11/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı  
çalışmaları, yol-yeşil-arsa ilişkisi

1/100 konut tasarımı: plan, kesit, cephe  

10. HAFTA

18/11/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı  
çalışmaları, yol-yeşil-arsa ilişkisi (komşuluk,  
mahremiyet, katılımcılık)

1/100 konut tasarımı: plan, kesit, cephe  

21/11/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı  
çalışmaları, yol-yeşil-arsa ilişkisi (malzeme, yönelme, 
parsel içi org.)

1/100 konut tasarımı: plan, kesit, cephe  

11. HAFTA

25/11/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı  
çalışmaları, yol-yeşil-arsa ilişkisi

1/100 konut tasarımı: plan, kesit, cephe  

28/11/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/100 konut tasarımı: plan, kesit, cephe  

12. HAFTA

02/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/100 konut tasarımı: Konut tiplerinin tamamlanması, 
genel değerlendirme, 1/50 için konut seçimi

Ödev: 1/50 plan, kesit, cephe, malzeme, sistem  

05/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/50 plan, kesit, cephe, sistem detayı çalışmaları  

13. HAFTA

09/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/50 plan, kesit, cephe, sistem detayı çalışmaları  

12/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/50 plan, kesit, cephe, sistem detayı çalışmaları  

Ödev: 1/20 sistem detayları  

14. HAFTA

16/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/50 ve 1/20 plan, kesit, cephe, sistem detayı 
çalışmaları  

Ödev: 1/20 sistem detayları  

19/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/50 ve 1/20 plan, kesit, cephe, sistem detayı 
çalışmaları  

Ödev: 1/5 ve 1/1 imalat detayları, konstrüksiyon ve 
uygulamaya dair en az 1 sayfa rapor

15. HAFTA

23/12/14

Atölye çalışması  

1/200 sokak tasarımları: Silüet, vaziyet planı çalış-
maları, 3D  

1/50 ve 1/20 plan, kesit, cephe, sistem detayı 
çalışmaları  

Genel bir değerlendirme  

26/12/14

Teslim Kontrolü: 1/10.000 şehir yerleşim ön şeması, 
1/5.000 şehir arazi kullanım planı, 1/1.000 mahalle 
yerleşim ön şeması

1/500 mahalle vaziyet planı, 1/200 sokak  
planı-silüeti-kesiti-cepheler-3D, 1/100 konut  
planları-kesitleri-cepheleri,

1/50 planlar-kesitler-cepheler, 1/20 sistem detayları, 
1/5 ve 1/1 uygulama detayları
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HALİL İBRAHİM DÜZENLİ

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. 

2000 yılında Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 

Aynı üniversiteden 2005 yılında yüksek 

mimar 2009 yılında doktor dereceleri 

aldı. 2001-2009 tarihleri arasında KTÜ 

Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi, 

Eylül 2009-Mayıs 2015 tarihleri arasında 

ise Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü’nde yardımcı doçent olarak 

çalıştı.

Yaptığı tezler; Mimari Otonomi ve 

Medeniyet Ben-idraki Kavramları 

Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde 

Biçim İşlev Yapı ve Anlam Analizleri (Y. 

Lisans), Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: 

Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. 

Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve 

Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi 

(Doktora)’dir. Yazar ve editör olarak 

yer aldığı bazı çalışmaları şunlardır: Bir 

Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da 

Mahalle (editör, Nüans Yay., 2007), İdrak 

ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının 

İki Düzlemi (Klasik Yay., 2009), TALİD 

Türk Mimarlık Tarihi Özel Sayısı (editör, 

Bilim ve Sanat Vakfı Yay., 2009), Trabzon 

Kent Mirası: Yer-Yapı-Anlam (editor, Ö. 

İ. Tuluk ile, Klasik Yay., 2010), Trabzon 

Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. 

Özen vd. ile, Trabzon Valiliği Yay., 2010). 

(https://fatihsultan.academia.edu/

HalilibrahimDuzenli)

SALİH PULCU

Mimar ve grafik tasarımcı. Yıldız Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur. 

Bilim ve Sanat Vakfı’nda resim sanatı 

üzerine seminerler vermekte, İstanbul 

Şehir Üniversitesi’nde İstanbul üzerine 

sunumlar yapmaktadır.  Mardin Artuklu 

Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet 

Vakıf Üniversitesi Mimarlık bölümlerinde 

mimari proje atölyeleri yürütmektedir. 

Kendi grafik tasarım ofisinde ve bir 

mimarlık şirketinin ortağı olarak 

çalışmaktadır. 

A T Ö L Y E  Y Ü R Ü T Ü C Ü L E R İ
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ÖMER FARUK GÜNENÇ

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü’nde 2011 yılından bu yana 

araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

2009 yılında Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 

Erciyes Üniversitesi’nden 2014 yılında 

“XIX. Yüzyıl Mardin Barınma Kültürü: 

1837–1866” başlıklı hazırladığı tez ile 

yüksek mimar derecesini aldı. Yazar 

olarak yer aldığı bazı çalışmalar şunlardır; 

“Reading a City through Historical 

Documents: Dichotomy between 

Textuality and Visuality”, İnvisible Visible, 

S. Adorno-G.Cristine-A.Rotondo (eds),  VI 

Congress AISU, Scrim Edizioni, 2014, 

Catania, p. 107–114.

Kentlilik ve Eve Dönüş: Batı Şeria Mülteci 

Kampları, Arredamento Mim. Dergisi, sy. 

288, sf. 68–76, 2015.

Eğitimlilik ve Kentlilik: Filistin Mülteci 

Kampları, ATCOSS IV. Arap-Türk Sosyal 

Bilimler Kongresi, 25–27 Ekim 2014, 

Amman. (Sıtkı Karadeniz’le birlikte)

Beklemek, Yerleşmek, Barınmak: 

Dadaab Mülteci Kampı, Arredamento 

Mim. Dergisi, sy.253, sf. 96–103, 2012. 

(Asım Divleli ile birlikte)

EMİN SELÇUK TAŞAR

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü’nde araştırma görevlisidir. 

2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Aynı 

üniversiteden 2015 yılında yüksek 

mimar derecesini almış olup halen 

aynı üniversitede doktora öğrenimini 

sürdürmektedir. 2013 yılında Siirt 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 

araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı 

yılın Aralık ayında ise halen devam 

etmekte olduğu Mardin Artuklu 

Üniversitesi Mimarlık Bölümü’de 

araştırma görevlisi olarak çalışmaya 

başladı.

Yaptığı tez, Aslında Neyi Konuşuyoruz: 

Türkiye Cami Tartışmalarına (2009-2013) 

Yönelik Bir Söylem Analizi (Y. Lisans)’dir. 

Yazar olarak yer aldığı bazı çalışmaları 

şunlardır: Sedad Hakkı Eldem Üzerinden 

Cumhuriyet’in Erken Dönem Mimarlık 

Denemeleri ve İdeolojik Mekan Kurgusu 

Üzerine (Uluslararası Cumhuriyet’ten 

Günümüze Şehir ve Şehircilik, Ankara, 

2014), Mardin’de Kat Kat Tarih, Bina 

ve Mimarlık: 19. Yüzyıl Hükümet 

Konağı’ndan 21. Yüzyıl Mimarlık 

Fakültesi’ne Dönüşümün Hikayesi 

(Halil İbrahim Düzenli İle, Arredamento 

Mimarlık, sy. 254, 2012), Ufkî Şehre 

Mümkün Bakışlar: Aksaray’da Bir Mimari 

Atölye Deneyimi ve Turgut Cansever’in 

Yeni Şehirlerinin İlkeleri (Halil İbrahim 

Düzenli, Salih Pulcu, Tuba Bölük, Ömer 

Faruk Günenç ile, Şehir ve Düşünce 

Dergisi, sy. 6, 2015)

TUBA BÖLÜK

Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 

2006 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi 

sırasında ve sonrasında mimari tasarım 

ve proje ekipleri içerisinde yer aldı. 

Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine 

halen devam etmektedir. 2013 yılından 

bu yana misafir öğretim görevlisi olarak 

proje yürütücülüğü yapmaktadır. 
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MERVE 
BAHUR

Bir annenin mutfakta çalışırken, penceresinden kendi evinin bahçesinde 
oynayan çocuğunu izleyebilmesi mutluluk verici olsa gerek. Kısmen araç 
trafiğinden arındırılmış sokaklar çocuklar ve yaya hareketliliği açısından 
güvenilir ve rahat ortamlardır. Dolayısıyla bu proje, böyle bir çevreyi mümkün 
kılmaya çalışan ve insanları kendi yaşadıkları şehre, sokağa “dâhil” eden 
bir şehir planlama önerisi olmuştur. Her şeyden önce, yatay şehir kavramını, 
Turgut Cansever inceleme ve okumalarıyla birlikte tekrar tekrar sorgulamak ve 
tartışmak başlı başına önemli bir deneyimdi.

01.12.1992 Tatvan/Bitlis

Tatvan Anadolu Lisesi 2007-2011
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BAHUR



57



58

MERVE 
BAHUR



59



60

MERVE 
BAHUR



61



62

MERVE 
BAHUR



63



64

MERVE 
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FATİH
DAŞKARA

Günümüz konut üretiminin çok katlı ve gayrı insani yapılaşmasının aksine 
asırların birikimiyle oluşturulmuş, Anadolu coğrafyasındaki konut tiplerinin 
yeni yapı tekniğiyle yeniden yorumlanması önemlidir. Proje, “eski”lerin taşıdığı 
hassasiyeti dikkate alarak yeniden üretimin nasıl olacağına odaklanmıştır. 
Projenin diğer bir ayağı ise üretilen bu konut tiplerinin anlamlı bir biçimde aktif 
yeşille/bahçeyle birleştirilmesidir. Tüm bu çabalar kesin sonuç üretmekten 
ziyade bir başlangıç olarak düşünülmelidir. 

05/02/1988 Çankırı

Çankırı Anadolu Lisesi 2006 
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BAHRİ
ÖZGÖTÜRÜCÜ

Mahalle tasarımında “esneklik” kavramı merkeze alınmıştır. Özel olarak 
tasarlanan ahşap paneller ve bunları taşıyan strüktür ile yapının planlarında 
kullanıcıya müdahale hakkı tanınmaktadır. Planlara ihtiyaca göre modüller 
eklenebilmektedir. Bunlara ek olarak inşaat aşamasında zamandan kazanç 
önemsenmeyecek derecededir. 

22.07.1989

Şanlıurfa ÇEAŞ Anadolu lisesi 2011
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BAHRİ 
ÖZGÖTÜRÜCÜ
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BAHRİ 
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RAHŞAN
DOĞRU

Bu projede amaç, bahçeli ve araç trafiğinden kısmen arındırılmış bir konut 
yerleşim alanı yapmaktı. Aynı zamanda 225 konuttan oluşan bu konut 
yerleşim alanı geleneğimizden çok fazla kopmadan yatay şehir kavramını 
yeniden ele almaktadır. Evlerin tasarımında ahşap ve cam panellerin farklı 
biçimlerde yan yana gelip sabit taş duvara eklemlenmesiyle esneklik ve kolay 
kurulum sağlanmıştır. Ayrıca her evin kendine ait bahçesi bulunmaktadır ve 
bahçe duvarları evin taş duvarının devamı olarak tasarlanmıştır.

15/09/1993 Silvan/Diyarbakır

Abdülkadir Konukoğlu Öğretmen lisesi 2011
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RAHŞAN 
DOĞRU
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MELİKE
KAYA

Şehir planı, aracın şehir içerisinde az göründüğü, yaya hareketinin ön 
planda bulunduğu ve çocuklar için güvenli oyun alanlarının çözümlendiği 
bir plan önerisi olarak kurgulanmıştır. Her konuta ait aktif yeşilin/
bahçenin mümkün kılındığı alanda, farklı konut tipleri, birbirine kolayca 
eklemlenebilen odalar sistematiği çerçevesinde türetilmiştir. Başka 
bir deyişle, hızlı üretim esas alındığı için çelik konstrüksiyon olarak 
tasarlanan konut tipleri, mevcut kütleye kolayca ekleme yapma imkanı 
sunmaktadır.

05.11.1993 Burdur

Gölhisar Anadolu Lisesi 2011
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MELİKE 
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BERAT
ÇELEBİOĞLU

Ülkemizdeki mevcut yapı stoğunun çok katlı apartmanlar ve kapalı 
siteler halinde şekillenmesi ‘acaba başka türlüsü de mümkün mü?’ 
sorusunu akla düşürüyor. Bu soruya alternatif çözümler arama 
serüvenimizde dikkatimi, üzerinde yaşadığımız topraklarda bir zamanlar 
yaygın bir şekilde kullanılan ve bugün de yer yer karşımıza çıkan kentsel 
dokuya ve yapım tekniklerine yoğunlaştırdım. Bu arayışıyla proje, 
geçmişle günümüz arasında mimari bir güzergah açma çabasıdır.

01.04.1992 İzmir

Mardin Anadolu Öğretmen Lisesi 2010
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ÇELEBİOĞLU
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BERAT 
ÇELEBİOĞLU



129



130

BERAT 
ÇELEBİOĞLU



131



132

BERAT 
ÇELEBİOĞLU



133



134

BERAT 
ÇELEBİOĞLU



135



136

BERAT 
ÇELEBİOĞLU



137



138

BERAT 
ÇELEBİOĞLU



139



140

BERAT 
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MEHMET ENES
GÜLCAN

Bu proje, çeşitli sebeplerle bir araya gelmiş insan topluluklarının 
mahremiyet ile komşuluk ilişkilerini düzenlemeye adaydır. Ayrıca, 
günümüzdeki yapı teknolojisinin sunduğu tüm imkâna rağmen inşai 
ve ticari faaliyetlerin insani olmaktan uzak kısırlaşmış üretimlerine bir 
alternatif sunma çabasıdır.

Yeni bir alternatiften kasıt, daha önce hiç uygulanmamış, nev-zuhur bir 
icat değil, insanların doğaya ve toprağa daha yakın olduğu zamanların 
bilgeliğine kapı aralamaktır. Asırlık yapı tekniği birikimini ve bu birikimi 
oluşturan hayat tarzını bugünkü imkânlarla yeniden oluşturabilmektir.

21.01.1991 Üsküdar/İstanbul

İstanbul Üsküdar Anadolu Lisesi 2009
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FİLİZ
BALTA

İnsanlar birbirlerine mekânlarla bağlanırlar. Bu bağın en müstesna 
varedici büyük mekânı hiç kuşkusuz güzel bir şehirdir. Bu bakımdan proje 
yaşlı, genç, engelli, kadın, erkek, çocuk her insanı muhatabı kabul eder. 
Çözümü, tamamen insani varoluşu tanımakta ve bu varoluş duyarlılığını 
ortaya çıkaracak mekânlar kurmakta arar.

20.06.1992 Tuzluca/Iğdır

Kazım Karabekir And. Lisesi 2010
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FİLİZ  
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AZİZ
ARSLAN

Aksaray için önerilen projenin temel amacı bir yandan insanların evlerinin 
yanı başında aktif yeşil alanlar, diğer yandan farklı sosyal sınıfların 
karşılaşma anlarını çoğaltan müşterek alanlar oluşturmaktır. Kentin 
trafiği tıpkı kanalizasyonu gibi yeraltına alınmış ve yüzeyde taşıta 
yer verilmemiştir. Proje için sokaklar son derece önemlidir, çünkü 
evler yüz yüze bakarak ortak kullanım alanları aracılığı ile bir ilişki ağı 
oluşturmuştur.

13.12.1992 Çınar/Diyarbakır

Çınar Lisesi 2011
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MERVE
AKPAK

Hızlı yapım ve ucuz maliyet önceliklerinden dolayı konutlar hazır ve 
hafif yapı malzemeleriyle kurgulanmıştır. Konutların yerleşimlerine 
göre organik sokaklar kendiliğinden oluştu. Ayrıca sokaklar küçük 
meydancıklara açılarak toplanma ve karşılaşma alanları vücuda getirildi.

18.12.1992 Nizip/Gaziantep

Nizip Maruf Marufoğlu Anadolu Lisesi 2010
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ALPER
TAYFAN

08.01.1990 Kızıltepe/Mardin

Mardin Milli Piyango Lisesi 2007
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YAKUP
ERGİNYÜREK

Aksaray’a  pilot şehir öneri projesi olarak tasarlanan şehir bir vadinin 
yamaçlarına konumlandırılmıştır. Bu konumlanmanın amacı şehirlerin 
sıkıntılarının başında gelen su sorununa farklı bir alternatif getirmektir. 
Vadiye yağacak kar yada yağmur suları, su toplama kanallarıyla şehrin 
en alt kotunda bulunan su arıtma tesislerine aktarılarak şehre geri 
kazandırılacaktır. Proje alanı bu şekilde ekolojik vadi haline gelmiştir. 

21.07.1986 Van

Şehit Koray Akoğuz Lisesi
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MAHMUT
BULUT

Projede ana hedef, modernleşmenin apartmanlaşma olarak anıldığı 
günümüzde, başka bir konut çevresinin de mümkün olduğunu göstermekti. 
Bu doğrultuda kentte kullanılabilir yeşil alanı arttırmaya, araç trafiğini 
seyreltip yaya akışına önem vermeye, komşuluk ilişkilerinin daha güçlü 
kurulacağı bir kent modeline ulaşmaya gayret edilmiştir.

24.01.1990 Çelikhan/Adıyaman

Adıyaman Anadolu Lisesi 2010
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ABDULLAH
DEMİR

Turgut Cansever’in izinden giderek yapılan bu projede, insanların, 
minimum araç trafiği olan, yayaya ve yürüme eylemine öncelik 
tanıyan bir çevrede karşılaşmaları ve sürekli iletişim halinde olmaları 
amaçlanmıştır. Her bir konutun taban alanı kadar bahçeye sahip 
olması, her konutun müstakil olarak bir aileye ait olması, mahallenin 
bir ve iki katlı yapılardan oluşması projenin temel hedefleriydi. Malzeme 
tercihi ise taş olmuştur. 

05.12.1991 Paris/Fransa
Hoca Ahmet Yesevi Lisesi / Eskişehir
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YAŞAR

11.10.1990 Diyarbakır

Ziya Gökalp Lisesi 2009
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Önce Ankara’da sonra da İstanbul’da, yaşadığımız sakin huzurlu mekânların birkaç sene zarfında 

hızla yokoluşuna, şiddeti çağrıştıran biçimde toprağın betonla yer değiştirmesine, ıhlamur, kesta-

ne, iğde ağaçlarının selvilerin acımasızca devrilişine tanık oldum. Siyasi, mimari tercihler, karmaşa 

kalabalık ve haksızlığın hâkim olduğu bir yapılaşmayı sorgusuz sualsiz dayattı ahaliye. Her şey biz 

yaşarken hızla elimizden gidiyor ve sadece seyirci rolü bahşediliyor semt sakinlerine ne yazık ki. 

Taleplerin betona doğru seyri de baş döndürücü. İnsanlar bağından bahçesinden kopalı vazgeçeli 

çok oldu. Anadolu şehirlerinde bile Köksal Alver’in “Steril Hayatlar” kitabında anlattığı ayrıcalıklı, 

kamerayla korunan, mutena sitelerde oturmak istiyor insanlar. Azıcık da olsa bahçesi olan bir ev 

dilemek mümkün değil. Çünkü apartman dairesi ya da ulaşılması imkânsız lüks villa seçeneği dı-

şında sade yalın ve ulaşılabilir “ev” hayal bile edilemiyor artık. Şehirlerin kontrolden çıkmış şekilde 

rant alanına dönüştüğü, neredeyse her karış toprağa beton dökme çılgınlığının önlenemez bir nok-

taya geldiği günümüzde Mardin Artuklu Üniversitesi’nden güzel bir sergi ve projeyle geldi İstanbul’a 

genç mimar adayları. Mimarlık fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdikleri “Kent Planlama 

ve Mimari Projesi” atölyelerindeki çalışmalar “Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar” temalı proje ile İs-

tanbul Şehir Üniversitesi’nde sergilendi. Çalışmalar mimarinin filozofu sayılan usta mimar Turgut 

Cansever’in teorik ve pratik izi sürülerek gerçekleştirilmiş. Mimarlık fakültesinde hoca olarak pro-

jeyi yönetenlerden biri olan Halil İbrahim Düzenli, öğrencilerinin çabalarının, Cansever’e duydukları 

minnet ve şükranın bir göstergesi olarak görülmesini istiyor. Cansever’in kızı mimar Emine Öğün’e 

göre hala umut var ve bu çalışma ülkemizde insanların yeniden bahçeli, yatay, araç trafiğinden 

kısman arındırılmış yerleşmelerde ev sahibi olabileceğini ortaya koyuyor. Apartmanlara ve kaotik 

trafik ortamlarına mahkum olmak kader değil. Ufkî şehir yatay yerleşimli, ufukla paralel evlerin 

şehri demek. Geleneksel mahallelere baktığımızda azametten görkemden ziyade mahremiyet, sa-

delik ve ince fikirlilik ön plana çıkıyor. Bu geçmişe methiye düzmek değil ama teslim etmek gerekir 

ki ilişkiler daha insaniydi medeni yapılaşmanın bir parçası ve devamı olarak. Planlanan şehir için 

Ankara-Aksaray yolu üzerinde kurulacak yeni bir Aksaray şehri muhayyilesiyle hareket edilmiş ve 

kurgunun zeminini esneklik kavramı oluşturmuş. Projeler zemin güvenilirliğine dair etütlerle başlı-

yor. 25 bin kişi için tasarlanan 250 hektara yayılan 6 mahallede topoğrafik eğim sayesinde görüş 

alanı genişliyor. İnsanlar yolda yürürken fiziksel çevrenin onlara sunduğu tefekküre kapı aralanmış. 

Turgut Cansever sade ve yalın bakar zaten şehre, mükemmellikten de söz etmez, birlikten, fıtrata 

uygunluktan söz eder, basit sade sorular sorar, çocuklar nerede oynayacak, yaşlılar nerede 

sosyalleşip huzurla yaşayacak, insan kendini sakinlik içinde onu yaratandan kopmadan nasıl idrak 

edecek. Genç mimar adayları “insanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir” düsturuyla yola 

çıkarak ahaliye yaşanabilir, sürdürülebilir, eklemlenebilir, esnek, dinamik, katılımcı, ekolojik ve 

ekonomik bir yaşam alanı vaadeden bir şehir planlamışlar.

Hamileler sokağa çıkmasın, yaşlılar evde kalsın, çocuklar tablet bilgisayarla oyalansın diye düşü-

nen zihniyete karşılık tek iki ya da en fazla üç katlı evlerin bağlandığı ortak doğal alanlarda kadınla-

rın, çocukların yaşlıların, engellilerin haklarının teslim edildiği bir çevre ve yaşam standardı kurgu-

lanmış. Proje doğal afetleri, komşuluğu ve daha birçok şeyi hesaba katmayan Toki yapılaşmasıyla 

GENÇ MİMARLARIN HAYALİNDEKİ ŞEHİR

YILDIZ RAMAZANOĞLU

serbestiyet.com, 19 Mart 2015
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adeta bir dikotomi oluşturuyor, yeni öneriler getiriyor. Farklı sınıflardan insanların bir araya geleceği 

müşterek alanların ve buralardaki yüzleşmenin nasıl gerçekleşeceği ve trafiğin yeraltına alınmasıy-

la sürücülere karşı oluşacak gökyüzünden mahrumiyet haksızlığının nasıl giderileceği gibi konular 

muğlak ve tartışılması gerekir. Fakat yaya ve bisiklet yollarının hayata geçirilmesi hayati önemde 

ve çoğu yerde bu asgari iyileştirmeden bile yoksunuz şehirlerde. Sonuçta her şeyin başı zihinlerde 

varolacak yeni bir aydınlanma ve bizzat kendi tecrübemizden yararlanma bilgisine sakinliğine ulaş-

ma mahareti. Şehir ve değerlerin taşıyıcılığı, aktarımı arasında bağlantılar kurabilmek. Yaşadığımız 

şehirler kimliğini hızla kaybederken sesimizi ulaştıracak bir zemin bulmakta zorlanıyoruz. Sınıfsal 

farkların hızla derinleştiği, sahip olmaktan başka bir değerin kalmadığı sürüklenme durdurulabil 

mi? Elbette bu yeni değil yüz yıllık bir mesele. Zulüm kelimesinin sözlük anlamı, “bir şeyi yerli yeri-

ne koymamak”tır. O zaman zulmün karşıtı olan adalet “bir şeyi yerli yerine koymak.” Şehirde her 

şey yerli yerinde olacak ki iyilik insaf ve merhametin hâkim olduğu bir sözleşme imzalanmış olsun. 

Dostoyevski’nin “Budala”da Prens Mişkin’e söylettiği gibi “dünyayı güzelilk kurtaracak.” İyi ama bu 

beklemekle değil emekle olacak. Güzele ulaşmak bir hakediş meselesi.  





İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

U F K Î  
Ş E H İ R L E R İ N  
T E M E L L E R İ
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“İster Platon’un şehri olsun, ister İstanbul, New York ya da Tokyo, prensip olarak şehir kur-

mak en büyük erdem olma geçerliliğini sürdürüyor. Niçin? Çünkü insan hayatının, varlığının 

en karmaşık meselelerinin, en büyük çelişkilerinin yoğun bir şekilde çıktığı yerde, bunların 

ahenginin kabul edilebilir, saygıdeğer amaçlara yönelik olarak bir araya getirilmesini müm-

kün kılan erdemdir şehir kurmak…”

Turgut Cansever, İstanbul’u Anlamak

İdeal şehir, faziletli şehir, Osmanlı şehri, bir şehir ütopyası…

Son zamanlarda dudak tiryakiliğine bayıldığımız ama meselenin pratiğe bakan yönünü hemen ve 

daima ötelediğimiz “şehirli” kavramlar. İdealimizde büyüttüğümüz, ütopyalarımıza düşen, tarihte 

sahnelenmiş, kağıda geçirilmiş bir sürü şehir modelimiz var. Ama model olmaktan öteye, idealden 

gerçeğe, ütopyadan realiteye bir türlü aktarılamayan ya da denenmeyen şehir.. Buna sebep nedir?

Bilinmez, bilinemez, tasavvur edilemez, tahayyül sınırlarını aşan bir şeylerden mi bahsediyoruz 

acaba? “Sözüne müptelayız, eylemine aşina değiliz” mottosu anlamlı mı bu noktada? 

Konuştuğumuzu, dudaklarımızdan ve kalemlerimizden döküleni idrak edemeyişimiz buna sebep 

midir? Yoksa pratikte hükmü olmayan şeylerden mi konuşuyoruz sürekli? İdrak olmayınca inşa da 

olamıyor mu?

Peki gerçeğimiz, realitemiz nelerden oluşmaktadır? Yöneticilerin ufku, inşaat bürokrasisinin 

zihniyeti, halkın talebi, mimarın araçları…

Bir gerçeğimiz daha var. Turgut Cansever ve Yeni Şehirler Projesi.

İnsanların “huzurlu” ve “huzurda” olduğu şehirdir ideal şehir. 

Alınan her nefeste huzuru muhafaza etmek diyor tasavvuf büyükleri. Yani Huş der-dem. Onlardan 

devam edersek vatan içre sefere ve encümen içre halvete imkan verici şehirdir ideal olan. 

Bu şehrin sabitleşmiş bir kalıcı formu yoktur. Bugünkü anlamıyla mimarlık, şehircilik dediğimiz 

meseleler yukarıda bahsedilenlerin küçük bir cüzü olabilir ancak. Aslolan insanın/mimarın/

şehircinin içinde kurduğu, büyüttüğü şehirdir ve nihayetinde dışa aktardığı ve somutluklar alemine 

yansıttığı şehir ile bütün diğer insanların iç/ideal şehirlerinin kesişim kümesidir şehir. Türlü türlü 

müdahalelerin, müzakerelerin, münakaşaların, mübadelelerin toplumsal ve politik süreçlerin 

ürünüdür şehir. 

İDEAL ŞEHİR NEDİR ya da  
‘İDEAL’ OLANA ‘PRATİK’ BİR ADIM:
TURGUT CANSEVER ve YENİ ŞEHİRLER PROJESİ*

HALİL İBRAHİM DÜZENLİ

* İlk yayın: Şehir ve Düşünce 

Dergisi, sy. 1, 2013, s. 6-11
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İdeal olanı ise huzurlu ve huzurda olanıdır. Muhakeme, mükaşefe, murakabeyi mümkün kılan..

Bu noktada Turgut Cansever’in tahkiklerine, ikazlarına, tespitlerine ve tekliflerine kulak vermeli. 

Türkiye’de, 20. yüzyılda muhakkik bir mimar neredeyse ilk defa mimariyi, şehri islâmî davranış 

tercihleri, tasavvufî haller ya da insanî duygular ya da tavırlar dediği kavramlarla temellendirmeye 

çalıştı. Mesela şunlarla: Asudelik, Bitaraflık, Tarafsızlık, Çekingenlik, Dindarlık, Durağan ifade, 

Huşu, Dürüstlük, İstiğrak, Mahcubiyet, Hicap, Nezaket, Rıza, Sadelik, Saygı, Sükûnet, Sakin ifade, 

Şükran, Şükür, Takva, Tevazu, Mütevazilik, Tevekkül, Umut, Vakar, Vecd, Yumuşaklık, Zerafet, 

Zevk, Zühd.1

En önemli ikazını şu ifadelerle yapmaktadır Cansever: “... Sanıyorum, İslâm’ın bütün dünyadaki 

sorunu bu: Bütünü kurmak. O bütün kurulmadan girişilen teşebbüsler zahirî gelişmelerden öteye 

gitmiyor ... biçime ait güzelliği de inancımızın temellerinden hareket ederek kurabiliriz. Bu güzelliği 

kuramamışsak tevhidî yaklaşımdan yoksunuz demektir. Tevhidî yaklaşımdan yoksunsak o zaman 

bir nevi şirk içindeyiz demektir. Doğrusu bütün İslâm dünyasında çok yüksek sesle yapılması 

gereken ikaz bu gibi geliyor bana. Estetik, inancımızdan ayrı bir şey değil; eğer biz onu doğru 

bir şekilden kuramıyorsak iki sebebi vardır: Ya inancımız çok yanlıştır yahut inancımızla onun 

arasındaki bütünlüğü hissetmiyoruz demektir.”2

Geçen zamanı biteviye düşünmek, muhasebesini yapmak, yaşadığı zamanı idrak etmek ve 

gereğini yerine getirmek manalarını ihtiva eden Vukûf-i Zamânî ile hareket eden Cansever’in ev-

mahalle-şehir konusundaki teklifleri üzerinde durulmalıdır.

Katılım, süreklilik, adalet üzere olmak ve yapabilir kılmak gibi özellikle 1995’de İstanbul’da 

yapılan Habitat II toplantılarının ve haliyle bütün dünyanın gündeminde olan kavramların “mahalli 

değerlerimizin tam bir devamı olan evrensel tercihler” olarak altını çizer.3

Ve kendi ideali olan iç şehrinden dış aleme, somutluklar alemine yani realiteye, pratiğe yönelik 

son derece sade ama bir o kadar da çetin bir teklifler silsilesiyle gelir: 

1. Her ev sahibinin, evinin ve evinin çevresi ile birlikte oluşumuna katılması sağlanmalıdır.

2. Arsa-şehir üretiminde mahallelinin, özellikle mahallelerin vücuda getirilmesi sırasında, 

mahallenin oluşumuna ve daha sonra mahallenin yönetimine katılması sağlanmalıdır.

3. Mahalleli, bugün gecekondu mahallelerinde cereyan ettiği gibi cami, mektep vs. sosyal 

donanım tesislerinin gerçekleştirilmesine katılmalıdır.

4. Mahalle, komşuluk ve çevre bilincini oluşturmak üzere 10-50 evlik ufkî kat mülkiyeti 

düzenine dayalı ve parsellere şahsiyet ve yerleşme elastikiyeti sağlayan bir vaziyet 

planı tasarım düzeni geliştirilmelidir.
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5. Ufkî kat mülkiyeti düzeninde ve mahallede sokakların temizlenmesi, çöp 

toplanması, bekçilik, muhtarlık hizmetlerinin ve mahalle sokak ve alt yapılarının 

bakım tamir ve işletme masrafları, bu işleri yapacak olanların tayin-azil yetkileri 

mahalleliye ait olmalıdır.

6. Yapılar arası sorunların çözümünde mahalle planının öngördüğü yapı hacimleri 

aşılmamak şartı ile çözüm mahalleli tarafından önerilmelidir.

7. Mahalleyi, köyü veya kasabayı inşa eden mimarlardan birisi, mahallenin danışmanı 

olarak görevlendirilmeli; bu kişi, oluşabilecek şahsî tasarımı veya mimarlık 

sorunlarını çözecek yetkiye sahip bulunmalıdır.

8. Gelecek nesillere bırakılacak olan evlerin sosyal donanım tesislerinin sağlıklı, 

ekonomik ve güzel olması için mahallelinin düşüncesi alınmalı, katılımları 

sağlanmalıdır.4

Vukûf-u Adedî (“sayıya riayet etmek, aklı doğrulukta koruyup bir yerde toplamak, dikkati teksif 

etmek) manasına da tekabül eden bu tekliflerin en azından farkında olunmalı ve müzakeresi 

yapılmalıdır. 

Bunlardan sonraki adım, insanın aslolan/ideal şehrine, kendi kalbine yolculuk etmesi, geri 

dönmesi ve şehirle sürekli bu geliş-gidişi yaşamasıdır. Yani Vukûf-i Kalbî’nin tecellî etmesidir. 

İdeal olan iç şehrin taşları somutluklar aleminde vücut bulmaya, geriye dönüp gönül Kâbe’sini 

tahkim etmeye başlar.  

Turgut Cansever 1980’lerden itibaren küçük şehir modelleri vücuda getirmeye çalışır. Küçük 

şehir modeli ölçeğindeki ilk önerilerinden olan ama uygulama imkanı bulamayan Batıkent Yeni 

Şehir ve Konut Projesi (Ankara, 1980-81) [1] Cansever’in somutluklar alemini inşa çabalarının 

en kapsamlı ilk örneğidir. Demir Tatil Köyü (Bodrum-Muğla, 1983-) [2] uygulama imkanı bulan 

[1]



261

ilk eseridir. İnsanlara örnek yerleşimler gösterme çabaları kâğıt üzerinde kalan Lübnan’daki 

Cebelü’s-Said Yerleşmesi (Sofar-Beyrut, 1994-95) [3] ve Kaleardı Mahallesi Projesi (Sivas, 

1998) [4] ile devam eder. Beşinci çaba ise çalışmaları biten ve uygulamasına 2006 yılında 

başlanan Ballıkuyumcu Toplu Konut Alanı Projesi (Ankara, 2001-) [5] fakat uygulama 

anlaşmazlıkları yüzünden mimarların müelliflikten çekildiği projedir. 

Bu tekliflerden 1980 tarihli Batıkent Yenişehir ve Konut Projesi ile 1983’de başlanan ve yapımı 

halen devam eden Demir Tatil Köyü’nün Cansever tarafından yapılan sözel açıklamaları sanırım 

hem tahkik, hem ikaz, hem tespit hem de teklif niteliğindedir

Batıkent Yenişehir ve Konut Projesi: 

“Bu konutlar; 1. Tabiata, bahçeye bağlantılıdır. Bu bahçe, çocuklar ve yaşlılar için çok önemli 

bir yaşama alanı olduğu kadar herkes için her an tazelenen bir tabiat duygusunu ve varlık 

bilincini geliştirmek bakımından da önemlidir, 2. Ev, bahçe, komşular, sokak, meydan ve şehir 

merkezinden oluşan yaşama çevresinde özel ferdiyet kadar toplumsallık için de gelişme ve 

var olma imkânı sağlanacaktır, 3. Evin ve toplumsal mekânın oluşmasına herkesin katılması, 

bu çözümleme ile sağlanmakta, herkese bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile toplumun yüce 

bir ferdi olmak imkânı verilmektedir, 4. Ev, değişmez, katı, kısıtlayıcı bir çerçeve olmaktan 

çıkmakta, yani ihtiyaçlara göre şekillenebilmektedir.”5

[2]
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Demir Tatil Köyü: 

“Size anlatacağım şey bir küçük ev. Bu meselelerde bazı tercihler yaparak, bazı standartlar 

geliştirerek çözüm getirmeye çalışıyor. Varlığın kendisine saygı göstererek. Yani tabiatı 

yücelterek. İnsanların tabiatla daha yakın ilişkilerini kurarak. O ilişkiyi tek insanın ormandaki 

ilişkisi biçiminden çıkarıp, insanın kendisi için inşa ettiği çevrenin çevresi içinde değerlendirilmiş 

bir tabiat ilişkisi kurarak herkesin, her ev sahibinin bu evin içerisinde yaşarken komşusuyla 

nasıl bir münasebet içerisinde olmak istediğini ortaya koymasına imkan vererek, yani bir evin 

gölgesinin komşusunun güneşten faydalanmasına, bir başka evin komşu bahçesinden uzak 

olması sayesinde o komşunun güneşten yararlanmasına imkan verecek, yahut manzaradan 

yararlanmasına imkan verecek bir çözümleme… Tabii Allah’ tan, otuz senedir küçüğün güzel 

olduğundan söz ediliyor. Artık büyük değil, küçük güzeldir… Yapıların arazi içine yerleştirilişi de, 

yapılar arası ilişkiyi tabiata göre bir düzene eriştiriyor. Son olarak da insanın psişik dünyasıyla 

ilgili meselelerden hareket ederek sükûnet hareket dengeleniyor. Tevazu, çekingenlik, tabiilik 

gibi tavırlarla yerleştirilmeye çalışılıyor. Kanaatim şu ki, böyle bir sistematik standartlar düzeni, 

tasarım düzeni, yaygınlaşma kabiliyeti çok büyük olan bir sistematiktir. Ve bunun yaygınlaşması 

mümkün olursa, o takdirde belki Osmanlı kalfalarının, büyük Asya yapıcılarının tarihte 

başardıklarına benzer programları Türkiye’nin de başarması mümkün olabilir.”6

Cansever’in Türkiye’nin “başarması mümkün” oldukça ayrıntılı bir teklifi de Türkiye’nin yaşadığı 

1999 depremlerini fırsat olarak görüp harekete geçtiği Yeni Şehirler çalışmasıdır.7

Yıkıcı depremden etkilenecek İstanbulluları yeni şehirlere yerleştirme amaçlı proje raporu8 [6] 

ve önerisi9 [7] olan Pilot Şehir raporları, projenin fikir babası ve koordinatörü olarak Turgut 

[4]

[3]
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Cansever’in sistematik bir çerçeve içerisinde somut hale gelmiş en önemli çalışmasıdır. Bu öneri 

çoğu yerde dile getirdiği yeni şehirler yaklaşımının bir bütün olarak ete kemiğe bürünmüş halidir. 

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden sonra bütün Türkiye’de 

şehirlerin çarpık yapılaşmasına, plansız gelişmesine karşı çoğalan tepkiler toplumun çeşitli 

kesimlerini harekete geçirmiştir. Bu amaçla, İstanbul’da 64 bilim adamı, uzman, entelektüel 

tarafından oluşan bir çalışma grubu teşekkül etmiştir.10 “İstanbul Deprem Çalışma Grubu” adını 

alan bu oluşum, gelecek 15 yıl içerisinde İstanbul’da meydana gelecek olası büyük şiddetli 

depremlere karşı yeni yerleşmeler ve pilot şehirler oluşturma yolunda bazı çalışmalar yapmıştır. 

Grubun yayınladığı ön raporda belirtildiği üzere, 12 alt çalışma grubu oluşturulmuştur.11 Böylece, 

“deprem”, “yapı stoku”, “hukuk sorunları”, “bölge planlama”, “şehir planlama sorunları”, “yeni 

şehirlerde mimarlık meseleleri”, “yeni şehirler için arazi ve arsa politikası”, “şehir merkezleri, 

mülkiyet ve artı değer”, “mimarlık mirası, büyük abideler ve deprem”, “kurumsallaşma”, “yeni 

şehirlerde mühendislik meseleleri”, “maliyet ve kaynak hesaplama”, “Trakya ve Güney İç Anadolu 

alt bölge planlama” gibi konular uzmanların gözüyle tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Yöneticiliğini Turgut Cansever’in yapması ve bu tür çalışmalardaki baskın karakteri sebebiyle, 

çalışmanın Cansever’in planlama ve şehircilik düşüncesini incelemek için kapsamlı ve çok sayıda 

veriyi içerdiği kesindir. Bizim çalışmamıza girdi oluşturan tarafı, hukuk, kurumsallık, maliyet ve 

mülkiyetle ilgili genel bakış açısını sunmasının yanında, planlama, mimarlık mirası ve inşaat 

faaliyeti gibi mimari yapıyı formel anlamda etkileyecek unsurların açıklanmış olmasındadır. Ayrıca, 

yeni şehirler gibi bir amaca yönlenmiş olması çalışmayı bir o kadar daha değerli kılmaktadır. 

[5]

[6]

[7]
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Yeni şehirlerin bütün yönlerden etüt edilip bir ön rapor olarak sunulması, akabinde uygulama 

projesi olarak bir pilot şehir önerisini de beraberinde getirmiştir. Bu ikinci çalışma 2003 yılında 

yayınlanmış ve 43 kişilik bir ekip tarafından hazırlanmıştır.12 Yapılan çalışmalarda, “yer seçimi 

süreci”, “Trakya alt bölgesine ilişkin ön tespitler”, “yeni şehirlerin projelerinin gerçekleştirilme 

esasları”, ön raporla bağlantılı olarak ayrıntılı şekilde tespit ve tahlil edilmiştir. Daha sonra 

tasarım aşamasına geçilmiş ve tasarım süreci için bir model önerilmiştir. “Pilot şehrin ön şeması 

ve öneri arazi”, “projenin gerçekleştirilmesi için bir model önerisi” ve “maliyet hesabı” bu 

planlama çalışmasının son aşamalarıdır. 

Turgut Cansever’in planlama hakkındaki söylemiyle bağlantılı olarak, Pilot Şehir raporlarıyla, 

daha önceki planlama faaliyetlerinde büyük eksiklikler olarak gördüğü  “projenin uzman ekiplerce 

ortaklaşa hazırlanması” ve “ekipler arası koordinasyon” gibi problemler ortadan kaldırılmış 

gözükmektedir. Diğer taraftan, projenin, adım adım en ince ayrıntısına kadar düşünülerek 

tasarım süreci ve projenin gerçekleştirilmesi için getirdiği model önerileri onun sadece varlık, 

tarih, coğrafya gibi kavramlarla üretilen bir ütopya olmadığının, uygulanmaya hazır da olduğunun 

göstergeleridir. Örneğin, yerleşmenin ormanla ilişkisi, değiştirilmesi gereken yasal mevzuatla 

ilgili tespitler, konutların sahiplerinin iştirakiyle üretilmesi, iskân etme şekli, küçük-orta ve 

büyük sanayinin tespiti, bunlar için uygun yerlerin belirlenmesi ve taşıdıkları imkânlar, bunların 

İstanbul’a eklemlenme olanaklarının etüdü, yerleşmedeki evlerin yapımında kullanılacak 

ahşap stoku temini, ahşapların işlenmesi ve ahşap iskelet üretiminin bir zamanlama tablosu 

[9]

[9][8]
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[8] içerisinde belirlenmiş olması ile hazırlanan organizasyon şeması [9]  projenin ayrıntılı 

düşünülmüş ve uygulanabilir olma özelliğini yansıtır.13 Turgut Cansever bütün bu somut önerileri 

ortaya koyabilmek için neredeyse 5 yıl bu proje üzerinde bütün masrafları kendi karşılayarak 

çalışmıştır.

Turgut Cansever Ocak 2003’de hazırlanan ikinci rapordan sonra Başbakan Recep Tayip 

Erdoğan’a hitaben 12 Mayıs 2003 tarihli bir yazı yazar. Konu şudur: “Afet yasası hükümleri 

çerçevesinde depremden zarar görecek nüfusun yeni şehirlere yerleştirilmesi amacı ile 

uygulamaya konulacak Pilot Şehir ve Örnek Yerleşme Modeli için Arazi Tahsis talebidir.” (Bkz. 

Dilekçe). 

Umut edilen odur ki İstanbul’un yeni şehir projelerinde Cansever’in “yeni şehirler”ine de yer 

vardır. Ya da şunlara imkan verici ideal şehirlere: Huş der-dem, Nazar ber-kadem, Sefer der-vatan, 

Halvet der-encümen, Yâd-kerd, Bâz-geşt, Nigâh-daşt, Yâd-daşt, Vukûf-i Zamâni, Vukûf-û Adedi, 

Vukûf-i Kalbî.

Dipnotlar

1 Bütün bu kavramların açılımları için Cansever’in şu eserlerine müracaat edilebilir. Cansever, T., Thoughts and 
Architecture, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1981; Mimar-Çağdaş Mimarlık Dergisi, “Turgut Cansever Özel 

Sayısı”, S. 4/11, 1983, s. 5-67; Cansever, T., Şehir ve Mimari Üzerine Düşünceler, Ağaç Yay., İstanbul, 1992; Ev 

[10]
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ve Şehir Üzerine Düşünceler, İnsan Yay., İstanbul, 1994; HABITAT II Konferansı için Şehir ve Konut Üzerine 
Düşünceler, HAK-İŞ Yay., Ankara, 1995; Kubbeyi Yere Koymamak, 1. Baskı, İz Yay., İstanbul, 1997 (2. 
Baskı: İz Yay., 2002; 3. Baskı, Timaş Yay., 2007); İslam’da Şehir ve Mimari, 1. Baskı, İz Yay., İstanbul, 
1997 (2. Baskı: Timaş Yay., 2006); İstanbul’u Anlamak, 1. Baskı, İz Yay., İstanbul, 1998 (2. Baskı: Timaş 
Yay., 2008); İstanbul Deprem Çalışma Grubu, Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere 
Yerleştirme Projesi Ön Raporu, T. Cansever (Yön.), Erkam Matbaacılık, İstanbul, 2001; İstanbul Deprem 
Çalışma Grubu, Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Amaçlı Proje 
Önerisi: Pilot Şehir Uygulama Raporu, T. Cansever (Yön.), İstanbul, 2003; Mimar Sinan, Albaraka Türk 
Yay., İstanbul, 2005 (2. Baskı: Klasik Yay., 2010); Sonsuz Mekanın Peşinde: Selçuk ve Osmanlı Sanatında 
Sütun Başlıkları, Faruk Deniz (Yay. Haz.), Klasik Yay., İstanbul, 2010; Osmanlı Şehri: Şiir’den Şehir’e, 
Timaş Yay., İstanbul, 2010. 

 Ayrıca Cansever üzerine yapılmış bazı çalışmalar şunlardır: Tanyeli, U., Yücel, A., Turgut Cansever: Düşünce 
Adamı ve Mimar, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Garanti Galeri Ortak Yayını, İstanbul, 
2007; Düzenli, H. İ., İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi, Klasik Yayınları, İstanbul, 
2009; Ayvazoğlu, B., Dünyayı Güzelleştirmek: Turgut Cansever’le Konuşmalar, Timaş Yay., İstanbul, 2012.

2 Cansever, T., Kubbeyi Yere Koymamak, s. 133-134.

3 Bu kavramların açılımları için bknz.: Cansever, T., HABITAT II Konferansı için Şehir ve Konut Üzerine 
Düşünceler; Tanyeli, U., Yücel, A., Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar, s. 258-262.

4 Cansever, T., HABITAT II Konferansı için Şehir ve Konut Üzerine Düşünceler, s. 15-16.

5 “Turgut Cansever Özel Sayısı”, Mimar-Çağdaş Mimarlık Dergisi, S. 4/11, 1983, s. 58.

6 Cansever, T., İslam’da Şehir ve Mimari, İz Yay., İstanbul, 1997, s. 107-108.

7 Bu konulara daha önce şuralarda değindim: Düzenli, H. İ., İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının 
İki Düzlemi, Klasik Yayınları, İstanbul, 2009; Düzenli, H.İ., 2009. “Şehir Kurmak: Turgut Cansever’in 
Muhayyilesi ve Uygulamaları”, Hece, sy. 150/151/152 (“Şehirlerin Dili” Özel Sayısı), s. 51-64.

8 İstanbul Deprem Çalışma Grubu, Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme 
Projesi Ön Raporu, T. Cansever (Yön)., Erkam Matbaacılık, İstanbul, 2001.

9 İstanbul Deprem Çalışma Grubu, Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme 
Amaçlı Proje Önerisi: Pilot Şehir Uygulama Raporu, T. Cansever (Yön.), İstanbul, 2003.

10 Raporun ilk sayfasında yazılı isimleri zikretmek manidar. Şu isimler yer almaktadır: Fikret Adaman, Zeynep 
Ahunbay, Emre Alper, Rıfkı Aslan, Cem Behar, Cengiz Bektaş, İbrahim Betil, İhsan Bilgin, Zuhal Bilgin, 
Faruk Birtek, Sinan Bölek, Kürşat Bumin, Turgut Cansever, Özen Dallı, Ahmet Davutoğlu, Nurdan Dinler, 
Ömer Dinçer, Hayri Domaniç, Vedia Dökmeci, Teoman Duralı, Nezih Eldem, Recep Hayri Eren, Savmi Ersek, 
Özer Ertuna, Akın Eryoldaş, Refik Erzan, Ünal Gören, Sümer Gürel, Doğan Hasol, Metin İlkışık, Hayrettin 
Karaman, Atilla Karaosmanoğlu, Ayşe Buğra Kavala, Güzin Kaya, Reşad Kayalı, Mehmet Konuralp, Aykut 
Köksal, Burhan Kuzu, Türkel Minibaş, Mete Mutluoğlu, Ferruh Müftüoğlu, Fazlı Yılmaz Oktay, Emine Öğün, 
Mehmet Öğün, Kutay Özaydın, Ferhunde Özbay, İsmet Özel, Erbil Öztekin, Niyazi Parlar, Zekeriya Polat, 
Nevzat Sayın, Polat Sökmen, Burhan Şenatalar, Mustafa Ruhi Şirin, Uğur Tanyeli, Osman Nuri Taşkın, 
Doğan Tekeli, Mete Tumbul, Korkut Tuna, Yunus Uğur, Nihat Uluocak, Yücel Yaman, Müfit Yorulmaz, E. 
Ünal Zenginobuz.  

11 Oluşturulan çalışma grupları şöyledir: 1. Deprem ve Yapı Stoku Çalışma Grubu, 2. Hukuk Sorunları Çalışma 
Grubu, 3. Bölge Plancıları Çalışma Grubu, 4. Şehir Planlama Sorunları Çalışma Grubu, 5. Yeni Şehirlerde 
Mimarlık Meseleleri Çalışma Grubu, 6. Yeni Şehirler İçin Arazi ve Arsa Politikası Çalışma Grubu, 7. Şehir 
Merkezleri, Mülkiyet ve Artı Değer Çalışma Grubu, 8. Mimarlık Mirası, Büyük Abideler ve Deprem Çalışma 
Grubu, 9. Kurumsallaşma Çalışma Grubu, 10. Yeni Şehirlerde Mühendislik Meseleleri Çalışma Grubu, 
11. Maliyet ve Kaynak Hesaplama Çalışma Grubu, 12. Trakya ve Güney İç Anadolu Alt Bölge Planlama 



Çalışma Grubu. Çalışma gruplarının raporları için bknz.: İstanbul Deprem Çalışma Grubu, Yıkıcı Depremden 
Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi Ön Raporu, s. 49-240.

12 İsimler şunlar: Rıfkı Aslan, Yakup Basmacı, Cengiz Bektaş, Zuhal Bilgin, Aydın Boysan, Turgut Cansever, Can 
Deldağ, Haluk Dörtlüoğlu, Nazım Ekren, Nezih Eldem, Pertev Erdi, Şaban Erdikler, Recep Hayrı Eren, Savmi 
Ersek, Nihat Falay, Lokman Gündüz, Hüseyin Hatemi, Metin İlkışık, Emre İşlek, Yunus Kaçar, Mehmet Koca-
manoğlu, Mete Mutluoğlu, Fazlı Yılmaz Oktay, Muammer Onat, İzzeddin Önder, Emine Öğün, Mehmet Öğün, 
Mustafa Özel, Nazif Öztürk, Niyazi Parlar, Gülsün Parlar, Müjdat Sayın, İsmet Sungurbey, Doğan Tekeli, Dilek 
Tokgöz, Mete Tumbul, İbrahim Turhan, Nihat Uluocak, Mete Ünal, Halil Ünlü, Yücel Yaman.  

13 Bknz.: İstanbul Deprem Çalışma Grubu, Yıkıcı Depremden Etkilenecek İstanbulluları Yeni Şehirlere Yerleştir-
me Amaçlı Proje Önerisi: Pilot Şehir Uygulama Raporu, s. 69-70
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DERLEMELER	I	-	ŞEHİRLEŞME	

ŞEHİRSEL	
KADEMELEŞME	

	 • Hafif,	 az	 katlı	 yapıların,	 evlerin,	 sosyal	 donanım	 tesislerinin	 ve	 bunların	
parçalarının	 da	 sanayi	 tarafından	 üretilebildiği	 bir	 teknolojinin,	 kullanıcısının	
tarihi	tecrübesine	de	aykırı	olmayanının	benimsenmesi	ve	başarı	ile	uygulanacak	
olanının	tercih	edilmesi	gerekecektir.	

• Şehirlerin	 ölçek	 ve	 nüfus	 olarak	 büyümeleri	 sürecinde,	 gerekli	 sosyal	 donanım	
tesislerinin	ölçüsü	ve	niteliğinde	büyüme	ve	yeni	fonksiyonlar	yüklenme	zarureti	
meydana	 gelir.	 Şehir	 alt	 yapısında	 ortaya	 çıkan	 yeni	 ölçeğin	 gerektirdiği	 yeni	
düzenlemeler	 ve	 esaslar,	 bu	 ölçek	 büyümesinin	 belirli	 bir	 düzeyden	 sonra,	 kişi	
başına	 düşen	 şehir	 yatırım	 ve	 işletme	 masraflarının	 bir	 sıçrama	 yaparak	
artmasına	 sebep	 olan	 eşikler	 oluştururlar.	 Şehirlerin	 kademeleşmesi,	 bu	
anlamda,	büyük	 tasarrufları	beraberinde	getirecek	bir	kavramdır.	Bu	bağlamda,	
yeni	 şehirler	 dokusunun,	 mevcut	 şehirlerin	 yerleşme	 dokusu	 içine	
yerleştirilmesinde	 başarılı	 olunabilmesi	 için,	 mahalli	 şartların	 en	 iyi	 şekilde	
incelenmesi	gerekmektedir.	

• Bugün	yeni	şehirlerimizi	kurarken	de,	hem	ülkemiz,	hem	de	 insanlık	ve	gelecek	
nesiller	 için	çok	önemli	bir	kaynak	olan	tarım	topraklarını	korumak	ve	şehirleri	
tarım	arazisi	dışında	kurmak	zorunluluğu	ile	karşı	karşıyayız.	

• Bu	yöreler,	genellikle	küçük	ve	orta	boy	yeni	şehirlerin	kurulabileceği	en	uygun	
ve	 sağlam	 zeminlere	 sahip	 olup,	 bu	 yönleriyle	 şehirsel	 kademeleşmenin	 de	
gerçekleştirilmesini	zorlaştırmayan	bir	nitelik	taşırlar.	

• Şehirsel	 kademeleşme	 nüfusun	 bir	 bölümünü	 küçük	 ve	 orta	 boy	 şehirlere	
yerleştirmeyi	 zaruri	 kılarken,	 100.000	 kişiye	 kadar	 ki	 yerleşmelerde,	 ev-iş	
ilişkisinde,	 insanların	 araç	 kullanma	 ihtiyaç	 ve	 zaruretini	 ortadan	 kaldırır;	
böylece	 onların	 evlerinden	 işlerine	 gidip	 gelirken	 şehri	 ve	 sokakları	
yaşamalarına,	şehirli,	mahalleli	ve	komşuları	ile	rastlaşmalarına,	şehrin	ve	sosyal	
çevrenin	yabancılığını	gidererek	şehri	yaşama	imkânına	kavuşmalarını	sağlayan	
bir	düzenleme	olur.	

GÜZEL	VE	
YAŞANABİLİR	

ŞEHİRLER	

	 • Şehrin	ilk	ve	en	ayırt	edici	özelliği,	bir	yapılar	topluluğu	ve	yapılar	arasında	boş	
alanlar	 dokusu	 olmasıdır.	 İnsan,	 bu	 yapılar	 topluluğu	 arasında	 ve	 içinde,	 bu	
yapılar	ile	beraber	şehri	yaşarken,	çevresini	farkettiği	ve	bu	çevreyi	düzenlemek	
ve	 güzelleştirmek	 sorumluluğunu	 üstlendiği	 zaman,	 dünyanın	
sorumluluğunu	 üstlenmiş	 ve	 böylece	 yaratılmışların	 en	 yücesi	 mertebesine,	
insan	olma	imkânına	ulaşmıştır.	

• Bu	sebeple	Platon	'insanın	en	büyük	hikmeti	şehir	kurma	hikmetidir'	dediğinde,	
şehrin	 insanın	 iradesi	 ile	 şekillenen,	 oluşan	 niteliği	 yanında,	 insanın	 bunu	
gerçekleştirebilecek	 varlık	 olduğuna	 da	 işaret	 etmiş	 oluyor	 idi.	 İnsanın	 her	 an	
farkettiği	 güzel	 nesnelerin,	 yapıların,	 yüksek	 kültür	 ürünü,	 sanat	 eseri	 vasfına	
sahip	mimarlık	eserlerinin	oluşturduğu	şehir,	şehirdir.	Bu	şehir,	ancak	kaynaklar	
israf	 edilmeden,	 bilgi,	 yetenek,	 en	 üst	 seviyede	 sanatkârane	 duyarlılık	 ve	
mimari	 çözümlemeye	 imkân	 vererek,	 bu	 yeteneklere	 en	 üst	 seviyede	 sahip	
olanların,	şehrin	en	ufak	köşesinin	bile	oluşmasında	etkili	oldukları	bir	durumda	
vücut	 bulabilir.	 Bu	 yetenek	 ve	 erdeme	 sahip	 kadroların,	 insan	 kaynağını	 en	 iyi	
şekilde	 değerlendirerek	 bütün	 insanları,	 sevecekleri	 ve	 güzellikleri	 her	 an	
yaşayacakları	 şehirler	 inşa	 etmeleri,	 yapılacak	 ilk	 ve	 en	 önemli	 görevleri	
olacaktır.	

• Ancak	 şehirler;	 bu	 manevi	 değerler	 sistemine	 ait	 kaynaklan	 korumak	 ile	
yetinmemeli,	 maddi	 ve	 insani	 değerleri	 israf	 etmeden	 meydana	 getirilecek	 ve	
içinde	 yaşanacak	 yerler	 olmalıdır.	 Şehri	 meydana	 getirecek	 bütün	 yapılar,	
israftan	 uzak	 bir	 yaklaşımın	 ürünü,	 sade,	 yüce,	 abidevi	 ve	 güzel	 bir	 yapı,	
bulunduğu	 yeri	 yücelten	 bir	ziynet,	 bir	 abide	 olduğu	 takdirde,	 şehir,	 içerisinde	
yaşayanlara	 ufuk	 açacak,	 yeni	 nesillerin	 yüce	 değer	 yapılan	 ile	 yetişmesini	
sağlayacaktır.	

• Şehirde	evden	işe	yürüyerek	ve	çevresinin	güzelliklerini	tadarak	giden	kişinin	bu	
küçük	 seyahati,	 'kaybedilmiş'	 bir	 zaman	 olmayıp,	 adeta	 her	 gün,	 sanat	
değerlerinin	bir	köşesinin	güzelliğini	fark	ettiği	bir	kültürel	açılış,	her	an	yeniden	

TURGUT CANSEVER’İN “YIKICI DEPREMDEN 
ETKİLENECEK İSTANBULLULARI YENİ ŞEHİRLERE 
YERLEŞTİRME PROJESİ ÖN RAPORU” VE “YIKICI 
DEPREMDEN ETKİLENECEK İSTANBULLULARI YENİ 
ŞEHİRLERE YERLEŞTİRME AMAÇLI PROJE ÖNERİSİ:  
PİLOT ŞEHİR UYGULAMA RAPORU”NDAN DERLEMELER
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Sayfa	2	

bir	 keşif	 ve	 kültürel	 hazlar	 dizisi	 olacaktır.	 Şehrin	 sakinlerinin,	 gürültü	 ve	
kirlilikler	 ortasında	 saatlerini	 harcayarak	 ve	 servet	 ödeyerek	 yaşamalarına	 son	
vermek,	ulaşım	 işletme	ve	yatının	harcamalarından	kurtulmak	suretiyle,	önemli	
nakit	tasarruf	sağlaması	büyük	bir	anlam	taşımaktadır.	Bunun	için	küçük	şehir	
ve	yaya	hareketlerine	imkân	veren	düzenlemeler	özel	bir	önem	taşımaktadır.	
Öte	 yandan	 bu	 tür	 düzenlemeler,	 insanları	 giderek	 hareketsizliğe	 iten,	
bedenlerini	kullanmalarını	engelleyen,	en	azından	azaltan	ve	böylece	sağlıksız	bir	
yaşam	 sürmelerine	 yol	 açan	 modern	 şehir	 yaşamının	 da,	 bu	 mahsurlarının	
düzeltilmesi	anlamına	gelmektedir.	

• Şehrin,	 yayaların	 yaşama	 ortamı	 olacak	 şekilde	 düzenlenmesi,	 yol	 ölçüleri,	 yol	
kesitleri	 ve	 malzemeleri	 ile	 önemli	 maliyet	 tasarrufları	 sağlayacaktır.	 Büyük	
ölçüde	 araçlardan	 arınmış	 yol	 şebekesi,	 çıkmaz	 sokaklar,	 farklı	 yerlerde	
çocukların	 oynayacakları	 özel	 mekânlar,	 hamile	 kadınların	 ve	 yaşlıların	
rahatlıkla	 kullanabilecekleri	 yol	 ve	 alanlar,	 toplumun	 bu	 özel	 gruplarına	 şehri	
tanıma,	 yaşama,	 onunla	 bütünleşme	 sağlayan	 kültürel	 ortamlar	 olacaktır.	
İnsanlığın,	 dünyanın	 her	 köşesinde	 farkettiği	 bu	 temel	 meselenin	 bilinci	 içinde	
hareket	edilerek,	planlanan	yeni	 şehirleri	mimari,	doğa	ve	 insanın	beraberliğini	
kuracak	şekilde	tasarlamak	amaç	olacaktır.	

ŞEHRİ	OLUŞTURAN	
ÖĞELER	

	 • Şehir;	 mahallelerden,	 evlerden,	 kültür	 ve	 sağlık	 tesislerinden,	 yönetim	
yapılarından	 ve	 mahalle	 meydanlarından	 başlayıp,	 semt	 merkezlerini	 ortaya	
koyan	 meydanlar	 ve	 merkezi	 iş	 alanları	 ile	 sanayi	 ve	 küçük	 sanatlar	 üretim	
alanlarından,	çevrede	ve	şehir	içerisinde	çeşitli	ölçü	ve	nitelikte	yeşil	alanlardan	
oluşur.	

• Evlerin	küçük	bahçelerine	ise,	ev	halkı	bu	bahçelere	günün	her	saatinde	ulaşıp	
işlerini	 burada	 yapma	 imkânına	 sahip	 olduğu	 için,	 bir	 asır	 önceden	 kalmış	 bir	
şekilde,	'Pasif	Yeşil'	demeye	son	vermemiz	gerekmektedir.	

• Türkiye'	 de	 batılılaşma,	 yani	 Fransa	 evi	 olma	 yanılgısı	 ile	 evler	 yıkılmış	 ve	
yerlerine,	belki	de	olası	bir	İstanbul	depreminde	en	çok	sayıda	insanın	hayatına	
mal	olacak	biçimde	ve	pahalı	olarak,	apartmanlar	inşa	edilmiştir.	Evi	kullanacak	
kişi	 ise,	 spekülatif	 israf	operasyonunu	ürüten	kesimce,	 yalnızca	para	ödeyen	ve	
üzerinden	 para	 kazanılan	 yaratık	 olarak	 görülmüştür.	 Yeni	 şehirler	 inşa	
edilirken,	 insanın,	 evlerin,	 ailenin	 yaşadığı	 yer,	 onları	 temsil	 eden	 bir	 nesne	 ve	
yeni	şehri	güzelleştiren	bir	eser	alarak	tasarlanması	ve	 inşa	edilmesi	önemli	bir	
sorumluluk	olacaktır.	

• Evlerin,	 insanların,	 ailelerin	 ihtiyaçlarına	 cevap	vermesi	ve	ailelerin	bütçelerine	
göre	 tasarlanması	 için,	 insanın	 içinde	 yaşayacağı	 evi	 seçmek	 imkânına	 sahip	
olması	 ve	 o	 evin,	 o	 ailenin	 ödeme	 gücünü	 aşmayacak	 bir	 maliyet	 ile	 vücuda	
getirilmesi	gerekir.	

• İnsanın	evinin	ölçüsünü,	tipini	seçmesinin	ve	evlerin	farklılaşmalarının	ötesinde,	
evlerin	şehirde,	19.	asır	sonu	sanayileşme	dönemini	yansıtarak,	tabiattan	en	ufak	
bir	ize	sahip	olmayan	yapı	dizileri,	yığınları	olmak	yerine,	tabiatın,	topografyanın	
asimetrilerine	 tabi	 olarak	 geçirilmiş	 yolların	 değişen	 yönlerine	 ve	 komşuluk	
ilişkilerine	 göre,	 küçük	 bir	 bahçeye	 sahip	 olacak	 şekilde	 yer	 almaları	
öngörülecektir.	Evlerin	yerlerini,	komşularla	mesafesini	tayin	ederken,	ev	sahibi	
olacak	 kişinin	 karara	 ve	 her	 ailenin	 diğer	 aileler	 ile	 fiziki	 mesafe	 ilişkilerinin	
kurulmasına	 katılması,	 toplumda	 sosyal	 ilişkiler,	 mesafeler	 düzeninin	
kurulmasına	da	katılması	anlamına	gelir.	Bu	da	açıkça,	her	ev	sahibine,	şehri	ve	
şehir	 vasıtasıyla	 dünyayı,	 güzel	 esaslara	 göre	 inşa	 eylemi	 ile	 yücelterek	 insan	
olma	imkânı	sağlayacaktır.	

• Bu	 esaslar	 içinde	 kurulacak	 iskân	 alanları,	 ekonomik	 ve	 insani	 yoğunlukların,	
mahalle	 ölçeğinde	 ideal	 yoğunluk	 olan,	 hektar	 başına	 200	 kişi	 ile	 400	 kişi	
arasında	 gerçekleşmesine	 imkân	 vermektedir.	 Evlerin	mimarisi,	 toplumların	 en	
seçkin	mimarları	tarafından	tasarlanmalıdır.	Böylece	şehrin	%	80	kadar	alanının	
"güzel"	 olması	 sağlanmış	 olacaktır.	 Şehir	 ve	 ev	 her	 an	 değişen	 ihtiyaçların	
çerçevesi	olarak	statik	değil,	değişmelere	açık	bir	yapıda	olmak	zorundadır.	
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AZ	KATLI	HAFİF	
YAPILAR	

	 • Evlerin,	arz	kabuğunun	en	büyük	değişmesi	olan	depremlere	dayanabilmesi	için,	
az	katlı,	mutlaka	en	sade	ve	her	şart	altında	sağlam	inşa	edilmiş	yapılar	olmaları	
gerekmektedir.	 Çeşitli	 aile	 büyüklükleri	 ve	 ailelerin	 gelir	 düzeyine	 göre	
tasarlanacak	 evler,	 üzerlerine,	 yanlarına	 ilaveler	 alabilmelidir;	 böylece	 aile	
fert	sayısının	artması	ve	değişmesi	halinde	ilave	edilecek	oda	vesair	müştemilat	
bu	 ihtiyacı	 karşılayacaktır.	 Diğer	 taraftan	 mali	 imkânları	 geniş	 olan	 aileler,	
evlerine	 cumba,	 balkon,	 saçak	 gibi	 unsurlar	 ilave	 ettirerek	 hem	 ihtiyaçlarını	
karşılamış,	 hem	 de	 evine	 kimlik	 ve	 şehrin	 mimarisine	 de	 özellik	 ve	 bütünlük	
kazandırmış	 olacaktır.	 Böylece	 insanlar,	 çevrelerini	 düzen	 içinde	 inşa	 ederken,	
şehrin	oluşumuna	da	katkıda	bulunacaklardır.	Öngörülen	asli	mimari	özellikleri	
oluşturacak	parçalar,	evin	bütünlüğü	esas	alınarak	tasarlanmalıdır.	

• Yeni	kurulacak	şehirlerde	riskli	deprem	bölgelerine	inşa	edilmeyecek	olan	evler,	
hem	 depreme	 daha	 dayanıklı	 olmaları,	 hem	 de	 çok	 daha	 az	 maliyetle	
gerçekleştirilebildikleri	 için	çok	büyük	bir	tasarruf	 imkân	sağlamaları	sebebiyle,	
parçaları	 sanayi	 tarafından	 üretilmiş	 hafif	 yapı	 ve	 prefabrikasyon	 teknikleri	 ile	
vücuda	 getirilmelidir.	 Taşıyıcı	 iskelet,	 cephe	 kaplama	 elemanları,	 pencereler,	
kapılar,	 su	 blokları,	 mutfaklar	 ve	 yerli	 dolapların	 fabrikalarda	 üretilmesinin	 ve	
evin	 ölçüsüne	 göre	 3-5	 gün	 ile	 10-15	 gün	 arasında,	 arsası	 üzerinde	 monte	
edilmesinin	sağlayacağı	işçilik	tasarrufları,	bugün	Türkiye'de	betonarme	gibi	cari	
ıslak	 yapı	 tekniklerinin	 gerektirdiği	 işçilik	 harcamalarını	 sıfıra	 indirerek,	 yapı	
maliyetinde	%30-50	arasında	tasarruflar	sağlamaktadır.	

• Hafif	 ve	 kuru	 yapı	 teknikleri,	 ihtiyaç	 değişmelerine	 paralel	 olarak	 yapı	
parçalarının	yeniden	kullanılmasına	olanak	 tanır	 ve	böylece	evin	ve	 şehrin,	her	
an	oluşan	bir	dünyanın	aykırılığına	ve	statikliğine	de	son	verir.	

TOPLUMUN	VE	
İNSANIN	

HAREKETLERİNE	
UYACAK	BİR	
YAPILAŞMA	

	 • Ulaşım	 ve	 haberleşme	 ile	 bugün	 varılan	 son	 derecede	 dinamik	 dünyanın	
insanının	 şehir	 tasavvuru	 da,	 iki	 duvar	 arasındaki	 yollar	 ve	 bulvarlar	 ile	
tamamlanan	19.	 asır	Bonapartist,	 statik,	 değişmeyen	 şehir	 tasavvurunun	ürünü	
şehirlerden	 çok	 farklı	 olacak	 ve	 her	 şeye	 her	 tarafından	 bakan,	 günümüzün	
hareket	 halindeki	 insanının	 dünyasını	 yansıtacaktır.	 Her	 adımda	 yeni	 biçim	 ve	
ilişki	düzenleri	 ile	karşımıza	çıkacak	olan	evleri,	 içinde	yaşayacak	olan	kişilerin,	
ailelerin	 farklılaşan	 ihtiyaçlarına	 ve	 kendilerini	 ifade	 biçimlerine	 cevap	 verecek	
biçimde	 inşa	etmek,	bu	yeni	şehirlerde	hem	tasarruf,	hem	kalite,	hem	katılık	ve	
hem	de	sürdürülebilirlik	ilkelerinin	de	zaruri	bir	uygulaması	olmalıdır.	

YATAY	KAT	
MÜLİYETİ	VE	

KATILIM	

	 • Şehirde,	 evler	 arasında	 ilişkiyi	 düzenlemede	 katılımı	 bir	 adım	 ileri	 götürerek,	
bugün	 uygulanmakta	 olan	 kat	 mülkiyeti	 yasasından	 yatay	 kat	 mülkiyeti	
düzenine	 geçilmesidir.	 Bu,	 3-5	 ile	 15-20	 evin	 içine	 yerleşeceği	 ölçüde	 imar	
parsellerinin	 oluşturulması	 ve	 bu	 parsellere	 yerleştirilecek	 evler	 arası	 ilişkinin,	
herkesin	 katılımı	 ve	 ortak	 mülkün	 birer	 bağımsız	 bölümünün,	 sahipleri	
tarafından	düzenlenmesiyle	gerçekleşecektir.		

• Evlerin	 bahçeleri	 kurulurken,	 mimarın	 hakemliği	 ve	 önderliğinde	 hareket	
edilecek,	 böylece	 komşular	 arasındaki	 mesafe,	 evlerin	 komşulara	 göre	
konumu,	 komşu	 hakları	 konulan	 da	 gündeme	 gelecek	 ve	 insanların	 topluluk	
içindeki	 yerlerini,	 karşısındakilerin	 haklarını	 da	 gözeterek	 tesis	 etmeleri	 ilkesi	
hayata	geçirilecektir;	böylece	insanların	şehir	ve	toplum	ilişkilerine,	hem	tam	bir	
bilinç	 içinde,	 hem	 de	 adil	 bir	 yapıyı	 vücuda	 getirmek	 üzere	 katılmaları	
sağlanarak,	çok	üst	seviyede	bir	çözüm	oluşturulacaktır.	

• Hafif	 ve	 kuru	 prefabrikasyon	 yapı	 teknikleri	 ile	 1-2	 ve	 çok	 özel	 hallerde	 3	 katı	
geçmeyen	 evlerden	 oluşan	 şehirler	 kurmak	 temel	 ilkesi	 içinde,	 farklı	 üslup	
özelliklerine	olanak	tanınması	ile	tarihi	tecrübenin	devamı	sağlanmış	olacağı	gibi,	
farklı	iklim	bölgelerine	sahip	Türkiye'nin	farklı	yöreleri	için	değişik	teknolojilerin	
kullanılma	zarureti	de,	ortaya	büyük	bir	çeşitlilik	ve	zenginlik	çıkaracaktır.	
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YÜKSEK	MİMARİ	
SEVİYE	

	 • En	fakir	ailenin	evinin	de,	küçük	de	olsa	yüksek	bir	mimari	değere	sahip	olacak	
şekilde	 tasarlanması,	 20.	 yüzyılda	 en	 yaygın	 hal	 olan,	 "fakir	 olanın	 kültürel	
değere	ulaşmadaki	 imkânsızlığını"	aşma	 imkânı	verirken,	o	küçük,	 fakat	yüksek	
mimari	 değere	 sahip	 ev,	 ailenin	 gelirine	 uygun	 bir	 maliyet	 ile	 de	 inşa	 edilmiş	
olmalıdır;	 bu	 düşük	 maliyet,	 ilk	 aşamada	 evi	 kullanmaya	 engel	 olmayacak	
eksiklerin,	 zamanla	 ev	 sahibinin	 katılımı	 ile	 tamamlanabilecek	 unsurlar	 olarak	
öngörülmesi	ile	gerçekleşebilecektir.	Böylece	bir	taraftan	kullanıcının	çevresinin	
oluşumuna	 katılımı	 sağlanırken,	 diğer	 taraftan	 da	 bu	 insanlara	 insan	 olarak	
hakları	olan	güzel	bir	çevrede	yaşama	hakkı	da	sağlanmış	olacaktır.	

ÇOK	AMAÇLI	
MEKÂNLAR	

	 • Ev	planlamasında	gözetilecek	önemli	bir	husus,	mekânların	çok	maksatlı	kullanılmasıdır.	
Mekânların	 hafif	 ısı	 yüklü	 duvar	 sistemleri	 ile	 kısa	 zamanda	 ısınması	 sağlanacak,	
böylece	 evin	 yalnız	 kullanılacak	 kısımlarının,	 kullanma	 sırasında	 ısıtılmasını	 mümkün	
kılacak	yapı	ve	tesisat	sistemi	kullanılarak,	ısıtmada	tasarruf	sağlanması	öngörülecektir.	

PLANLAMA	VE	
MİMARLIK	SANATI:	
STANDARTLAR	VE	

MAHALLİLİK	

	 • 20.	 yüzyıl,	 mimarlık	 sanatını	 şarlatanların	 alanı	 olmaktan	 çıkarma	 çabaları	 ile	
başladı.	 Ancak,	 ülkemizde	 mimarlık	 hayatı	 çok	 büyük	 ölçüde	 kısıtlayıcı,	 aşın	
teferruatçı	 şehir	 planlama	 yaklaşımlarının	 oluşmasına	 yol	 açtı	 ve	 spekülatif	
güçlerin	 menfaatlerine	 hizmet	 eden	 bir	 planlama	 ve	 mimarlık	 faaliyeti	 eliyle,	
şehirlerin	en	vahşi,	en	olumsuz	şekilde	tahrip	olmasına	ve	şekillenmesine	sebep	
oldu.	 Mimari,	 şehirlerimizin	 içlerinde	 yer	 vermedikleri,	 hatta	 toplum	 hayatında	
yeri	 olmayan	 ve	 ne	 olduğu	 bilinmeyen	 bir	 "şey"	 durumuna	 düşürüldü.	 Yeni	
şehirleri	kurarken	bu	seviyesizliği	ve	felaketlere	sebep	olan	bu	tavırları	aşmak	da	
asli	bir	görev	olmaktadır.	

• Halkı	 güzel	 şehirlerin	 inşasına	 katabilmek	 için	 mimarlık	 mesleğinin	
mensuplarına	yetki	 vermek,	 evleri,	 sokakları,	 şehri	oluşturan	bütün	yapıları,	 en	
üst	mimarlık	bilinci	 ile	vücuda	getirmek	amaç	olmalıdır.	Bu	amaca	ulaşmak	için	
mimarlık	 mesleğinin	 seçkin	 kişileri	 bir	 araya	 gelerek,	 şehirlerin	 hangi	 ilkeleri	
gerçekleştirmeye	 yönelik	 olarak	 tanımlanması	 gerektiğini	 ortaya	 koymalıdır.	
Mesela,	 Finlandiya'da	 yapı	 elemanları	 standartlarını	 belirleme	 işinin,	 ülkenin	
büyük	 mimarı	 Alvar	 Alto'ya	 teslim	 edilmiş	 olması	 örneğindeki	 gibi	 hareket	
edilmeli	ve	yeni	şehirler,	yeni	evler	için	mimari	standartların	belirlenmesi,	seçkin	
birkaç	kişiye	 tevdi	edilmelidir.	 Şehirlerimizin	geleceğini	kurtarmak	 için	bu,	 tam	
bir	zarurettir.	

• İnsanların	 kendi	 dünyaları	 için	 karar	 verme	 girişimlerini	 düzenlemeleri	 ve	
yüksek	 seviyeli	 mimari	 ve	 teknik	 malzemenin	 kullanılması	 suretiyle,	
gecekonduda	 olduğunun	 aksine,	 bilginin	 önderliğinde,	 nitelikli	 malzeme	 ve	
çözümlerin	bir	 araya	 getirilmesi	 sırasında,	 bilinçli	 kullanıcının	 tercihleri	 hayata	
geçirilmiş	 olacaktır.	 Bu	 şartlar	 altında	 bile	 standartlar	 düzenini	 kuran	 yüksek	
bilgi	ve	duyarlılığın,	mahalli	sorunları	çözebilecek	niteliğe	sahip	olması	olasılığı	
göz	ardı	edilmemelidir.	

• Tarihi	tecrübenin	standartlar	düzeninin	hayata	geçirilmesi	süreci	içinde,	mahalli	
meseleye	 ve	 standartlara	 ruh	 veren	 bir	 duyarlılığa	 yabancı	 olmayan	 ve	 mahalli	
olan	 ile	 standartların	 evrensel	 değerlerini	 bir	 araya	 getirecek	 mahalli	
uygulayıcıların	katkısına	ihtiyaç	olduğu	muhakkaktır.	

• Mimarın	 temsilcisi	kalfanın	geçmişte	gerçekleştirdiği	bu	görevi	yerine	getirecek	
bir	 genç	 mimarlar	 neslinin	 belirlenmesi,	 kısa	 bir	 eğitimden	 sonra	 mahalli	
kararlara	 rehberlik	 edecek	 sade	 dokümanların	 oluşturulması	 ve	 kullanılması	
uygulamada	 yüksek	 seviye	 sağlayacaktır.	 Ayrıca	 bu	 genç	 uygulayıcıların	 30-50	
tanesinin	danışabileceği	bir	üst	düzey	uzman	mimarın	katkısı	ile	yeni	şehirlerin,	
zengin,	 güzel	 yapı	 dokularına,	 sokaklara,	 meydanlara,	 mahallelere	 sahip	
olmaları	sağlanabilir.	Bu	katkı	ile	emredici	tavırlar	terkedilerek	ve	insanlara	yön	
verilerek,	 şehirlerin	 kendi	 başlarına	 gerçekleştirmeleri	 mümkün	 olmayan	
güzellikleri,	çözümleri	hayata	geçirme	imkânı	doğacaktır.	

YAKIN	KOLAY,	UZAK	
ZOR	İDARE	EDİLİR	

	 • İnsanların	evlerinin	inşası	ile	ilgili	kararlara	katılmaları	ve	bir	mimarın	kontrolü	
altında,	az	sayıda	evin,	fabrikada	imal	edilmiş	küçük	boyutlu,	az	sayıda	parçanın	
birbirine	 sade	 bir	 şekilde	 takılması	 yöntemiyle	 kurulacak	 olması,	 imalatın	
kontrolünü	de	kolaylaştıran	bir	sistem	olacaktır.	Parçaların	sanayi	tarafından	ve	
büyük	 kısmının	 otomasyon	 teknikleri	 ile	 üretilmesi,	 bir	 taraftan	 evi	 meydana	
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getirecek	 mimari	 elemanların	 maliyetlerinde	 önemli	 ucuzlamalar	 sağlarken,	
diğer	 taraf	 tan	bu	parçaların	maliyet	 kontrolünü	de	 yapmayı	 kolaylaştıracaktır.	
Evin	 bu	 oluşum	 sürecinin	 kolaylıkla	 kontrol	 edilebilir	 olması,	 üretim	 sürecine	
şeffaflık	kazandırılmasını	ve	yeni	şehirlerin	oluşum	sürecinin	ahlaki	yapısının	da	
sağlıklı	olmasını	beraberinde	getirecektir.	

ŞEHİRLERDE	ARTI	
DEĞER	VE	ŞEHİR	

MERKEZLERİ	

	 • Üst	 hakkının	 getireceği	 düzeni	 ve	 tesis	 edilen	 şeffaflığı	 tamamlayacak	 bir	 diğer	
tedbir,	 yatay	 kat	mülkiyeti	 ile	 gerçekleştirilecektir.	 Bir	 parselde	 birden	 fazla	 ev	
sahibinin	 var	 olması,	 üst	 hakkını	 ihlal	 etmeye	 yönelik	 bir	 veya	 birkaç	 kişinin	
karşısına,	 diğer	 bağımsız	 bölüm	 sahiplerinin	 muhalefetini	 çıkaracak	 ve	 usulsüz	
işlemin	 yapılmasını	 imkânsızlaştıracaktır.	 Yakın	 kolay,	 uzak	 zor	 idare	 edileceği	
için,	 yakındakiler	 şeffaf	 ortamda	 etkin	 olabileceklerdir.	 Böylece	 bugün	
şehirlerimizi	 ve	 İstanbul'u	 gayri	 sıhhi	 oluşumlar	 ve	 karanlık	 spekülatif	 güçlerin	
etkili	olduğu	alanlar	haline	dönüştüren	işleyişin	yerini,	kurulacak	yeni	şehirlerin	
sağlıklı,	şeffaf	ahlaki	yapısı	alacaktır.	

UYGULAMA	
İLKELERİ	

	 • Projeyi	 gerçekleştirmek	 için	 bugün	 Türkiye'nin	 terk	 etmiş	 olduğu	 veya	
tanımadığı	ahşap,	çelik	yapı	teknolojilerini	gündeme	getirmek	ve	çeşitli	sosyal	
ve	 ekonomik	 meseleleri	 çözmek	 gibi	 karmaşık	 sorunları	 içeren	 böyle	 bir	
girişimin,	 nispeten	 küçük	 ölçekli	 bir	 pilot	 proje	 ile	 başlatılmasının,	 tedbirli	 bir	
yaklaşım	 olacağı	 öngörülmüştür.	 Ayrıca,	 bu	 ilk	 uygulama	 biriminin,	 şehirsel	
kademeleşme	ilkeleri	çerçevesinde	gerçekleştirilecek	büyük	ölçekli	programların	
yapı	taşı	olarak	kullanılması	da	projenin	bir	temel	ilkesi	olmuştur.	

• Projenin	 çok	 ciddi	 tasarruf	 tedbirleri	 alınarak	 tamamlanması	 ve	 uygulanması	
gerekmektedir.	Yapı	elemanlarının	zaruri	olarak	ithal	edilmesi	gereken	küçük	bir	
bölüm	 dışında,	 yerli	 sanayi	 tarafından	 üretilmesi,	 bu	 elemanların	 üretim	
maliyetlerinde	önemli	tasarruflar	sağlayacaktır.	Hafif	ve	kuru	yapı	teknikleri	 ise	
montaj	 sürelerinin	 azalmasını	 ve	 montaj	 işçiliklerinin	 en	 az	 maliyetle	
gerçekleştirilmesini	 getirecektir.	 Şehirlerde	 insanların	 öncelikle	 yaşama	
düzenlerine	seviye	kazandırma	amacı	ile	şehir	iç	yol	şebekesinin	bir	bölümünün	
yaya	 yolları	 ile	 çözülmesi,	 3-6	 yaş	 arası	 çocuk	 oyunları	 için	 çıkmaz	 yollar,	
tasarruf	kaynağı	olabilecektir.	Şehirsel	kademeleşme	çeşitli	 tesislerin	yatırım	ve	
işletme	masraflarında	tasarruf	sağlayacaktır.	
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GİRİŞ		 • Gerek	 üretirken,	 gerekse	 tüketirken	 israfa	 kaçmamak,	 tabiatın	 düzenini	
bozmamak,	 dünyayı	 çirkinleştirmemek	 ve	 çevreyi	 kirletmemek,	 bu	 dünya	
karşısında	 üzerimize	 düşen	 temel	 sorumluluğumuzdur.	 Her	 sahada	 israfa	 yol	
açan	 ve	 aslında	 kaynak	 tüketimi	 olan	 aşın	 üretim	 ve	 tüketim,	 varlığın	 yüce	
düzeninin	 bozulmasına,	 dünyanın	 kirlenip	 çirkinleşmesine	 sebep	 olmakta	 ve	
bunlar	da	bütün	insanlığa	ve	gelecek	nesillere	karşı	işlenmiş	birer	suç	olmaktadır.	

• Yeni	 yerleşim	 yerlerinde	 yatay	 yoğun	 yerleşme	 şekillerinin	 tercih	 edilmesi	
gerekir.	Zira	1,	2	ve	3	katlı	evlerin	insan	hayatının	icaplarında	daha	uygun	olduğu	
kadar,	 çok	 katlı	 konut	 yapılarına	 göre	 daha	 ucuz	 olduğu	 da	 bilinmektedir.	 Yeni	
şehirlerde	arazi	kullanım	yoğunluğunun	sabit	tutulması	şartı	ile	altyapı	giderleri	
de	değişmeyecektir.	Ayrıca,	insan	hayatı	için	gerekli	sosyal	ilişkiler	yoğunluğu	ile	
insanın	 güneş,	 tabiat,	 hava	 açısından	 gereksinimini	 gerçekleştirmek	 için,	 şehir	
ölçeğinde	 hektar	 başına	 100-120	 kişi,	 mahalle	 ölçeğinde	 ise	 200-300	 kişilik	
yerleşme	yoğunluklarını	gerçekleştirmek	zorunludur.	

OLUŞAN	ŞEHRİN	
YAŞAYAN	

İHTİYAÇLARINI	
GÖZETMEK	

	 • Hayatın	 değişkenliği	 ile	 yapının	 kalıcılığı	 arasındaki	 zıtlığın	 aşılması	
şehirleşmenin	 emel	 sorunudur.	 Bu	 ikilem	 ancak	 a)	 farklı	 kullanımlara	 imkan	
verecek	 hacimler	 vücuda	 getirerek	 b)	 yapıların	 inşa	 malzemesinin	 hafif	 talep	
edilmesiyle	c)	yapıların	üzerine	eklemlerin	yapılabilmesiyle	veya	d)	evlerin	daha	
kısa	ömürlü	yapılar	olması	ile	çözülebilir.	Bu	sebeple	hareketli	kültürlerde	yapılar	
daha	yüksek	vasıflı	malzeme	ile	hazır,	sökülüp	takılan,	yeniden	kullanılabilen,	
hafif	yapı	elemanları	ile	vücuda	getirilmiştir.	

KENTLERİ	GÜÇ	
GÖSTERİSİ	İÇİN	
HAVA	FUARLARI	

OLMAKTAN	
ÇIKARMAK		

	 • Evlerimizi	 ve	 şehirlerimizi	 güç	 gösteri	 alanları	 olarak	 istismara	 terk	 etmemek	
gerekir.	 Amaç,	 binalarımızda	 ve	 şehirlerimizde	 teknolojinin,	 sermayenin,	
şahısların	 gücünü	 sergilemek,	 onlara	 boy	 göstermeleri	 için	 zemin	 hazırlamak	
değil,	şehirleri	inşa	ederken	uygun	teknolojiyi	kullanmaktır.		

• Bu	 konudaki	 başarımız,	 tercihlerimizin	 oluşturulmasında	 insana	 ve	 insani	
değerlere	 verdiğimiz	 önem	 ile	 orantılı	 olacaktır.	 Bugün	 bu	 konudaki	
başarısızlığımız	yüzünden,	evlerimiz	 insani	şartların	gerçekleşmesine	ve	 insanın	
çevrenin	sorumluluğuna	katılmasına	imkân	vermeyen	ve	israfın	sebebi	olan	Babil	
Kulesi	 misali,	 dev	 ölçekli	 yapıların	 içinde,	 bir	 kutu,	 bir	 hücreden	 ibaret	 hale	
gelmiştir.		

• Evi	 teşkil	 eden	 mekânın,	 komşuları	 arasına	 sıkıştırılmış,	 büyümeye,	 değişmeye	
imkân	 vermeyen	 niteliği	 yüzünden,	 ailenin	 ölçü,	 ihtiyaç	 ve	 statü	 değişikliği	
halinde,	 bu	 hücreyi	 terk	 edip	 ihtiyacını	 karşılayacak	 bir	 başka	 hücreye	 taşınma	
mecburiyeti,	 insanı	 yaşadığı	 çevrenin	 sorumlusu	 olmaktan	 çıkarırken,	 beraber	
yaşadığı	 insanlar	 ile	 ortak	 bir	 cemaat	 hayatı	 gerçekleştirmesini	 de	
imkânsızlaştırmıştır.	Bu	ise	en	önemli	kaynak	ve	varlık	olan	insanın	yok	edilmesi,	
insanın	yapıcı	gücünün	israfıdır.	

AZ	KATLI	YAPILAR		 • Kesin	olarak	tarım	alanları	üzerinde	kurulmaması	
• Mevcut	ulaşım	vs.	altyapı	atıl	kapasitelerinin	kullanılacağı	yerlerde	kullanılması	
• Deprem	açısından	sağlam	yörelerde	kurulması,	
• Sosyal	 donanım	 vs.	 açılardan	 belirlenmesi,	 şehirsel	 kademeleşme	 esaslarına	

uygun	 bir	 planlamaya	 göre	 ve	 bu	 kademeleşmenin	 gerektirdiği	 ölçülerde	
kurulması,	

• Şehir	 yatırımlarında	 en	 büyük	 gider	 konusunu	 oluşturan	 konut	 yatırımları	 için,	
konutların	 depreme	 dayanıklı	 1-2	 ve	 en	 çok	 3	 katlı,	 hafif,	 ahşap,	 çelik	 karkas	
sistemleri	 ve	 sanayide	 üretilmiş	 birimlerin	 montajı	 yoluyla	 olabilecek	 en	 ileri	
tasarruf	tedbirleri	gerçekleştirilecek	şekilde	planlanması	ve	inşası,		

• Evlerin	 gereken	 hallerde	 (aile	 gelir	 düzeyi	 düşükse)	 kullanılabilir,	 ancak	
eksiklikleri	ileride	tamamlanacak	şekilde	tasarlanması	ve	inşası,	
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• Evlerin	 Türk	 şehir	 halkının	 %82-96’sının	 talep	 ettiği	 gibi	 bahçeli	 evler	 olarak	
tasarlanması	ve	ailenin	ihtiyaçlarına	göre	bahçece,	eve	bir	ilave	yapma	imkânının,	
ailenin	yapı	değişmesinde	evin	uyumu	için	gerekli	bir	imkân	olarak	uygulanması,	

• Şehirde,	 mahallelerde	 yaya	 yolları	 miktarını	 arttırarak	 yol	 inşa	 maliyetinde	 ve	
trafik	işletme	maliyetinde	tasarruf	sağlanması,	

• Sosyal	 donanım	 tesisleri	 planlamalarında	 çok	 maksatlı	 kullanış	 imkânları	 ile	
tasarruf	sağlanması,	

• Şehirlerin	iş	merkezlerindeki	yapıların,	şehirlinin	kurucusu	olduğu	vakıflara	mal	
edilmesi	 suretiyle,	 bu	 yoldan	 sağlanacak	 artı	 değeri	 şahısların	 yağma	 etmesine	
imkân	verilmemesi	ve	artı	değerin	şehir	hizmetlerinde	kullanılmasını	sağlayarak	
şehir	belediyecilik	harcamalarında	tasarruf	sağlanması,	

• Konut	 alanlarında	 parselasyonun,	 5-18-25	 arasında	 evin	 yerleştirilebileceği,	
yatay	 kat	 mülkiyeti	 esasına	 göre	 temellük	 edilmiş	 ve	 ev	 sahiplerinin	 yakın	
çevrelerinin	bakımına	katılmasını	sağlayacak	biçimde	yapılması.	

YENİ	ŞEHİRLER	İÇİN	
STANDARTLAR		

	
	
	
	
	

	
	

	 ÇEVRE	VE	YABANCILAŞMAYI	ÖNLEYECEK	ŞEHİRLER	
• Ayrıca	 insanların	 yaşadıkları	 çevreye	 yabancılaşmamaları,	 çevrelerinin	

oluşumuna	 katılmalarının	 sağlanması	 ve	 varlığın	 sürekli	 oluşum	haline	 uymaya	
imkân	vererek	sürdürülebilirliği	gereği,	yeni	şehirlerimizde	konut-iskân	alanları	
standardının,	yatay	yoğun	bahçeli	evlerden	oluşan	mahalleler	olarak	belirlenmesi	
gerekli	olmaktadır.	
	

ÇOCUKLAR,	YAŞLILAR,	ÖZÜRLÜLER	VE	BENZER	NÜFUSUN	İHTİYAÇLARINI	GÖZETEN	BİR	
ŞEHİRLEŞME	
• Ev	ve	şehri	çocuk	açısından	düşünmek	temel	bir	zorunluluktur.	Evin	bahçesi,	en	

küçük	yaştan	 itibaren,	 çocuğun	bahçeyi	 evin	bir	uzantısı	 ve	 oyun	 alanı	 olarak	
kullanmasına	imkân	verecek	şekilde	planlanmalıdır.	Çocuğun	daha	ileri	yaşlarda	
ise	 evvela	 ev	 grupları	 arasında	 yer	 alan	 çıkmaz	 sokakların	 oluşturduğu	 şehir	
mekânlarım	 ailelerin	 kontrolü	 altında	 oyun	 alam	 olarak	 kullanması,	 çocuğun	
daha	 çok	 küçük	 yaşlarda	 şehir	 ile	 temasını	 başlatması	 bakımından	 önemlidir.	
Yatay	yoğunlaşma	ve	yerleşmenin,	mümkün	olduğunca	araç	trafiğine	kapalı,	yol	
şebekesi	 etrafında	 oluşması,	 çocuğun	 yine	 küçük	 yaşta	 mahalleyi,	 şehri	
keşfetmesi	 ve	 onun	 ufkunu,	 dünyasını	 genişleten	 niteliği	 nedeniyle	 tercih	
edilmesi	zorunlu	çözüm	olmaktadır.	
	

EV	VE	BAHÇE	İLE	İLGİLİ	STANDARTLAR	
• Yatay	 yoğun	 mahalle	 düzeninin	 getirdiği	 önemli	 bir	 diğer	 zenginlik	 evlerin	

bahçesidir.	 Bu	 bahçeler	 sağladıkları	 mahremiyet	 ile	 evin	 tam	 bir	 uzantısı	 olup,	
aile	 fertlerinin	 her	 kesiminin,	 her	 yaş	 grubunun	 en	 yoğun	 şekilde	 kullandıkları,	
yararlandıkları	yeşil	alanlardır.	120	m2'lik	küçük	arsa	üzerinde	zeminde	45	m2,	
üst	katta	cumbalar	 ile	55	m2	üç	yatak	odası	olan	bir	evin,	altı	nüfuslu	bir	aileyi	
barındırması	 ve	 75	m2	de	 bahçeye	 sahip	 olması,	 kişi	 başına	 12,5	m2	 yeşil	 alan	
sağlaması	 veya	 aynı	 evin	 daha	 yoğun	 yerleşme	 düzeni	 ile	 de,	mesela	 90	m2'lik	
arsa	 üzerinde	 45	 m2	 bahçeye	 imkân	 vermesi,	 kişi	 başına	 7,5	 m2	 yeşil	 alanın	
hemen	 kullanılmasını	 mümkün	 kılması,	 bahçeli	 eve	 çok	 üstün	 bir	 vasıf	
kazandırmaktadır.	

• Şehir	 içinde	çok	büyük	parklar	yerine	mahallelere	dağılmış,	kolayca	ulaşılabilen	
küçük	 yeşil	 alan	 düzenlemesinin	 tercih	 edilmesi,	 yeşil	 alan	 standartlarını	
yeniden	düzenlemeyi	de	zorunluluk	haline	getirmiş	bulunuyor.	
	

TARIM	ALANLARI	DIŞINDA	VE	YAMAÇLARA	YERLEŞME	
• Yeni	şehirleri	tarım	alanlarını	koruyacak	şekilde	yamaçlara	yerleştirmek	hem	bir	

zorunluluk,	hem	de	daha	güzel	şehirler	vücuda	getirmek	için	bir	 fırsat	olacaktır.	
Yamaçlarda,	 topografyanın	 birbirinden	 ayırdığı	 kısımlara	 yerleştirilecek	
mahalleler	arasında,	suni	saray	bahçesi	 taklidi	yeşil	alanlardan	çok	daha	zengin,	
farklılıklar	barındıran,	 tabi	halleriyle	tabiatın	gerçek	uzantıları	olan	yeşil	alanlar	
gerçekleştirilebilecektir.	 Bu	 yerlerin,	 yeteri	 kadar	 geniş	 alanlarının,	 büyük	
toplantı,	şenlik	ve	bayram	alanları	olarak	kullanılması	da	düşünülmektedir.	
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ŞEHİRDE	ULAŞIM	
• Önce	 insan:	 Şehir	 ulaşımının	 önemli	 ilk	 meselesi,	 1950'lerdeki	 araba	 trafiğine	

öncelik	veren	yaklaşımın	aksine,	günümüzde,	yaya	hareketlerini	ön	plana	çıkaran	
anlayışın	 egemen	 olmasıdır.	 Şehir	 içinde	 insanların,	 şehrin	 mimari	 zevkine,	
şehirliler	 ile	 karşılaşmanın,	 selamlaşmanın,	 sohbet	 etmesinin	 zevkine	
ulaşmalarının	 nasıl	 sağlanacağı	 sorusunun	 cevabı,	 trafik	 sorununun	
çözümlenmesini	 bir	 zorunluluk	 haline	 getirmektedir.	 Şehirlerin	 bir	 ucundan	
diğerine	ve	daha	uzak	mesafelere	ulaşmak	 için,	hızlı	ve	 toplu	 taşıma	araçlarının	
ve	ulaşım	arterlerinin	oluşmasıyla,	otomobil	gibi	taşıma	araçlarının	önemi	hiçbir	
zaman	tamamen	kaybolmamıştır.	

• Haberleşme	 tekniklerinin,	 kolaylıklarının	 iş	 yönetiminde	 önemli	 rahatlamalar	
meydana	 getireceği	 düşünülürse,	 şehrin	 bir	 kültür	 ortamı	 olarak,	 insanlığın	 ilk	
günlerinde	 olduğu	 gibi,	 artık	 yeniden	 daha	 fazla	 yaya	 olarak	 yaşadıkları	 yer	
olması	gerektiğinin	düşünüldüğü	günler	gelmiştir.	

• Şehir	 içinde	 insan	 ve	 araç	 hareketlerini,	 a)	 yaşanılan	 bölgenin	 (mahallenin)	
içindeki	 veya	 mahalle	 ve	 semt	 sınırına	 kadar	 süren	 hareketler	 ve	 b)	 mahalle	
sınırından	sonraki	hareketler	olarak	tanımlayabiliriz.	Mahalle	içi	hareketleri	yaya	
hareketleri	 olarak	 düşünürsek,	 mahallenin	 yabancı	 arabaların	 içinde	 hareket	
ettiği,	gürültü	ve	tehlike	yarattıkları	yollar	ile	kesilmesini	kabul	etmenin	imkansız	
olduğu	 aşikar	 olur.	 Ulaşılan	 bu	 bilinç,	 şehri	 insanların	 yaşadığı	 alan	 olarak	
tasarlamanın	ilk	adımı	olacaktır.	

• Merkez	ile	Çevre	Bağlantıları:	Bu	oluşumda	mahalleden	semt	merkezine	giden	ve	
bu	 semt	merkezlerini	 ve	 ana	merkezi	 kaplayan	yol	 şebekesinin,	 şehir	 içi	 ulaşım	
sistemini	 oluşturması	 düşünülebilir.	 Ancak	 şehirlerarası	 ulaşım	 için	 şehrin	 iç	
ulaşım	 sisteminin	 kullanılması,	 dolayısıyla	 şehrin	 iç	 ana	 ulaşım	 sisteminin,	
şehirler	arası	trafikle	çiğnenmesi	kesinlikle	önlenmelidir.	Şehri,	diğer	şehirlere	ve	
dışarıya	bağlayacak	otoyol	sisteminin	veya	demiryolu-hafif	metro	istasyonlarının	
yerlerinin,	 şehir	 hayatını	 zedelemeyecek	 şekilde	 seçilmeleri	 gerekecektir.	 Bu	
yöredeki	 çözümlerin	 büyük	 şehirler	 için	 geçerliliğini	 sağlamanın,	 özel	
yaklaşımların	gündeme	getirilmesini	gerektireceği	aşikardır.	

• Mahalle	 merkezlerinin	 çok	 uzağından	 geçmeyen	 ve	 semt	 merkezleri	 ile	 ana	
merkezi	 birbirine	 bağlayan	 ve	 aynı	 zamanda	 şehirlerarası	 tren-hafif	 metro,	
otobüs	veya	küçük	otobüs	duraklarına	(terminallerine)	da	ulaşan	şehir	içi	ulaşım	
sistemlerinin	 oluşturulması	 ve	 şehirler	 ölçüsüne	 göre	 hizmet	 verecek	 şekilde	
tesis	 edilmesi	 de	 tasarlanmalıdır.	 Bu	 hizmetin	 hazırlanacak,	 şehir	 planları	 ile	
bütünleştirilmiş	şehir	trafik	projelerinin	getirdiği	esaslara	göre	gerçekleştirilmesi	
de	şart	olmalıdır.	

• Özet	 Otolar	 ve	 Yollar:	 Diğer	 taraftan,	 çağımızda	 ‘insanın	 hareketliliği’	
zorunluluğuna	cevap	veren,	asli	bir	unsur	olan	otomobillerin	şehir	içi	ve	özellikle	
de	mahalle	 içi	 ulaşım	 sisteminin	 bir	 arazı	 olmasına	müsaade	 edilmemelidir.	 Bu	
kural	 hastaların	 kullanacağı	 taksi	 ve	 ilk	 yardım	 araçları	 dışında,	 herkes	 için	
geçerli	 olmalıdır.	 Bu	 husus	 halkın-şehirlinin	 katılımı	 ile	 gerçekleştirilirken	
yöneten	 ve	 yönetilenin	 bütünleşmesini	 sağlamak	 açısından	 da	 önemli	 olacaktır.	
Ayrıca,	 özel	 araba	 sahiplerinin	 mahallede	 arabaları	 ile	 evlerinin	 önüne	 kadar	
gelmelerinin	 mahallede	 çocuk	 oyunlarını	 engellemek,	 sükûneti	 ihlal	 etmek	
açısından	 mahzuru	 göz	 önünde	 tutularak,	 özel	 arabaların	 mahalle	 içine	 doğru	
ilerleyen	yolların	nihayetindeki	umumi	otoparklarda	bırakılması	planlanmalıdır.	
	

MAHALLİ	FARKLILIKLAR	
• Şehirlerde	 sosyal	 donanım,	 merkez	 ticaret	 tesisleri,	 sanayi	 bölgeleri	 ve	 ulaşım	

sistemi	 standartlarının,	 şehirlerin	 topografya,	 vs.	 özelliklerine	 göre	 de	
değerlendirilerek	 uygulanmaları	 gerekli	 olacaktır.	 Mahalli	 şartların	
farklılıklarının,	 standart	 çözümlerin	 asli	 özelliklerini	 tadil	 etmeden	 uygulamaya	
yansıtılması,	 her	 yerleşimin	 kimliğinin	 oluşmasına	 imkân	 verirken,	 çözümlerin	
güzelliğini,	gerçekliğini	ve	ekonomisini	de	sağlayacaktır.	
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DERLEMELER	III-	MİMARLIK	MESELELERİ	

MİMARİ	VE	
ŞEHİRLERİN	
KİMLİKLERİ	

	 • Merkezi	 toplumsal	 yönelişlerin,	 bireysel	 ve	 mahalli	 gerçeğin	 karşıtlığının	
çözümlenmesi	 zorunluluğu	 yanında,	 şehre	 bütünlüğünü	 kazandıracak	 olan	 en	
yüksek	 düzeydeki	 mimarlık	 çözümlemesinin,	 şehrin	 en	 mütevazı	 yapısında	
yüksek	 bir	 kültür	 seviyesine	 sahip	 olabilmesinin	 nasıl	 gerçekleştirilebileceği	
konusu	temel	sorunlar	olarak	ortaya	çıkıyor.	

• Bu	konuda	yapılabilecek	ilk	işin	ekonomik	ve	sosyal	sebepler	ile	de	zorunlu	olan,	
konut	üretimini	ev	üretimine	dönüştürmek	ve	ev	mimarisine	seviye	kazandıracak	
bir	 standartlar	 düzeni	 kurmak	olacağı	 aşikârdır.	Diğer	 taraf	 tan	bu	standartlar	
düzeninin	 mahalli	 ve	 bireysel	 gereklere	 göre	 farklılaşma	 zorunluluklarını	
karşılaması,	 bu	 farklılaşma	 gereksinmelerini	 karşılayacak	 özelliklere	 de	 sahip	
olması	gerekecektir.	

• Ev	mimarisi	 için	 ilk	 adım,	 standartlar	 düzeninin,	 bir	 yapının	 veya	 birkaç	
evin	mimarisinin,	uygulanacak	standart	proje	olması	gibi	bir	yanılgıdan	çok	
uzakta,	 esas	 itibariyle	 üslup	 özeliklerinin	 tartışılması	 ve	 toplumca	
paylaşılan	 değerlere	 istinat	 eden	 bir	 mimarinin	 ve	 teknik	 unsurlarının	
standartlaşması	olacaktır.	

• Aynı	yükseklikte	beyaz	bahçe	duvarlarına	sahip,	ortada	büyük,	yüksek	bir	çatı	ile	
birleşen	 bir	 yaşama	 ve	 misafir	 kabul	 bloku	 ile	 iki	 yanda	 yatak	 odalarının	 yer	
aldığı	 toplam	üç	bloktan	oluşan,	 çatıların	siyah,	mavi	ve	san	kiremitler	 ile	kaplı,	
mucizevî	 güzellikteki	 tarihi	 Pekin,	 insanlık	 tarihinde	 şehir	 ölçeğinde	 bir	
standartlar	 düzeninin	 göz	 kamaştıran	 ancak	 çok	 katı	 kuralları	 ile	 vücuda	
getirilmiş	 bir	 örneğidir.	 Osmanlı	 şehrinde	 de,	 ahşap	 yapıların	 taşıyıcı	 ahşap	
karkas	 sisteminin	 ihtiyacı	 modüler	 birimlerinden	 bir	 veya	 birkaçı	 eksiltilerek,	
standart	pencere,	çatı,	saçak	unsurlarının,	evin	asli	mimari	unsuru	olan	odaların,	
sofalar,	hayat	gibi	yan	açık	mekânlar	etrafında	ailenin	ihtiyacına,	arsanın	vs	çevre	
unsurlarının,	 komşuluk	 ilişkilerinin	 özelliklerine	 göre	 biraraya	 getirilmesi	
gerçekleştirilebiliyordu.	

• Bu	 örnek	 evrensel	 nitelikte	 olan	 standart	 unsurlar	 ile	 mahalli	 gerçekler	 ve	
zorunlulukların,	 sorunların	 gözönünde	 tutulması	 imkânını	 vermesi	 ve	 evrensel-
standart	 olan	 ile	 mahalli	 ve	 standart	 olmayan	 düzlemlerin	 karşıtlıklarını	 aşma	
bakımından,	 günümüz	 insanlığının	 şehirleşmede	 evrensel	 olan	 standart	
malzeme	 ve	 katılımcı	 bir	 yaklaşım	 ile	 mahalli	 bir	 çözümlemenin	
gerçekleştirilmesini	sağlayan	takip	edilecek	bir	modeli	oluşturuyor.	

• Standart	 elemanlar	 ile	 tasarlanan	 evlerin	 mahallinde	 yöne,	 meyil,	 manzara,	
komşuluk	 ilişkileri	 açısından	 yerinde	 çözümlemek,	 ev	 sahibinin	 de	 bu	 sürece	
katılmasını	 sağlamak	 çok	 önemli	 bir	 meselenin	 çözümü	 olacaktır.	 Böylece,	
standartların	 (standart	mimari	 elemanların)	 sağlayacağı	bütünlük,	 standartların	
şehre	 kazandıracağı	 özel	 kimlik	 ile	 her	 evin	 üzerinde	 yer	 aldığı	 mahallin	 ve	 ev	
sahibi	 ailelerin	 sorunlarının	 çözümü,	 her	 evin	 faaliyeti	 ve	 kimliğinin	 oluşması	
imkânı	 ile	 1920-30’ların	 yanılgılarını	 ve	 şehirlerimizin	 planlama	 iptidailiğinin	
vücuda	getirdiği	mimarisiz,	 kimliksiz	 şehirlerimizin,	bu	yanılgıların	 sonucu	olan	
gayri	insanilik	de	aşılmış	olacaktır.		

MİMARİ	KİMLİKLİ	
EVLER	

	

	 GİRİŞ	
• Mimariye	asli	sanat	değerini	kazandıracak	olan	husus,	üslup	özelliğidir.	Şehrin,	

tek	tek	evlerin	kümülatif	bütünlüğünden	oluşması	gibi,	mimari	de	üst	kararlar	ile	
biçimlenmiş	 ve	 dolayısıyla	 transandantal	 yaklaşımlar	 ile	 ayrıntının	 tanımlanan	
parçalarının	 bir	 bütünlük	 oluşturacak	 şekilde	 tezyiniliği	 kenti	 de	 üslubunu	
oluşturacaktır.	 Kentlerin	 kimliğinin	 ve	 bütünlüğünün	 oluşturulması	 böylece	
mümkün	olacaktır.		
	

BİÇİM	VE	ÜSLUP		
• Tezyinilik,	mimarinin	 teknolojik,	 fonksiyonellik	 gibi	 hiçbir	 gerçek	meselesini	

göz	 ardı	 etmeyen	 bir	 yaklaşım	 içinde	 oluşacaktır.	 Kent	 gerçeğinin	 tam	
teşekkülünün	 oluşunu-akışını	 sağlayacaktır.	 Hatta	 bu	 tezyinilik	 vasfı,	
transandantal	 bir	 yaklaşımın	 ürünü	 olan	 teknolojik	 elemanlara	 veya	 pencere,	
kapı,	 cumba	 vs.	 gibi	 fonksiyonel	 mimari	 elemanlar	 dizileri	 ile	 de	 her	 eve	 veya	
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herhangi	 bir	 eve	 şahsiyet	 de	 kazandıracak	 niteliğe	 dönüşerek	 mimariyi	
zenginleştirecektir.	

• Kentlerde,	 var	 olan	 anıtsal	 kültür	 eserleri,	 şehirler	 ile	 tutarlı	 bir	 bütünlük	
oluşturma	 dönemlerini	 meydana	 getirecek	 sivil	 veya	 resmi	 mimari	 damgalar,	
kentte	 yaşayan	 insana,	 onun	 duyarlılıklarına	 ve	 hayallerine,	 hareketlerine	 yön	
verirken;	 mimari	 biçimin	 ifadesi,	 üslubun	 özellikleri	 ve	 oluşturdukları	 mesajlar	
ile	de	insan	davranışlarını	çerçeveleyen	ve	ona	kimliği	ile	ilgili	çeşitli	imkânlar	ve	
bakışlar	 kazandıran	 bir	 görev	 üstlenirler.	 Şehrin	 yaşama	 üslubunu	 da	 vücuda	
getirirler.	 Bu	 nedenle	 şehri	 vücuda	 getirecek	 olan	 yapıların	 ve	 özellikle	 şehrin	
yapı	stokunun	en	büyük	kesimini	teşkil	eden	evlerin,	mahallelerin	ve	en	sonunda	
şehrin,	 seviyesizlikleri	 bir	 bütünlüğü	 olmasına	 karşı	 çıkmak	 da	 yeni	 şehirlerin	
inşasında	takip	edilecek	amaç	olmalıdır.	

	
KENTLERDE	MİMARİ	STANDARTLAR	
• Şehre	bütünlüğünü	kazandıracak	olan	ortak	değerleri;	teknolojik,	fonksiyonel	ve	

üslup	temellerinden	hareket	ederek	oluşturmak,	bu	oluşumda	yapıyı	ve	mimariyi	
vücuda	getiren	her	husus	ile	ilgili	olarak	standartları	belirlemek	gerekmektedir.		

• Bu	 standartların	 ilişkili	 sistemleriyle	 de	 ilgili	 olarak	 katılımın	 sağlanacağı,	
standartın	 kendini	 geliştireceği	 ortamların,	 şartların,	 çözümlerin	 de	 yaratılması	
gereklidir.	 Evi	 meydana	 getiren	 taşıyıcı	 duvar	 veya	 iskelet,	 kapı	 ve	 pencereler,	
çatı,	 cumba,	 saçak	 gibi	 unsurlar,	 bu	 bütünlüğün	 içinde	 ve	 standartlara	 göre	
oluşacaklar	ve	kent	kimliğini	oluşturmada	çok	büyük	rol	oynayacaklar.		

	
MİMARİ	KÜLTÜR,	TEKNOLOJİ	VE	MALZEME	
• Mimarinin	 teknoloji	 ile	 çözümlenmiş	 saf	 güzelliği;	 içerdiği	 fonksiyonların	 ilişki	

düzeyinin	 güzelliği;	 bu	 fonksiyonların	 değişmesine	 imkân	 verecek	 nitelikleri;	
yapıyı	 meydana	 getiren	 biçimlerin	 insanın	 anlama,	 yaşama	 kararlarını	
yönlendirmeyen	 tarafsız,	 sakin,	 berrak	 biçimlerden	 oluşması	 ve	 bu	 hususların	
mimarinin	 biçim	 ifadelerinin	 asli	 özelliğini	 teşkil	 etmesi	 yapı	 ile	 insanlar	
arasındaki	 ilişkinin	 de	 temel	 niteliği	 olmalıdır.	 Böylece	 bu	 mimari	 çevrede	
yaşayan	 insanın	 kendi	 yönelişlerine,	 kendi	 başına,	 hislerine	 yön	 verici	 biçimleri	
belirlemesine	fırsat	verilmelidir.		

• İnsanın	bütün	hareket	ve	yönelişlerini	kendi	iradesi	ile	belirlemesi	hakkı,	insanın	
elinden	 alınmamalıdır.	 Mimarinin	 biçim	 ifadesinin	 sade,	 tarafsız	 ve	 berrak	
olmanın	ötesinde	az	 ile	yetinme,	zarif,	güçlü,	 güzel	 ve	 abidevi	 (abideliğin	ölçü	
büyüklüğü	 ve	 göstericilik	 ile	 hiçbir	 ilişkisi	 olmadan),	 tasarrufa	 önem	 verilerek	
vücuda	 getirilmiş	 olma	 niteliği	 gibi	 biçim	 ifadelerinin	 üzerinde	 durulması	 ve	
tercihlerin	belirlenmesi,	bu	çağ	mimarisini	bütün	bu	çevre	kültürüne	ulaştırmak	
için	gereklidir.	

• Bu	 şehirlerin	 mimarlık	 sanat	 değerinin	 oluşturulması,	 öncelikle	 bu	 sanatın	 ve	
kültürün	 insanlık	 tarihi	 içinde	 ve	 bugünün	 dünyasına	 özelliğini	 veren	 sanat	 ve	
kültür	oluşumları	içindeki	yerinin	belirlenmesi	gerekmektedir.	Bu	projede	de	bu	
yapılmalıdır.	Her	sanat	eseri	onu	meydana	getiren	biçimler,	renkler,	ışık	gölgeleri	
ile	bunların	birlikteliğinden	oluşur.	

• Oluşan	 ifadelerin,	 söylemlerin	 ve	 varoluşların	 niteliği,	 farklı	 kültürlerin	 farklı	
varlık	 görüşlerinin	 ve	 inançların	 tekabül	 ettiği	 farklı	 tercihleri	 çağların	 farklı	
sanat	üsluplarını	vücuda	getirirler.	

• Biçimlerin	 taşıyıcısı	 olan	 malzeme	 ve	 malzemenin	 kullanılma	 biçimine	 tekabül	
eden	 teknikler	 de,	 bu	 sanat	 ifadelerinin	 hizmetinde	 yer	 alırlar.	 Sanat	 ifadesinin	
yön	 verdiği	 tarih	 içerisindeki	 kültür	 çağları,	 bugün	 insanlarımıza	 ne	 tür	 bir	
mimari,	hangi	özelliklere	sahip	bir	sanat	eseri	üretmemiz	gerektiği	gibi	konulara	
ışık	 tutacaktır.	 	 Bu	 konuda	 Osmanlı,	 geç	 Osmanlı	 ve	 Cumhuriyet	 dönemi	
toplumsal,	 kültürel	 yönelişlerimizin	 bugün	 ulaştığı	 noktayı	 tanımlamamız	
gerekecektir.	

KONUT	MİMARİSİ	
VE	KENTTE	ARSA	

	 • Konut	 alanlarından	arazi	 tahsisinin	bir	diğer	önemli	 şekli,	 devletin	 şehir	 kurma	
şirketine	 tahsis	ettiği	arazinin,	onlar	 tarafından	müstakbel	ev	sahiplerine,	teker	
teker	müstakil	parseller	olarak	değil	de;	üzerinde	sayısı	5-45	arasında	değişen	
çeşitli	 tip	 ve	 ölçüde	 evin	 yer	 alacağı,	 yatay	 kat	 mülkiyeti	 esasına	 göre,	 büyük	
parseller	halinde	tahsis	edilmesidir.		
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MİMARİ	VE	
DÜZENİN	

KORUNMASI	

	 • Bu	kesin	kural,	iskân	alanlarında	yapılaşma	yoğunluğuna	ait	esaslar	gibi,	mimari	
esasların	 da	 bozulmasını	 önleyecektir.	 Diğer	 taraftan,	 bu	 bozulma	 ihtimalini	
önleyecek	bir	diğer	çok	önemli	husus,	aynı	parselde	yatay	kat	mülkiyeti	esasına	
göre	ev	sahibi	olanların	da	kendi	hakları	ve	böylece	bir	kural	dışı	yapılanmanın	
önlenmesi	 açısından,	 gerekli	 uyarıları	 ve	 müdahaleyi	 yapacak	 durumda	
olabilmeleridir.		

• Bu	oluşumun	düzenini	korumak	için	getirilen	esasların	yanında,	ev	sahibi	ailenin	
değişen	 aile	 nüfus	 sayısı	 veya	 gelişen	 ekonomik	 şartları	 sebebiyle,	 evine	 yeni	
ekler	 yapma	 zorunluluğunun	 da	 ortaya	 çıkabileceğinin	 göz	 önünde	 tutulması,	
bozulmaları	önlemek	için	zorunlu	olmaktadır.	

GELİŞMEYE	AÇIK	
DENETLENEBİLİR	

KENTLER	

	 • Özellikle	 deprem	 felaketinden	 kaçmak	 için,	 sahip	 olduğu	 dar	 mali	 imkânlar	 ile	
hareket	 etmek	 zorunda	 kalacak	 olanlar,	 mesela	 çocuksuz,	 genç	 bir	 aile,	 bugün	
barınmalarına	 yeterli	 bulabilecekleri	 40-60	 m2lik	 bir	 eve,	 ileride	 çocuk	 sahibi	
olup	 iktisadi	 durumları	 iyileşince,	 bir-iki	 oda	 ilave	 etmek	 zorunluluğu	 ile	
karşılaştıklarında,	bu	sorunu	çözecek	esnek	bir	yapının	kurulması	gerekmektedir.	
Bu	ihtimali	göz	önünde	tutarak,	bu	genç	çifte,	öncelikle	40-60	m2lik	evlerine,	yeni	
çocuk	 için	 ihtiyaç	 duyulacak	 eki	 yapmak	 imkânı	 veren	 bir	 arsayı	 tahsis	 etmek	
gerekir.	Bu	çift	 imkânları	geliştikçe,	konutuna	kurallara	uygun	olarak	bir	üst	kat	
ilave	 edebilmeli	 veya	 bahçeye	 bir	 veya	 iki	 oda	 eklemek	 gibi	 imkânlara	 sahip	
olmalıdır.		

• Böyle	 bir	 yerleşme	 politikası	 ve	 kuralları,	 şehrin	 sürekli	 oluşum	 halini	 göz	
önünde	 tutarak	 gelişecek,	 kentlilerin	 gayri	 meşru	 müdahaleleri	 konusunda	 çok	
duyarlı	bir	hemşehrilik	 ilişkisinin	kurulmasını	sağlayacaktır.	Kentlerde	bugünkü	
gayrimeşruluğun	 ve	 düzensizliğin	 meşrulaşması	 gibi	 tahripkâr	 oluşumların	 da	
önlenmesini	sağlayacaktır.	Kentlilerin	üst	hakkı	sahipliğinin,	belirli	şartlar	içinde	
geçerliliği	olacak	çeşitli	alternatiflerini	üretmek	de	zorunlu	bir	görev	olacaktır.	

BÜYÜMENİN	
KURALLARI	

	 • Bu	 oluşumun	 çevrenin	 biçim	 bozulmalarına,	 çevredeki	 mimari	 kalitesinin	
zedelenmesine	 yol	 açmaması	 için,	 bu	 aşamada	 meydana	 getirilen	 yapılaşmaya	 bu	
eklerin	 nasıl,	 hangi	 teknik	 katkı	 ve	 murakabe	 sistemi	 içinde	 gerçekleşmesine	
müsaade	edileceği	de,	hukuki,	 idari	ve	mimari	açıdan	yetkili	bir	 tek	kişinin	mesela	
şehirde	bütün	yeni	yapı	veya	tadilat	işlerinin	sorumlusu	olacak	bir	şehir	mimarının	
yönetimi	ve	kontrolü	altında	gerçekleştirilmesi	de	bir	temel	kural	olacaktır.	

KONUTUN	BÜYÜME	
BAKISI	ALTINDA	

KALMASI	

	 • Bugün	 evin	 büyümesine	 imkân	 veren	 iki	 yöntem	 bütün	 yaygınlığı	 ile	
uygulanmaktadır:	Eve	kat	çıkmak,	bahçede	eve	ek	yapmak	

• Bu	 iki	 gelişme	 şeklinin	 ötesinde	 bir	 başka	 süreçten	 de	 söz	 edilebilir:	 Bu	 da	
eklerden	 vazgeçmek	 ve	 evi	 küçültmektir.	 Bu	 çözüm	 "çekirdek	 aile"yi	
yaygınlaştırmakta,	 evi	 çekirdek	 ailenin	 barınması	 dışında	 sadece	 misafir	 kabul	
edebilecek	bir	ölçekte	tutmayı	gerektirmektedir.	Bu	durumda	ev	çekirdek	ailenin	
yeni	 çiftlerine	 tahsis	edilen,	 ailenin	üretim	 faaliyetini	yapması	 için	kullanılan	ve	
barınılan	 bir	 misyon	 kazanmaktadır.	 Yalnız	 burada	 unutulmaması	 gereken,	
yapının	mimarisinin	 kapalı	 bir	 bütünlük	 olmak	 yerine,	 ailedeki	 büyümeye	 bağlı	
olarak	üzerine	ekler	alabilecek	bir	açık	bütünlük	olarak	tasarlanması	gerektiğidir.		

• Çekirdek	ailenin	yaşadığı	ve	konut	olarak	kullanılan	mimari	eserin	barınma	işlevi	
ile	 kazandığı	 bu	 açık	 bütünlük	 niteliği,	 teknolojik	 imkânlarla	 değişmeyi	
kolaylaştıracak	 bir	 niteliğe	 de	 kavuşmuş	 oluyor.	 Örneğin,	 bir	 hafif	 ahşap	 veya	
çelik	 iskelet	 yapıya	 yeni	 eklerin	 (örneğin	 hafif,	 kısa	 ömürlü	 bir	 evin	 50-80	 yıl	
kullanıldıktan	 sonra,	 yeni	 ihtiyaçları	 karşılamak	 üzere	 sökülüp	 tekrar	 inşa	
sırasında	eski	parçaların	kullanılması	gibi)	ilave	edilmesini	imkân	dâhiline	sokar.	

MÜSTAKİL	YAPILAR		 • Evin;	değişime	uyum	sağlamasının	sorunları,	onun	bağımsız,	komşulardan	kopuk	bir	müstakil	
yapı	olmasını	gerektirecektir.	Böylece	şehir	mekânı	içinde	müstakil	varlıklar	olan	bu	yapıların,	
hem	 tabiat	 ile	 bütünleşmesi	 sağlanacak,	 hem	 de	 modern	 çağın	 hareket	 halindeki	 insanının	
ihtiyaçları	 karşılanmış	 olacaktır.	 Bu	 tür	 değişim,	 çevreye	 ve	 kente	 biçim	 zenginliği	 de	
kazandıracaktır.		

• Bu	değişim	sürecinin	içinde	yer	aldığı	genel	hukuk	ve	iskân	kuralları	manzumesi	bulunacak	ve	
örneğin	 evler	 arasındaki	 mesafenin	 belirlenmesi	 kadar,	 mahallenin	 sosyal	 ve	 ekonomik	
özelliklerinin	de	belirlenmesi	gerekecektir.	
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YAPIDA	
FARKLILAŞMA	

	 • Böyle	bir	mimarinin	tek	düzeliğini	aşacak	pek	çok	farklılaşma	imkânlarından	biri,	
zemin	ile	veya	yol	istikameti	ile	üst	kat	istikametinin	farklılaşmasıdır.		

• Zemin	 katı	 için	 kullanılabilecek	 farklı,	 mesela	 yığma	 duvar	 ile	 üst	 kat	 karkas	
yapısının,	 hafif	 immaterial	 diagramatik	 cephe	düzeni	 ile	 oluşacak	 çeşitlilik	 veya	
karkasın	çelik	veya	ahşap	gibi	malzemeden	oluşan	iskeletin	bütün	unsurlarının	ve	
ara	 dolgunun	 açık	 bırakılmasından	 veya	 ana	 köşe	 taşıyıcı	 elemanlar,	 kolonlar	
dışındaki	tali	dikmelerin,	dış	cephe	kaplaması	arkasında	gizlenmesi	gibi	çeşitlilik	
imkânları	düşünülebilir.		

• Bu	arada	cumbalar	veya	pencere	dizilişi	ile	mimarinin	temel	unsuru	olan	odanın	
belirginleştirilmesi	 sağlanırken,	 iç	 mimari	 düzenin,	 pencere	 altlarında	 ısıtıcıları	
veya	 sedirleri	 belirleyen	 yatay	 kasa	 ve	 pencere	 panjurlarının	 hep	 beraber	
oluşturduğu	 diagramatik	 kaligrafinin,	 mimariyi	 belirleyen	 unsurlar	 olarak	 yer	
alması	gibi	çeşitli	imkânların	tarihi	tecrübesi	bize	ışık	tutabilecektir.		

• Ev	sahibinin	tercihlerine	göre	bu	alternatif	mimari	çözümlemelerin	kullanılması	
da	 temel	 üslup	 bütünlüğü	 içinde	 farklılaşmalara,	 farklı	 kimlik	 özelliklerinin	
oluşmasına	 katkıda	 bulunacaktır.	 Bu	 tarihi	 tecrübe,	 standartlar	 düzeyini	
tekdüzelik	 seviyesine	 düşüren	 20.	 yüzyıl	 yanılgısının	 nasıl	 aşılacağını	
göstermektedir.	

EV	ÖLÇÜLERİ	İLE	
FARKLILAŞMA	

	 • Diğer	taraftan	evleri	kullanacak	ailelerin,	kişilerin	sosyal	ve	ekonomik	durumları	
evlerin	ölçülerinin	farklılaşmasını	zorunlu	kılacaktır.	Küçük	bir	ev	az	nüfuslu	bir	
ailenin	 ihtiyacını	 karşılarken,	 büyük	 bir	 aile	 için	 evin	 çok	 daha	 fazla	 odalı	 ve	
birden	 fazla	 katlı	 olması	 tabidir.	 Evlerin	 bu	 ölçüde	 farklılıklarının	 aile	 yapısı	
gözetilerek	 oluşması	 kaçınılmazdır.	 Bu	 sebeple	 şehirde,	 mahallelerde,	 yeteri	
kadar,	ölçüsü	farklı	ev	tipi	tasarlamak	gerekecektir.	

• Ancak	düşük	gelirli	 bir	 ailenin	 evinin	 tavan	yüksekliği,	 evin	daha	 iyi	 ısınmasına	
imkân	 vereceği	 için	 daha	 alçak,	 orta	 halli	 bir	 ailenin	 evinin	 ise	 (bu	 ev	 tipi	 sayı	
olarak	 en	 büyük	 ekseriyeti	 oluşturabilir)	 tavan	 yüksekliği	 daha	 fazla	 olabilir.	
İstisnai	 olarak	 daha	 farklı	 ve	 rahat,	 geniş	 harcama	 imkânına	 sahip	 bir	 yaşam	
tarzını	sürdürebilecek	kalabalık	ailelerin	büyük	evleri	 ise	daha	yüksek	tavanlara	
sahip	 olabileceğinden,	 yapıların	 taşıyıcı	 iskelet,	 duvar,	 pencere,	 kapı	
standartlarının	 iki	 veya	 üç	 ölçüde	 tasarlanması	 ile	 şehirde	 sosyal	 yaşam	
gerçeğinin	 mimaride	 tezahür	 etmesi	 suretiyle,	 mimarinin	 gerçekliği	 de	
sağlanacaktır.	17.	asra	kadar	farklılaşmayı	tepe	pencereleri	ile	gündeme	getirmiş	
olan	Osmanlı	konut	tasarımcılarının	bu	konudaki	zengin	uygulamaları,	bu	yönde	
yapılabilecek	çalışmaya	ışık	tutacak	niteliktedir.	

• Konum	 ve	 Mevki	 ile	 Farklılaşma:	 Diğer	 bir	 farklılaşma	 hali	 sokaklarda	 evlerin	
yönleri	 ile	 oluşmaktadır.	 Sokak	 köşeleri	 bu	 açıdan	 farklı	 konut	 tasarımlarını	
zorunlu	 kılmaktadır.	 Aynı	 ev	 motifinin	 yola	 paralel,	 yola	 dik	 veya	 yol	 üzerinde	
olması,	 bahçe	 içine	 çekilmesi	 veya	 pencerelerin	 yerleri,	 her	 yapıya	 farklı	
şahsiyetler	kazandırabilecektir	

• Zemin	ile	İlişkiden	Doğan	Farklılaşmalar:	Yapılar,	üzerinde	yer	aldıkları	arazinin	
nitelikleri	 ve	 zemin	 ile	 ilişkisiyle	 de	 birbirlerinden	 farklılaşacaklardır.	 Bu	 tür	
farklılaşmaların	standart	çözümlerinin	veya	çözümler	için	ilkesel	standartların	da	
oluşturulması	gereklidir.	

EVLER	İÇİN	
STANDARTLAR		

	

	 GİRİŞ	
• 1991-1993	 yıllarında	 DPT	 ve	 Aile	 Araştırma	 Kurumu'nun	 daveti	 üzerine	

Marmara	 Üniversitesi	 Profesörlerinden	 Sacid	 Adalı	 ve	 ekibinin	 gerçekleştirdiği	
çalışma7	 "Türk	 şehir	 halkının	 %	 95'inin"	 küçük	 de	 olsa,	 bahçesi	 olan	 bir	 evde	
yaşamak	istediğini	ortaya	koymuştur.	Halkın	bu	talebine	uygun	olarak,	apartman	
konut	 inşaatı	 yerine	 "ev"	 üretimine	 geçmek	 mutlaka	 düşünülmelidir.	 Evlerin,	
standart	 yapı	 elemanlarının	 sanayi	 eliyle	 üretilmesi	 ve	 şantiyede	 birbirine	
takılması	 yoluyla	 çok	 kısa	 bir	 sürede	 inşa	 edilmesi	 mümkündür.	 Bu	 yolla	 inşa	
edilecek	evler,	çok	daha	yüksek	mimari	vasıflara	sahip	olacağı	gibi,	ev	maliyeti	de	
çok	büyük	ölçüde	ucuzlayacaktır.	
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YENİ	KONUT	İNŞAATLARI	İÇİN	ESASLAR	
• Kullanıcının	aile	yapısının	gereklerine	uygun	olması,	
• Kullanıcının	ödeyebileceği	bir	para	karşılığında	gerçekleştirilebilmesi,	
• Kullanıcının	 zamanla	 değişecek	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	 özelliklere	 sahip	

olması,.	
• En	 fakir	 ailenin	 evinin	 de	 sağlam,	 depremde	 hiçbir	 hasar	 görmeyecek	 teknik	

vasıflarda	üretilmesi,	
• En	fakir	ailenin	evinin	de	bir	mimarlık	kültür	eseri	olması.	
• Bu	 özelliklerin	 gerçekleşebilmesi	 için	 ise,	 konut	 talebinin	 ve	 ailelerin	 ödeme	

güçlerinin	 ne	 olduğunun	 yanı	 sıra,	 ailenin	 ileride	 doğabilecek	 yeni	 ihtiyaçlarını	
karşılamak	 için	 neler	 yapılabileceğini	 de	 öngörmek	 ve	 bunun	 için	 gerekli	
araştırma	 ve	 planlama	 çalışmalarını	 başlatmak	 elzemdir.	 Yüksek	mimari	 seviye	
için,	 tüm	 planlama	 ve	 projelendirme	 işlerinde	 şehir	 mimarlarının	 danışmanlığı	
da,	en	az	yukarıdakiler	kadar	elzem	bir	başka	husustur.		

	
YÜKSEK	MİMARLIK	VASFI	VE	DÜŞÜK	MALİYETLİ	EVLER	
• Evin	taşıyıcı	iskeleti,	çatısı,	pencereleri,	dış	kapısı,	mutfak	ve	soba	bacasının	inşa	

edilmesi	 halinde,	 özellikle	 düşük	 gelirli	 aileler,	 ahşap	 veya	 çelik	 iskeletin	 içini,	
hemen	 bahçedeki	 toprakla	 kendi	 başlarına	 üretecekleri	 kerpiçle	 doldurarak	
duvar	örebilirler.	 İç	kapıları	ve	temeli	oluşturan	beton	zemini	 ilk	aşamada	hazır	
kullanmaları	 mümkün	 olabileceği	 gibi,	 bu	 unsurların	 inşaat	 firması	 tarafından	
gerçekleştirilmesi	 de	 öngörülebilir;	 her	 iki	 durum	 da	 evin	 inşaî	 vasıflarının	
yüksek	 standartta	 olması	 için	 yararlı	 olacaktır.	 Evlerin,	 çatıya	 en	 az	 müdahale	
yapılarak	 gerçekleştirilmesi	 de,	 tasarruf	 açısından,	 ilerideki	 eklerin	 yapılma	
şeklini	kararlaştırırken	göz	önünde	tutulacaktır.		

• Bu	 en	 ucuz	 evin	 sahiplerinin,	 yeni	 doğacak	 çocuklarını	 yerleştirmeleri	 veya	
ailenin	 daha	 yüksek	 bir	 kazanca	 sahip	 olması	 halinde,	 bu	 eve	 bir	 veya	 iki	 oda	
eklemeleri	ihtimalinin	de	planda	öngörülmesi	gerekmektedir.	Ev	planının	3	X	13	
veya	6.5	X	6.5	veya	4	X	10	gibi	ölçülerde	olması	halinde	eve	yapılabilecek	eklerin	
neler	olabileceği	de	kolaylıkla	tasarlanabilecektir.	

• Her	25.000	nüfuslu	yeni	şehirde,	şehir	mimarları	 tarafından	yaptırılacak	bu	gibi	
işlerin,	 evin	 komşu	 ilişkilerinin,	 arsa	 içindeki	 yerinin	 göz	 önünde	 tutularak	
gerçekleştirilmesi	 gerekecektir.	 En	 fakirler	 başta	 olmak	 üzere	 ailelerin	 bu	
sorunlarını	çözmeye	imkân	vermek	üzere	yapılacak	bir	düzenlemede,	bu	evlerin	
arsa	 tahsislerinde	 arsa	 üst	 hakkının	 bu	 eklemelere	 imkân	 verecek	 şekilde	
tanımlanmış	olması	gerekecektir.	Bu	grubun	arsa	üst	hakkını	ve	arsa	 fiyatını	bu	
esasa	göre	hesaplamak	gerekecektir.	

	
ORTAK	KÜLTÜR	VE	DEĞERLERİN	OLUŞTURULMASI:	STANDARTLAR	KATALOĞU	
• Ortak	 kültür	 ve	 zevk	 tercihlerinin	 yok	 olduğu	 günümüzde,	 hem	 ortak	 kültürün	

oluşmasını	sağlayan	yüksek	bilgi	ve	duyarlılık	çözümlemesinin	yaygınlaştırılması,	
hem	 de	 toplumumuza	 yüksek	 değerli	 mimarlık	 ürünlerinin	 kazandırılmasının	
günümüz	 kültürünün	 asli	 bir	 görevi	 olduğu	 da	 aşikârdır.	 Farklılaşmaya	 imkân	
veren	 ve	 kültürün	 tekdüzelikten	 kurtulmasını,	 kullanıcının	 tercih	 yapmasını	
sağlayan	 eklerin	 neler	 olabileceğini,	 evlerin	 teknik,	 planimetrik	 mimari	
özelliklerini	ve	farklılaşma	hallerini,	üzerlerine	eklenecek	unsurların	niteliklerini	
içeren	 "standartlar	 "	 kataloglarının	 hazırlanması	 günümüz	 mimarlığı	 adına	
yapılması,	yerine	getirilmesi	şart	olan	aslı	ve	çok	önemli	bir	görev	olacaktır.	

• Böyle	bir	yaklaşım,	19.	Yüzyıl	ikinci	yarısında	Rum-İtalyan-Fransız-Rus	ustaların,	
ellerindeki	mimari	 eleman	kataloglarını	 kullanarak,	 yapı	 sahibi	 ile	 beraber	 evin	
mimarisine	 karar	 vermelerine	 benzemektedir.	 Aynı	 zamanda	 bu	 yaklaşımla,	
Osmanlı	lonca	sistemi	içinde	yetişmiş	kalfaların,	gelişmiş	bir	bilgi	ve	duyarlılıkla,	
kendi	 kültür	 çağlarının	 temel	 tercihleri	 çerçevesinde,	 kolektif	 bir	 bilincin	
yansıması	olarak	gelişmiş	genel	üslup	düzeni	içine	yerleştirdikleri	uygulamaların	
şahsi	 tercihlerine	 tekabül	 eden	 özel	 küçük	 katkılarla	 mimariye	 kazandırdıkları	
zenginliğin,	 çeşitliliğin	 bir	 benzerinin,	 yeniden	 hayata	 geçirilmesi	 söz	 konusu	
olacaktır.	 Böylece	 en	 fakir	 ailenin	 evi	 de,	 ülkenin	 bugün	 sahip	 olduğu	 en	 üst	
tasarım	yeteneği	ile	ve	kullanıcının	da	katkısıyla	gerçekleştirilecek	bir	sanat	eseri	
olabilecektir.	
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İŞLETME	VE	ENERJİ	TASARRUFU	
• İşgücü	 ihtiyacının	 hızla	 arttığı	 ülkemizde	 aile	 fertlerinin	 çoğunun,	 bazen	 de	

tamamının	gündüz	çalıştığı;	böyle	ailelerin	evlerinin	gündüzleri	ısıtılmaya	ihtiyaç	
olmadığı;	 öte	 yandan	 gündüz	 kullanılan	 hacimlerin	 de,	 geceleri	 ısıtılmasının	
gereksiz	olduğu	göz	önünde	tutularak	geliştirilecek,	yalnız	kullanılan	hacimlerin,	
kullanıldıkları	 süre	 içinde	 ısıtılmasını	 sağlayan	 bir	 tesisat	 sistemi	 ve	 hacimlerin	
ısıtılmaya	başladıktan	kısa	bir	 süre	 sonra	 ısınmasını	 sağlayacak,	 ısı	 yükü	düşük	
yapı	 duvar	 sistemlerinin	 kullanılması	 ile	 ülkede	 ısıtma	 masraflarında	 büyük	
ölçüde,	tasarruf	sağlamak	mümkündür.	

• Büyük	binalarda	gerçekleştirilmesi	zor	olan	bir	diğer	tasarruf	dilimi	de,	müstakil	
evlerde,	yenileme	ve	mimari	düzenlemeler	ile	güneş	enerjisinden	pasif	metot	ile	
yararlanmak	 suretiyle	 sağlanabilir.	 Bu	 yolla	 sağlanacak	 enerjinin,	 Orta	
Anadolu'da	 pencerelerden	 kaybedilen	 enerji	 miktarından	 fazla	 olduğu	
düşünülürse,	bu	tasarruf	imkânının	büyüklüğü	anlaşılır.	

• Bunun	 yanında,	 ahşap,	 çelik	 veya	 betonarme	 prefabrike	 elemanlar	 ile	 vücuda	
getirilmiş	 evlerin,	 yağmurdan	 korunmada	 yararı	 olacak	 olan	 saçaklı	 çatılar	 ile	
örtülmeleri	 de,	 teknik	 sebeplerle	 tercih	 edilebilir.	 Yağmur	 suyunu	 binadan	
uzaklaştıran,	 gölge	 sağlayan	 ve	 pencere	 gibi	 nazik	 mimari	 elemanları	 koruyan	
çatı	 ve	 saçağın,	 ülkenin	 konut	 mimarisini	 belirleyen	 unsur	 olduğu	
unutulmamalıdır.	

SOSYAL	DONANIM	
TESİLERİ	

STANDARTLARI		

	 • Eğitim	 gibi	 evrensel	 ölçülere	 dayanan	 fonksiyonları	 barındıracak	 yapılar	 için,	
daha	doğrusu	bunların	bir	kısmı	için	(ilkokul	ve	spor	salonu,	felsefe,	din	eğitimi,	
sanat	 eğitimi	 gibi),	 bu	 standart	 fonksiyonları	 içerecek	 standart	 plan	
organizasyonları	öngörmek	mümkün	 ise	de,	bu	 standart	planların,	bilgisayar	 ile	
veya	 bugün	 öngöremeyeceğimiz	 yeni	 araçların	 katkısı	 ile	 yapılabilecek	 yeni	
eğitim	şekillerine	İmkân	verecek	biçimde	ve	yeni	mekân	ilavelerine	açık	olmaları	
gerekecektir.	

• Ancak	bugün,	temel	eğitim,	lise	ve	teknik	eğitim	okullarını	kapsayan	okul	ve	diğer	
sosyal	donanım	tesis	planlamalarının,	konut	için	olduğu	gibi:	1)	En	az	harcama	ile	
meydana	 getirilmesi,	 2)	 En	 kısa	 süre	 içinde	 inşa	 edilmesi,	 3)	 Depreme	 her	 şart	
altında	dayanıklı	olması,	4)	 İşletme	masraflarının	en	az	olması	gerektiği	dikkate	
alınarak	yapılmalıdır.	

• Sosyal	donanım	tesislerinin	de	fonksiyonel	standartları,	bu	fonksiyonların	hizmet	
alanı	 ölçüleri	 açısından	 ve	 erişilebilirlik	 ve	 tasarruf	 sorunları	 göz	 önünde	
tutularak	 belirlenmeli,	 bu	 konuda	 mevcut	 standartların	 ve	 ekonomik	 yapıların	
getirdiği	 zorunluluklar	 gözetilmelidir.	 Yeni	 şehirlerde	 tasarruf	 ilkesi	 ve	
zorunluluğu	 ile	okullarda	 ilk	 aşamada	 ikili	 tedrisat	 veya	 sağlık	 tesislerinin	daha	
yoğun	 kullanılması	 gibi	 çözümler	 her	 yönüyle	 hesaba	 katılmalıdır.	 Tasarruf	
zorunluluğu	nedeniyle	mekânların	çok	maksatlı	kullanılması	 için	esasların	 tesisi	
işinin,	 planlama	 çalışmasının	 ilk	 adımında	 çözülmesi	 ve	 en	 kısa	 zamanda	
gerçekleştirilmesi	gerekmektedir.	Böylece	konu	ele	alınırken,	 sonraki	muhtemel	
gelişmelerin	getireceği	 yeni	kullanım	biçimlerine	de	cevap	verecek	bir	esnekliği	
taşıması	 gereği	 gözetilmen,	 tesislerin	 yerleri	 ve	 mesafeleri,	 mekânlar	 için	
düzenlenecek	standartların	yoğun	ve	çok	maksatlı	kullanılışı	da	hesaba	katılarak	
sonuçlandırılmalıdır.	

PLAN	TİPLERİ	
YARATARAK	KİMLİK	

OLUŞTURMA	

	 • Eğitim	tesislerinde	temel	eğitim	ve	liselerde	standart	plan	tiplerinin	kullanılması,	
bu	 yapıların	 taşıyıcı	 elemanları	 gibi,	 diğer	 birçok	 unsurun	 sanayi	 tarafından	
üretilmesini	 sağlarken,	üretimde	kısa	 sürede	gerçekleştirilecek	montaj	 işlemleri	
ile	tasarruf	sağlamaya	yönelik	çözümler	üretilmelidir.	

• Bu	 standartlar	 çerçevesinde	 fonksiyonel	 taleplerin	 cevaplandırılması	 yanında,	
yapıların	 içinde	 yer	 aldıkları	 yörelere	 göre	 sahip	 olmaları	 gereken	 özelliklerin,	
farklılaşmaların	nasıl	gerçekleşeceği	de	tasarım	sürecinde	çözümlenecek	bir	konu	
olacaktır.	

• Temel	eğitim	tesisleri	ve	 liseler	 için	olduğu	gibi,	sanat	ve	meslek	okullarının	da,	
imalat	 sanayinin	 taleplerine	 göre	 şekillenmesi,	 bu	 okulların,	 değişmeye	 uyum	
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sağlayacak	 fonksiyonel	 düzenlemeler	 yanında,	 üzerine	 ilave	 alma	 veya	 sökülüp	
yeni	 ihtiyaca	 göre	 düzenlenerek	 yeniden	 inşa	 edilebilir	 kısımlara	 sahip	
olmalarının	 sağlanması	 da,	 ileride	 ortaya	 çıkabilecek	 yeni	 imkân	 ve	 ihtiyaçları	
karşılamakta	yararlı	olacaktır.	

TASARRUFU	
MÜMKÜN	KILAN	

ÇOK	İŞLEVLİ	
BİNALAR	

	 • Eğitim	tesislerinin	tasarlanmasında	göz	önünde	bulundurulacak	bir	önemli	husus	
bu	tesislerin	kitaplık,	toplantı	salonu	gibi	kısımlarının,	mahallelinin	ve	bireylerin	
kültürel	faaliyetlerine	de	hizmet	edecek	şekilde	tasarlanmasıdır.		

• Böylece,	 tasarruf	 kaygısı	 olmadan	yapılan	 tek	maksatlı	 kullanım	 standartlarının	
getireceği	çok	az	yoğun	kullanıştan,	yani	bugün	kültür	merkezlerinde	ve	daha	pek	
çok	 kamu	 tesisinde	 görülen	 ve	 mekânın	 sınırlı	 kullanılışından	 kaynaklanan	
yatırım	 ve	 işletme	 israfından	 kaçınılmış	 olacaktır.	 Okul	 binalarının	 tatil	
dönemlerinde	 turist	 konaklama	 tesisleri	 veya	mesela	mesleki	 eğitim	 gibi	 başka	
amaçlar	için	de	kullanılması,	İskandinav	ülkelerinin	uyguladığı	bir	çözümlemedir.	

ÖZEL	OLARAK	ŞEHRE	
KAZANDIRILAN	

İŞLEVLER	

	 • Eğitim	tesislerinin	şehirsel	kademeleşme	çerçevesi	 içindeki	kademeleşmesi	gibi,	
kademeleştirilen	 sağlık	 tesislerinin	 fonksiyonel	 standartlara	 uygun	 olarak,	
teknolojik	 ve	 mimari	 standartlarının	 belirlenmesi	 ve	 bunlara	 göre	
projelendirilmesi	yapılacak	ilk	işlerden	biri	olacaktır.	

• Temel	eğitim	tesislerinin	bir	ve	 iki	katlı,	 liselerin	 iki	katlı,	meslek	okullarının	da	
aynı	şekilde	az	katlı	yapılar	olarak	inşası,	maliyet	ve	işletme	ekonomisi	ve	işletme	
amaçlarına	uygunluk	açısından	temel	bir	ilke	olarak	kabul	edilmelidir.	Son	olarak	
çok	 sayıda	 insanın	 yeni	 yerlere	 yerleştirilmesi	 gibi	 devasa	 bir	 projede,	 temel	
eğitim	ve	liselerin,	yeni	şehirlerde	ilk	birkaç	sene	boyunca,	ikili	tedrisat	yapması	
öngörülerek,	 ilk	 yatırım	 harcamalarının	 yanında,	 ülke	 yapı	 yatırım	
kapasitelerinin	de	aşırı	ölçüde	büyütülerek	zorlanmaması	da	öngörülecektir.		

YAPININ	
SANAYİLEŞMESİ	VE	

ŞEHİR	

	 • Genel	 olarak	 bu	 yapıların,	 çelik,	 ahşap	 veya	 fabrikada	 üretilmiş	 betonarme	
elemanların	madeni	parçalar	ile	birbirlerine	takılması	yoluyla	oluşturulması	veya	
zemin	 katlarının	 ağır	 yığma	 ve	 yalnız	 üst	 kolonlarının	 hafif	 çelik	 yapılar	 olarak	
tasarlanması	da	düşünülebilecek	bir	diğer	alternatif	olabilir.	

SAĞLIK	TESİSLERİ	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 • İstanbul	 depreminin	 getireceği	 tahribatın	 bertaraf	 edilmesinde	 çok	 önemli	 yere	
sahip	olan	tesislerin	başında	hastaneler	gelmektedir.	

• Temel	 eğitim	 ve	 lise	 binalarında,	 bina	 teçhizatının	 çok	 yüksek	 bir	 maliyeti	
olmamasına	karşılık,	hastanelerde	bina	değerlerini	kat	kat	aşan	teknik	teçhizatın	
da	temin	ve	tesis	edilmesi	gerekmektedir.	Çok	olumsuz	teknik	standartlarda	inşa	
edilmiş	oldukları	 için,	gerek	binaları	ve	gerekse	barındırdıkları	kıymetli	 teçhizat	
ile	gelecek	depremde	en	çok	zarar	görebilecek	yerlerin	başında	gelen,	İstanbul'un	
hastane	 yapılarının,	 bir	 an	 evvel	 yeni	 ve	 uygun	 yörelerde	 sağlam	 yapılara	
nakledilmesi	 gerekmektedir.	 Bu	 konuda	 yapılacak	 düzenlemeler,	 İstanbul'u	
bütün	 ülkeye	 hizmet	 veren	 bir	 "hastaneler	 şehri"	 olmaktan	 da	 kurtarmayı	
sağlayacak	ve	 İstanbul'un	asli	 fonksiyonları	olan	kültür	ve	 ticaret	merkezi	olma	
yönünde	gelişmesine	imkân	verecektir.	

• Ancak	 yeni	 şehirlere	 taşınması	 söz	 konusu	 olan,	 İstanbul'un	 tehlike	 altındaki	
hastanelerinin	 hangilerinin,	 ülkenin	 nerelerinde	 ve	 hangi	 yeni	 şehirlere	
nakledileceğinin	 de,	 bölge	 ve	 şehirler	 ölçeğinde	 bir	 sektör	 planlaması	
çerçevesinde	ele	alınıp,	yerleşim	ve	kademeleşme	düzeninin	hemen	belirlenmesi	
de	zorunlu	ilk	iş	olarak	kabul	edilmelidir.	

• Kurulacak	yeni	şehirlerde,	değişik	şehir	kademelerinde	yer	alacak	sağlık	tesisleri,	
ilk	aşamada	mümkün	olan	her	tasarrufu	sağlayacak,	ancak	aynı	zamanda,	ileride	
üzerlerine	 gereken	 ilaveleri	 de	 alabilecek	 biçimde	 tasarlanmalı	 ve	
gerçekleştirilmelidir.	Bu	açıdan	fonksiyonel	standartların	da,	bu	tasarruf	tarzı	ve	
üzerine	 ek	 alabilme	 imkânı	 göz	 önünde	 tutularak	 belirlenmesi,	 özel	 bir	 önem	
taşıyacaktır.	

• Konut	 planlamasında	 nasıl	 bahçe	 gelişmeye	 imkân	 sağlıyor	 ise,	 sosyal	 donanım	
tesisleri	 de	 aynı	 imkâna	 sahip	 olmalıdır;	 bu	 tesislerin	 çevre	 tanzim	
standartlarının	da	 tasarruf	 yanında,	 ileriki	 gelişme	ve	 ihtiyaçlara	 cevap	verecek	
niteliklere	sahip	olması	gereklidir.	
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• Bütün	 sosyal	 donanım	 tesisleri	 standartlarının	 yatırım	 maliyetleri	 ve	 bu	
maliyetlerin	 genel	 ekonomik	 bütçe	 içindeki	 yeri	 açısından	 değerlendirilmeleri,	
projenin	asli	meselesi	olarak	ele	alınacaktır.	Bu	bakımdan	müesses	ve	ancak	çok	
sınırlı	 bir	 uygulama	 imkânına	 sahip	 olabilmiş	 mevcut	 standartların,	 hem	
fonksiyonel	 ve	ekonomik	açıdan,	hem	de	mimarlık	ve	yapı	 teknolojisi	 açısından	
yeniden	değerlendirilmeleri	ve	yeni	düzenlemelere	gidilmesi	şarttır.	

• Eğitim,	 kültür,	 sağlık	 gibi	 sosyal	 donanım	 tesislerinin,	 konutlar	 gibi	 hızla	 inşa	
edilebilecek,	depreme	dayanıklı,	yatırım	ve	işletme	maliyeti	düşük	yapılar	olması	
için,	bu	yapıların	da	az	katlı	olması	ve	taşıyıcı	sistemleri	ile	mimari	elemanlarının	
sanayi	tarafından	üretilmesi	sağlanmalıdır.	

• Gene,	 konut	 üretiminde	 olduğu	 gibi	 bu	 yapıların	mimarisinde	 de,	 ülkenin	 farklı	
iklim	 şartları	 ile	 mahalli	 malzeme	 imkânları	 göz	 önünde	 tutularak,	 gerekli	
farklılaşmaları	içeren	yöresel,	özel	standartlar	da	geliştirilmelidir.	

MİMARİ	
STANDARTLARIN	

OLUŞMASI	İÇİN	
İŞBİRLİĞİ	

	 • Bugün	 sanayiciler,	 mimarlık	 elemanları	 için	 ithal	 edilen	 çözümleri,	 mimarlık	
alanına	 yön	 verecek	 şekilde	 piyasaya	 sürmektedirler.	 Ancak,	 daha	 çok	 orta-üst	
gelir	 grubunun	 çevreleri	 ile	 ilgili	 fantezilerini,	 heveslerini	 harekete	 geçirerek	
piyasada	 yer	 bulmaya	 çalışan	 bu	 ürünlerin,	 ülkenin	 büyük	 konut	 ihtiyacının	
karşılanmasında	çok	küçük	bir	yere	sahip	olduğu	da	bilinmektedir.	

• İstanbul'da	 depremin	 tehdit	 ettiği	 milyonlarca	 insanın	 yeni	 şehirlere	
yerleştirilmesi	ve	çok	kısa	süre	içinde	1	milyonu	geçebilecek	sayıda	konutu	inşa	
etmek	 için,	 bunlara	 ait	 mimari	 eleman	 standartlarının,	 bugüne	 kadar	 yürüyen	
(daha	 doğrusu	 yürümeyen)	 temayüllere	 bırakılmaması	 gerekir.	 Dolayısıyla	 bu	
standartları	 belirleyecek	 bir	 mimarlar	 grubunun	 oluşturulması	 ve	 onlara	 yapı	
teknolojisi	 veren	 makine,	 elektrik,	 tesisat	 mühendislerinin	 yanı	 sıra,	 ilgili	
sanayicilerin	ve	sanayi	örgütlenmelerinin	de	katılımı	şarttır.	

• Burada	 üzerinde	 özenle	 durulması	 gereken	 nokta,	 bu	 çok	 büyük	 projenin	
yürütülmesi,	 güzel	 ve	 seviyeli	 bir	 mimariye	 sahip	 evlerin	 standart	 projelerinin	
üretilebilmesi	için,	işini	en	kısa	süre	içinde	bitirecek	geniş	bir	mimar	kadrosunun	
görevlendirilmesi	 olacaktır.	 Ancak	 bu	 geniş	 kadronun	 en	 üst	 seviyede-	 ürünler	
üretmesi	 için,	 bu	 kadronun	 ülkenin	 en	 seçkin	 mimarlarından	 oluşan	 küçük	 bir	
heyet	 tarafından	 yönlendirilmesi	 de	 zorunludur.	 Aynı	 şekilde,	 ev	 mimarisini	
taşıyacak	 mühendislik	 çözümlemeleri	 için	 de,	 çalışma	 gruplarına	 yön	 verecek	
seçkin	 mühendislerden	 oluşan	 üst	 yönetim	 kadrolarının	 oluşturulması	
gerekecektir.	

• Bu	 çalışmanın	 kapalı	 kapılar	 arkasında	 değil,	 tamamen	 şeffaf	 bir	 ortamda	
yürütülen	 bir	 üretim	 faaliyeti	 olması	 da	 zorunludur.	 Bu	 şeffaflığı	 sağlayacak	
yaklaşım	 şekli	 ise,	 bu	 çalışma	 gruplarının,	 amaçlarını	 ve	 temel	 ilkelerini	
belirleyen	 ön	 çalışmaları,	 işin	 başlangıcında	 mimarlık	 camiasına	 ve	 topluma	
sunmaları,	 bu	 platformlarda	 yoğun	 biçimde	 tartışılan	 ve	 değerlendirilen	
çalışmaların,	 böylece	 çeşitli	 katkılarla	 daha	 da	 zenginleşerek	 ve	
mükemmelleşerek	nihai	biçimini	almalarıyla	gerçekleşebilecektir.	

• Mimar	ve	mühendislerin	ürettiği	bu	çözümlerin	hayata	geçirilmesi,	sanayicilerin	
ve	uygulayıcıların	işi	olacağı	için,	bu	standartların	oluşturulması	sürecine,	mimari	
elemanlar	üretecek	olan	sanayicilerin	ve	uygulayıcıların	katılması	da	şarttır.	
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NASIL	BİR	ŞEHİR	
HAYATI	

	 • Ön	 raporda	 ele	 alındığı	 gibi	 kurulacak	 yeni	 şehirler,	 sürdürülebilir,	 hayatın	 ve	
ailenin	 değişen	 ihtiyaçlarına	 cevap	 verecek	 şekilde	 yapılanmalı;	 seviyeli	
mimarileri	 ile	 insanlara	 güvenli,	 ilginç	 yönelişlere	 imkân	 veren	 çevreler	
sunmalıdır.	 Fiziki	 çevre,	 en	 fakir	 ailelerin	 bireylerinin	 de	mütevazı	 ancak	 güzel	
ortamlarda	 yaşadığı,	 her	 bireyin	 toplumsal	 oluşuma	 yabancılaşmadan	
katkıda	bulunmasını	sağlayacak	bir	yapıda	olmalıdır.	

• Bu	amaca,	ancak	ve	ancak	karşıtlıkları	giderecek	bütüncül	planlama	yaklaşımının	
önündeki	 gayri	 meşru	 spekülatif	 girişimlerden	 oluşan	 engeller	 aşılarak	
ulaşılabilir.	

YOLLAR,	KONUTLAR,	
BAHÇELER	

	 • Şehir	planlamasında	motorlu	araçlara	değil,	yayalara	öncelik	veren,	motorlu	
araç	yolları	ile	yaya	yollarının	birbirini	tamamladığı,	hiyerarşisi	doğru	kurulmuş	
bir	 yol	 şebekesini	 öneren,	 servis,	 otopark	 ve	 benzeri	 hizmetlerin	 çözümlendiği	
bir	tasarım	gerçekleştirilmelidir.	

• Pilot	şehrin	ulaşım	planı	 toplu	 taşımayı	 teşvik	edecek	bir	biçimde	çözümlemeli;	
duraklar	 ile	 konutlar	 arasında	 uygun	 yürüme	mesafeleri	 gözetilmelidir.	 Özel	
taşıtların	 şehirlerde	 en	 çok	 yer	 kaplayan	 unsurlar	 olduğu	 göz	 önünde	
bulundurularak	otopark	planlaması	yapılmalıdır.	

• Yayalara	öncelik	verilen,	çeşitli	büyüklükteki	bahçeli	evlerden,	oluşan	yeşil	bir	
şehir	oluşturmak	hedeflenmelidir.	

• Yapılar	arası	ve	yoldan	çekme	mesafesi	gibi	ilkel	yönetmelik	sınırlamalarını	aşan,	
yerleşme	 düzeni,	 topografya,	 bitki	 örtüsü,	 komşuluk	 ilişkilerini	 gözeten	 bir	
esnek	 planlama	 yaklaşımı	 ile	 insanların	 çevrelerinin	 oluşumuna	 bilinçli	 ve	
sorumlulukla	katılımları	sağlanmalıdır.	

• Yatay	 kat	 mülkiyeti	 uygulanarak,	 belirli	 sayıda	 evin	 bir	 parsel	 içine	
yerleştirilmesi,	parsel	içi	yaya	yollarının	taşıt	yollarına	bağlanması	suretiyle	yarı	
kamusal	alan	ve	kamusal	alan	kademelenmesi	gerçekleştirilmelidir.	

• Yaya	 yolları	 üzerindeki	 meydancıklar,	 çıkmazlar,	 çocuk	 oyunlarına	 imkân	
verecek	 şekilde	 planlanarak,	 çocukların	 küçük	 yaştan	 itibaren	 şehir	 ortamına	
alışmalarına,	böylelikle	şehrin	kültürel	ve	tabii	değerlerini	fark	etmelerine	imkân	
verilmelidir.	

• Katı	 fonksiyonalist	 yaklaşımlar	 yerine	 ev	 tasarımlarının,	 hacimlerin	 yeni	
ihtiyaçlara	 cevap	 verecek	 şekilde,	 ailenin	 büyümesi	 veya	 gelir	 düzeyinin	
yükselmesine	 paralel	 olarak	 genişleme,	 üzerine	 ek	 alabilme	 esnekliğine	 sahip	
olmaları	sağlanmalıdır.	

• Gerçekleştirilecek	 diğer	 yapıların	 da	 çok	 amaçlı	 kullanıma	 açık,	 gerektiğinde	
büyüyebilir	olması	hedeflenmelidir.	

• Tespit	 edilecek	 kullanıcı	 talepleri	 ışığında,	 konutların	 tasarım	 ve	 yerleşme	
düzenlerinde	sosyolojik,	 kültürel	 faktörler,	 değişik	 şehir	 ve	mekân	algıları	
göz	önünde	bulundurularak,	farklı	gelir	gruplarına	ve	aile	büyüklüklerine	uygun	
ev	tipleri	öngörülmelidir.	

TEKNOLOJİ	TERCİHİ		 • Yapıların,	 özellikle	 konutların	 az	 katlı	 ve	 hafif	 yapı	 teknikleri	 ile	 vücuda	
getirilmesi,	depreme	dayanıklılık	açısından	zaruri	olacaktır.	

• Evlerin	inşasında	kullanılacak	yapı	elemanları	sanayi	eli	ile	üretilmelidir.	
• Mimari,	 prefabrikasyona	 uygun	 modüler	 sistemler	 olarak	 tasarlanmalıdır.	

Hacimler	modüllerin	 tekrarından	 oluşmalı,	 tavan	 yüksekliği,	malzeme	 ve	 detay	
farklılıkları	ile	değişik	maliyet	standartları	geliştirilmelidir.	
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TASARRUF	İLKESİ		 • Her	 aşamada	 tasarruf	 ilkesi	 gözetilmelidir.	 Yatay	 kat	 mülkiyetinin	 büyük	
parsellerde	 uygulanması	 yeşil	 alan	 yatırım	 ve	 işletme	 masraflarında	 tasarruf	
sağlayacaktır.	

• Yeni	 şehirlerin	 merkez	 alanlarındaki	 ticari	 fonksiyonlardan	 sağlanacak	 artı	
değerler,	 sosyal	 donanım	 tesislerinin,	 kültürel	 faaliyetlerin	 gerçekleştirilmesini	
ve	bunların	işletme,	bakım	harcamalarını	karşılayacak	şekilde	kullanılacaktır.	

• Yatay	 kat	 mülkiyeti	 esasına	 göre	 oluşturulacak	 düzenin	 bozularak	 arsa	
spekülasyonu	 yapılması	 olasılığına	 karşı	 alınacak	 hukuki	 tedbirlerin	 yanı	 sıra,	
benzer	 yeni	 yerleşmelerin	 yeni	 çekim	 merkezleri	 oluşturması	 temel	 çözüm	
olacaktır.	

SOSYAL	
DONANIMLAR	

	 • Her	mahallede	bir	ilköğretim	tesisi,	her	iki	mahallede	bir	lise	bulunmalıdır.	
• Kitaplık,	 okuma	 salonu,	 toplantı	 odası,	 mescit,	 muhtarlık,	 bakkal,	

tamirhane	 ve	 sağlık	 ocağından	 oluşacak	 mahalle	 merkezleri	 öngörülmeli,	
25.000	kişilik	şehirde	20	yataklı	bir	merkez	hastane	gerçekleştirilmelidir.	

• Şehir	 merkezinde	 yönetim	 yapıları,	 sergi,	 toplantı,	 sinema,	 konferans	
salonu	olarak	hizmet	edecek	bir	kültür	merkezi	ve	merkez	cami	ile	ihtiyaca	
göre	 genişleme	 imkânına	 sahip	 ticaret	 merkezi	 ve	 atık	 su	 tasfiye	 tesisi	
çözümlenmelidir.	

PLANLAMA	
İŞLERİNİN	

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	

	 • Nesiller	 boyu	 tekrar	 tekrar	 kullanılacak	 olan	 yapı	 tiplerinin	 veya	 standart	 yapı	
elemanlarının,	 özel	 bir	 çaba	 ve	 bilgi	 ile	 tasarlanması	 gerekecektir.	 Böyle	 bir	
çalışma,	 toplumun	 bu	 alandaki	 seçkin	 uzmanlarının	 yol	 göstericiliği	 altında	
yapılmalıdır.	

• Planlama,	 projelendirme	 çalışmasına	 yön	 verecek	 uzmanların	 belirlenmesinde,	
çeşitli	 alanlarda	 farklı	 düşüncelere	 sahip	 olup	 olmadıklarına	 bakılmadan,	
hayatları	 boyunca	 tasarım	 ışını	 başarı	 ile	 gerçekleştirmiş	 olmaları	 ana	 kriter	
olarak	alınmalıdır.	

• Önerimiz,	oluşturulacak	yedi	kişilik	"Danışma	ve	Karar	Kurulunca",	şehir,	konut	
ve	diğer	yapıların	mimarisinin,	şehrin	niteliklerinin	belirlenmesidir.	Bu	kurulun	
amacından	sapmadan	işlemesi	için	gerekli	kurumsal	tedbirler	öngörülmelidir.	

• Planlama,	 projelendirme	 çalışmalarının	 farklı	 alanlarından	 sorumlu	 olacak	
çalışma	 gruplarının,	 danışma	 kurulunun	 yönlendirmesi	 altında	 tasarım	
yapmaları	bütüncül	bir	yaklaşımı	ve	çözümü	sağlayacaktır.	

• Pilot	 şehrin	 planlanması	 ve	 projelendirilmesinde,	 gereken	 her	 konuda	
danışmanlık	 hizmetlerinden	 de	 yararlanılmalı,	 çalışmalar,	 DPT	 uzmanlarının,	
akademik	 kuruluşların	 görüşüne	 sunulmalı,	 öneriler	 değerlendirilmeli,	 gereken	
düzeltmeler	gerçekleştirilmelidir.	

25.000	KİŞİLİK	PİLOT	
ŞEHRİN	PLANLAMA	

İLKELERİ		

	 • Mimar,	 şehir	 plancıları,	 mühendis	 ve	 alt	 yapı	 uzmanlarının	 ortak	 çalışması	 ile	
kesinleştirilecek	bir	şehir	planı	yapılması,	

• Pilot	 şehir	 için	 bir	 ulaşım	 planı	 hazırlanarak,	 etkin	 bir	 toplu	 taşıma,	 yürüme	
mesafeleri,	 özel	 taşıtların	 çevre	 üzerindeki	 olumsuzlukları	 bertaraf	 edilmesi,	
otoparklar	bu	çerçevede	tasarlanması,	

• Kentsel	 tasarım	 projeleri	 ile	 mahallelerde	 yatay	 kat	 mülkiyeti	 planlan,	 açık	
alanlar,	sokaklar,	meydanlar,	park	ve	bahçelerin	planlanması,	

• Evlerin	yatay	kat	mülkiyetine	göre	düzenlenen	parseller	içinde	yerleştirilmeleri,	
• Sosyal	 donanım,	 eğitim	 ve	 sağlık	 tesislerine,	 mahalle	 merkezleri	 ile	 şehir	

merkezinde	uygun	yerleşim	alanlarının	tahsis	edilmesi,	
• Şehir	merkezinin	kültürel	faaliyetlerin	odağı	olarak	şekillenmesi,	
• Merkezde	oluşacak	artı	değerin	değerlendirilmesi	için	önerilerin	belirlenmesi,	bu	

tesislerin	 kiralanması,	 sahiplik	 gibi	 veçheler	 göz	 önünde	 tutularak	
projelendirilmeleri,	

• Sanayi	 bölgelerinin	 çevre	 ve	 mimari	 kalitesi,	 çalışanların	 çalışma	 ortamlarının	
insan	 hayatındaki	 özel	 önemi	 göz	 önünde	 bulundurularak	 "Danışma	 ve	 Karar	
Kurulunun"	 sanayi	 alanının	 çevre	 düzeni	 ve	 mimarisine	 ait	 amaç	 ve	 ilkeleri	
belirlemesi,	

• Tasarruf	 amaçlı	 yaklaşımların	 planlama	 sürecinin	 her	 aşamasında	 belirleyici	
olması,	 vücuda	 getirilecek	 şehir	 planının	 her	 unsurunun	 maliyetinin	 tahkik	
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edilmesi	ve	alternatif	çözümlerle	karşılaştırılarak,	en	iktisadi	ve	en	uygun	çözüm	
ile	planın	oluşturulması	sağlanmalıdır.	

ÇEVREYE	İLİŞKİN	
STANDARTLAR	

	 • Hareketli	 topografyaya	 zıt,	 gereksiz	 geniş,	 uzun,	 doğrusal	 yollardan	
kaçınan,	

• İnsan	ölçeğine	aykırı	ezici,	büyük	yapı	kitleleri	öngörmeyen,	
• Pis	 su,	 yağmur	 suyu	kanalları	 için	meyilli	 araziyi	doğru	değerlendiren	bir	 şehir	

planı	ve	bir	yol	şebekesi	tasarımı,	
• Taşıt	 ve	 yaya	 yollarından	 uzak	 veya	 yakın	 mimari	 birimlerin	 veya	 tabiat	

unsurlarının	ilgi	odağı	haline	getirilerek,	yollara	kimlik	kazandırması,	
• Bireyin	aidiyet	duygusunu,	hatıralarını	zenginleştirecek,	güçlü	nirengilerin	şehir	

içinde	yer	almaları,	
• Mahallelerin	 evlerin	 konumları	 ile	 kimlik	 kazanmaları	 gibi	 konular	

değerlendirilmelidir.	

KONUTLAR	İÇİN	
STANDARTLAR	

	 Şehir	yapı	stokunun	en	büyük	kısmını	oluşturan	ev	ile	ilgili	olarak;	
• Aile	büyüklüğü	ve	yapısına,	
• Aile	gelir	düzeyine	ve	ödeme	gücüne,	
• Ölçü	düzenine,		
• Malzeme	kullanışlarına	göre;	
Plan	standartlarının	oluşturulmasının	yanı	sıra,	
• Eve	yapılabilecek	eklerin,	
• Yapı	elemanlarının,	
• Malzemelerin,	
• Yerleşme	esaslarının	standartlarının	da	belirlenmesi	gereklidir.	
Yapı	standartları	kapsamında:	
• Taşıyıcı	sistem	ve	teknoloji	standartları,	
• Sıhhi	tesisat	ve	elektrik	donanımı	standartları,	
• Cumba,	balkon,	giriş	rüzgarlığı,	depo,	çalışma	odası,	atölye,	misafir	odası,	

limonluk,	çardak	gibi	ekler	için	mekân	standartları,	
• Farklı	gelir	gruplarına	göre	pencere,	kapı,	bunların	kapakları,	yerli	dolap,	mutfak	

dolapları	ve	tezgahları,	tavan,	döşeme	kaplamaları,	dış	duvar	ve	çatı	kaplamaları,	
izolasyon,	banyo,	duş,	wc	gibi	eleman	standartları	geliştirilmelidir.	

Ayrıca,	çevre	düzenlemeleri	için:	
• Planlama,	parselasyon,	bağımsız	bölüm	dağılımları,	
• Yaya	yolları	ve	taşıt	yolları	ilişkisi,	
• Yol	ve	topografya	ilişkisi,	
• Servisler	ve	bağımsız	bölümlerin	ilişkileri,	
• Çıkmaz	ve	yaya	yollan	üzerinde	meydanlar,	otoparklar,	
• Meyilli	arazide	yapıların	yerleşimi,	
• Tek,	bitişik,	sıra	evler	gibi	çözümler,	
• Mahremiyet,	komşuluk	ilişkileri,	
• Işık,	gölge,	
• Bitkilendirme,	(bahçe	içi	büyük	ağaç,	yaya	ve	taşıt	yolları	üzeri	ağaçlandırma)	

standartları	oluşturulmalıdır.	
• Konut	mimarisinde	kullanıcı	taleplerini	karşılayacak	şekilde	çözüm	üretebilmek	

üzere,	katılımın	etkin	bir	şekilde	sağlanması	için	ilgili	sosyal	araştırmaların	
projelendirme	çalışmalarının	en	başında	yapılması	bir	gerekliliktir.	

EĞİTİM	TESİSLERİ		 • Temel	eğitim	tesislerinin,	yürüme	mesafeleri	içinde	tasarlanması,	1000	evlik	bir	
mahallenin	400mx600m'lik	bir	arazi	parçası	üzerinde	kurulacağı	öngörülür	 ise,	
öğrencilerin	300	-	400m'lik	yaya	yolları	sistemi	ile	okula	ulaşmaları,	

• Okulların,	 mahallede,	 çocuklarda	 şehir	 merkezi	 bilincinin	 oluşmasına	 yardımcı	
olacak	 bir	 noktada,	 diğer	 merkez	 alanı	 işlevleri	 ile	 yakın	 bir	 ilişki	 içinde	
tasarlanması,	
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• Okul	 planlamasında	 farklı	 yaş	 grupları	 arasındaki	 ilişkiler	 danışmanların	
tavsiyeleri	doğrultusunda	göz	önünde	bulundurulmalı	ve	eğitim	hayatının	huzur	
içinde	devamına	yönelik	mimari	tasarımlar,	

• Eğitim	tesislerinin	gençler	için	ufuk	açıcı	ve	mesleki	eğilimlerini	belirlemelerine	
yardımcı	olacak	fonksiyonları	barındırması,	

• Eğitim	 tesislerinin,	 ekonomi	 ve	 sosyal	 canlılık	 açısından	 çok	 maksatlı	
planlanması,	

• Giriş	 holleri,	 toplantı	 salonları,	 mahallenin	 toplantı,	 sergi	 gibi	 kültürel,	
sosyal	faaliyetleri	için	kullanılacak	şekilde,	jimnastik	salonu,	teneffüshane	
gibi	mekânların	yemek	saatlerinde	yemekhaneye	dönüşümü,	

• Yaz	 aylarında	 bu	 tesislerin	 özel	 eğitim	 kurumlan,	 toplantı	 yapıları	 veya	
misafir	öğrenciler,	turistler	için	misafirhane	olarak	kullanımı,	

• İhtiyaç	 halinde,	 sanat-teknik	 okul	 gibi	 kuruluşlara	 yer	 ayrılması	 gibi	 konular	
düşünülerek,	 eğitim	 tesislerinin	 şehirlinin	 etkin	 bir	 şekilde	 kullanacağı	 odak	
noktalarını	oluşturması	sağlanmalıdır.	

SAĞLIK	TESİSLERİ		 • Pilot	 şehrin	 sağlık	 hizmetleri	 açısından	 üstleneceği	 fonksiyonlar	 mevcut	 ve	
oluşacak	ihtiyaçlara	(Aile	hekimliği	gibi)	göre	belirlenmeli,	

• Sağlık	tesislerinin	iç	mekân	standartları	düzenlenirken	çağdaş	gereksinimler	göz	
önünde	tutulmalı,	

• Yapılar,	hasta	ve	hasta	yakınları	için	kullanımı	kolay,	işletme	açısından	rasyonel,	
insanları	olumlu	etkileyebilecek	şekilde	tasarlanmalı,	

• Tesisleri	sakin	ve	doğrudan	tabiata	açılan	geniş	yeşil	alan	içindeki	ulaşımı	kolay	
alanlarda	yer	almalı,	kullanıcı	gereksinmeleri,	 tıbbi	gereklilikler,	doğru	örnekler	
en	 detaylı	 bir	 şekilde	 araştırılarak,	 mevcut	 hastanelerimizin	 mimari	 yanılgıları	
tekrar	edilmemelidir.	

MERKEZLER	VE	
KÜLTÜR	TESİSLERİ	

	 • Şehrin,	 tek	 tek	 ve	 bütün	 olarak	 doğal	 çevrenin,	 mimarlık	 ürünlerinin,	
güzelliklerinin	 yaşandığı	 bir	 kültürel	 hayat	 alanı	 olarak	 tasarlanması	 amaç	
olmalıdır.	

• Kültürel	çevreyi	yaşama	imkânı	yanında,	şehirlilere,	bir	araya	gelip	meselelerini	
tartıştıkları	 veya	 seçkin	 bir	 uzmanın	 görüşlerini	 dinledikleri,	 bir	 olayı	
kutladıkları,	bir	gösteriyi	 seyrettikleri	 çok	maksatlı	mekânlar	 temin	edilmelidir.	
Bu	amaçla	mahalle	merkezlerine	yakın	okullar,	konferans,	toplantı,	konser,	sergi,	
sportif	faaliyetler	için	mahallelinin	bir	araya	gelmesine	olanak	sağlayabilir.	

• Kitaplık,	okuma	salonu,	birkaç	küçük	dükkan,	mahallenin	ihtiyacı	olacak	bir	kaç	
tamirhane,	atölye	mahalle	merkezinde	planlanabilir.	

• Mahalle	 merkezindeki	 küçük	 bir	 mescit,	 şehir	 merkezinde	 sadelik	 ve	 yüceliğe	
sahip,	 uygun	 ölçüdeki	 bir	 merkez	 ibadethane	 ve	 yeşil	 alana	 bağlanan	 bir	
noktadaki	şehir	kütüphanesi	ile	şehrin	kültür	çevresi	tamamlanmalıdır.	

MERKEZLER	VE	
TABİAT	İLİŞKİSİ	

	 • Çevrili	 bahçeli	 ev	 kavramı	 Uzakdoğu	 ve	 çeşitli	 İslam	 şehirlerinde	
geliştirilmiştir.	Şehir	ananemizin	önemli	bir	unsuru	olan	çevrili	bahçe	kültürünün	
pilot	 şehirde	 gerçekleştirilmesi,	 insanın	 tabiat	 ile	 ilişkisini	 güzel	 ve	 yoğun	 bir	
biçimini	ortaya	koyacaktır.	

• Çevredeki	evlerin	bahçelerinden	yollara	ve	meydanlara	uzanan	ağaçlar	ve	
çiçekler,	 kamusal	 alanlardaki	 abidevi	 büyük	 ağaçlar,	 mahallelerin	
yakınlarındaki	spor	alanları,	zengin	korular,	mesire	yerleri	şehrin	çiçek	ve	
yeşil	dokusunu	oluşturacaktır.	

MERKEZLER	VE	
TİCARET	TESİSLERİ	

	 • Şehir	 merkezi	 bir	 alışveriş	 merkezi	 olarak	 doğru	 planlanmalı	 ve	 şehre	 canlılık	
kazandırmalıdır.	

• Merkezdeki	ticari	faaliyetlerin	iyi	organize	olması,	pilot	şehir	sakinlerinin	bütün	
ihtiyaçlarını	karşılamak	yanında	yakındaki	diğer	yerleşmelerdeki	nüfusun	da	bu	
hizmetten	 yararlanmasına	 imkân	 verecektir.	 Anadolu'daki	 merkez	 kasabaların,	
haftanın	bir	günü	pazar	yeri	oluşturarak	10	ila	40	km	mesafedeki	köylere	kadar	
hizmet	sunması	önemli	bir	örnektir.	

• Pilot	şehir	merkez	alanına	pazarın	kurulduğu	gün	dışarıdan	alışveriş	için	gelecek	
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nüfusun	 gürültü	 ve	 kargaşaya	 yol	 açmayacağı,	 haftanın	 her	 günü	 şehirli	 farklı	
gelir	 gruplarına	 hizmet	 verebilecek	 şekilde	 teşkilatlanmış	 bir	 alışveriş	
merkezinin	geliştirilmesinin	önemi	aşikârdır.	

• Bu	pazarı	 kullanacak	nüfusun	 gelir	 düzeyinin,	 satın	 alma,	 harcama	 alışkanlıklarının	
tespiti	çerçevesinde,	çarşı	ve	pazar	alanlarının	düzenlenip	kiraya	verilme	esaslarının,	
çarşı	ve	pazar	tesislerinin	sahibi	olan	vakfın,	pazar	alanında	oluşacak	ciro	üzerinden	
ne	kadarlık	bir	pay	miktarda	küçük	dükkân	ve	çeşitli	büyüklükte	mağazanın	mimari	
tasanın	işleri	bu	bilgiler	ışığında	gerçekleştirilmelidir.	
	

• Alması	 gerekeceğini	 belirleyecek	 bir	 ekonomik	 inceleme	 ve	 hesaplama	
yapılmalıdır.	 Yeterli	 Çarşı	 alanında	 yer	 alacak	 büro	 binası	 ihtiyacının	 şehir	
planlama	 çalışması	 paralelinde	 iktisatçı	 ve	 sosyal	 bilimci	 bir	 ekip	 tarafından	
hesaplanması	gerekecektir.	

SANAYİ	TESİSLERİ,	
KÜÇÜK	

İMALATHANELER	

	 • Üretim	 yapılarının	 mimarisinin	 verimlilik	 üzerinde	 önemli	 bir	 etken	 olduğu	
gerçeğinden	hareketle	mimariye	gereken	önem	verilmelidir.	

• Güzel	 sanayi	yapılan,	güzel	küçük	 imalathaneler	nasıl	olabilir	 sorusunun	cevabı	
verilmeli	ve	ülkemizde	son	yıllarda	gerçekleştirilen	organize	sanayi	 tesislerinin,	
çirkinliğini	tekrarlamayan	çözümlemeler	geliştirilmelidir.	

İNŞAAT	İÇİN	GEREKLİ	
ESASLAR	

	 • Böyle	 bir	 projeyi,	 ülkemizde	 uygulanan	 ve	 yanlışlığı	 depremler	 neticesinde	
tartışmasız	 bir	 şekilde	 ortaya	 çıkan,	 ağır	 ve	 güvenilmez	 yapı	 teknikleri	 ile	
gerçekleştirmenin	çok	zor,	hatta	imkânsızdır.	

• Pilot	 şehirdeki	 yaklaşık	 6.000	 evin	 taşıyıcı	 iskeletleri,	 duvar	 ve	 çatı	 elemanları,	
pencere	 kapıları,	 binlerce	 standart	 mutfak	 tezgâhı,	 dolapları,	 su	 blokunun	
fabrikada	 imal	 edilerek	 montaj	 süresinin	 kısalması	 ve	 depreme	 dayanıklılığı	
sağlanabilecektir.	

• Bu	 yaklaşım	 ile	 yüklenici	 grupları,	 evin	 standart	 yapı	 elemanlarını	 fabrikadan	
teslim	 alacak	 ve	 monte	 edecektir.	 Böylelikle,	 sadeleşen	 inşaatın	 kontrolü	
kolaylaşacak,	suistimaller	imkânsızlaşacaktır.	

• Prefabrikasyon,	montaj	 ve	 teknik	uygulama	kolaylığı,	 süreden	 tasarruf	 ve	 gayri	
ahlaki	 eğilimlerin	 önlenmesinin	 yanında,	 önemli	 maliyet	 tasarrufları	
sağlayacaktır.	
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DERLEMELER	V	–		

KENT	PLANLAMA	II	ATÖLYESİ	VE	MİMARİ	PROJE	7	İÇİN	“YENİ	ŞEHİRLER”	RAPORLARINDAN	BAZI	HESAPLAMALAR	

MAHALLE	 	 - Hektar	 başına	 200-400	 kişi	 arasında	 (böylece	 şehrin	 %80’i	 güzel	 alanlar	
oluşturulmasına	imkân	sağlanmıştır.)	

- 3-5	ile	15-20	evin	içerisine	yerleşeceği	ölçüde	imar	parselleri(s.	24)	
- 1-2	ve	çok	özel	hallerde	3	katı	geçmeyen	evler	
- Nüfus	 ve	 iş	 yerlerini	 şehir	 ölçeğinde	 hektar	 başına	 100-150	 kişilik	 ve	mahalle	

ölçeğinde	hektar	başına	200-400	kişilik	(s.	29)	
- 25.000	kişi	için	öngörülen	2-3	km2’dir.	(s.	34)	
- 3-6	yaş	arası	çocuk	oyunları	için	çıkmaz	yollar	tasarlanmalı	
- 5-18-25	arasında	evin	yerleşebileceği	konut	alanlarında	parselasyon.	(s.	88)	
- Şehir	içi	ulaşım	(s.	90)	
- İlk	adım	25.00	kişilik	pilot	proje	için	gerekli	arazi	ise	2-3	km2’dir.	(s.	112)		
- 25.000	 kişilik	 pilot	 şehirde	 250	 hektar	 ya	 da	 2,5	 km2	 alana	 ihtiyaç	 vardır.	 Bu	

sahaya	50	hektarlık	şehir	içi	açık	alanlar	ilave	edilmiştir.		
• 4200	nüfuslu	6	mahalle	için……………………...……….180	hektar	
• Şehir	merkezi	için………………………………..……………...10	hektar	
• Şehir	parkları	için	………………………...…...………………..25	hektar	
• Sanayi	tesisleri	için	………………………….…………………20	hektar	
• Kabristan	için	…………………………………..………...………10	hektar	
• Pis	su	tasfiye	tesisleri	için	……………………..…..………….5	hektar	
• Şehir	açık	alanları	için	…………………………………..…….50	hektar	
• Şehir	çevresi	yeşil	orman	kuşağı	için…………………....50	hektar	

Şeklinde	olacaktır.	(rapor	s.	73)	
- 300	hektarda	1/5000,	1/1000	ölçekli	haritalar	hazırlanmalı.	(rapor	s.	74)	

EV	VE	BAHÇE	 	 - 120m2’lik	küçük	arsa	üzerinde	zeminde	45	m2,	üst	katta	cumbalar	 ile	55m2	üç	
yatak	odası	olan	bir	evin	6	nüfuslu	bir	aileyi	barındırması	ve	75m2	de	bahçeye	
sahip	olması	kişi	başına	12,5m2	yeşil	alan	sağlanması.	(s.	89)	

- Ya	 da	 90m2’lik	 arsa	 üzerinde	 45m2	 bahçeye	 imkân	 vermesi,	 kişi	 başına	 7,5m2	
yeşil	olarak	sağlanması.	(s.	89)	

- Eve	 bir	 veya	 iki	 oda	 eklemeleri	 ihtimalinin	 de	 planda	 öngörülmesi	
gerekmektedir.	 Ev	 planının	 3	 X	 13	 veya	 6.5	 X	 6.5	 veya	 4	 X	 10	 gibi	 ölçülerde	
olması	 halinde	 eve	 yapılabilecek	 eklerin	 neler	 olabileceği	 de	 kolaylıkla	
tasarlanabilecektir.	(s.	104)	

25.000	kişilik	bölgelerde…	
- En	düşük	gelirliler	için	30-40	m2‘lik	evler	
- Orta	ve	orta	üst	gelir	gurubu	evler	için	140m2’lik	evler	öngörülüyor.	

• Bu	iki	durumda	ortalama	30+140=170/2=85m2	
- 6.000	konut	bulunacağı	kabul	ediliyor.	(s.	149)	
- Seçilen	20	ev	tipinin	1/50	ölçekli	projeleri	(rapor	s.	64)	
- 1/50,	 1/20,	 1/1	 projeler	 ve	 pencere,	 kapı,	 iç	 kapılar	 için	 imalat	 resimleri	

örnekler	(rapor	s.	64)	
- Parsel	 başına	 ortalama	 15-20	 evden	 hareket	 edildiğinde,	 6.000	 konutluk	

yerleşmede	400/700	parsel	bulunacağı	(rapor	s.	65)	
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EĞİTİM	TESİSLERİ	 	 - Ülkede	nüfusun	1/6’sı	temel	eğitim+lise	eğitimi	çağında.		
25.000	kişilik	bölgelerde…	
- 25.000*1/6=4166=	4200	kişi	
- Ortalama	30	kişilik	sınıflar	hesabı	ile	4.200/30=140	dershane		
- Bir	dershanenin	60m2	olması	öngörülürse	140*60=8.400	m2	
- Tenefüshane,	 yemekhane,	 koridor,	 vs.	 gibi	 alanlar	 da	 aynı	 miktarda	 yer	 alırsa	

toplam	inşaat	alan	ihtiyacı	8.400+8.400=16.800		(s.	150)	
- 1000	 evlik	 bir	 mahallenin	 400m14*600m	 lik	 bir	 arazi	 üzerinde	 kurulacağı	

öngörülürse	öğrencilerin	300-400m’lik	 yaya	 yolları	 sistemi	 ile	 okula	ulaşmaları	
(rapor	s.	55)	

SAĞLIK	TESİSLERİ	 	 - 25.000	 kişilik	 şehirde	 20	 yataklı	 bir	merkezi	 hastane	 (rapor	 s.	
53)	

TİCARİ	VE	İDARİ	
YAPILAR	

	 - 25.000	 kişilik	 nüfusun	 1/10’unun	 iş	 merkezinde	 ticaret,	 kültür,	 yönetim	 vs.	
hizmetlerde	 çalışacağı	 ve	 çalışan	 kişi	 başına	 düşecek	 yapı	 alanının	 6,25	 m2	
(çarşıda	5	m2,	ofis	binalarında	8	m2	kadar)olacağı	öngörülürse.		

- 25.000*1/10*6,25=	15.625	m2	

SANAYİ	TESİSLERİ	 	 - Sanayi	ile	birlikte	küçük	imalathaneler	ve	yan	sanayi	tesislerinin	de	nakledilmesi	
gerekeceğinden,	sanayi	bölgesinde:		
• Hektar	başına	100	kişi	yoğunluk,	
• Yapı	taban	alanının	toplam	alana	oranı	%20	olarak	öngörülmüştür.	

25.000	nüfuslu	şehirde	6000	aile	reisinin	yarısının	hizmetlerde,	diğer	yarısının	sanayi	ve	
imalat	sektöründe	çalışacağı	varsayımı	ile	sanayi	bölgesinde:	

• 3000	kişi	için	30	hektarlık	bir	alan	ayrılacağı,	
• 30	 hektar	 arazide	 %20	 işgal	 ile	 inşaat	 alanının	 60.000	 m2	 olacağı	

hesaplanmıştır.	

ŞEHİR/	ARAZİ	 	 - Yoğunluk	 kaydıyla	 1.000.000	 kişiyi	 yerleştireceğimizi	 yeni	 şehirler	 yaklaşık	
7.000-10.000	(70-100	km2)hektar	araziye	ihtiyaç	vardır.	(s.	29)	

- Her	 1.000.000	 kişi	 için;	 şehir	 ölçeğinde	 150	 kişiye	 1	 hektar	 arazi	 gerektiği	
saptanarak,	 yaklaşık	 olarak	 (1.000.000/150)	 6.666	 hektar,	 yani	 70	 km2	
yüzölçümünde	 olduğu	 görülmektedir.	 (devletin	 elinde	 400.000	 km2	 arazi	
bulunmaktadır.)	(s.	112)	

MALİYET	VE	SINIFLAMA	
- Nüfusu	1	milyon	olan	bir	yerleşmede,	merkez	 ticaret	yapıları	kira	ve	artı	değer	

tahsilatının,	cironun	%	5'i	oranında	olması	halinde,	yılda	200.000.000,-	$'a	ulaşan	
bir	gelir	sağlayacağı	görülmektedir.	(s.	30)	

- Her	1.000.000	nüfus	için	konut	kredisi	olarak	2,5	milyar	$	kredi	sağlanmalı.	Yıllık	
aile	gelirinin	%10-20	oranına	tekabül	etmeli	krediler.(s.	34)		

- 20	dilime	bölünmüş	gelir	 grupları,	 gelirleri	birbirine	yakın	6	gruba	ayrılmış,	bu	
arada	 arsa	 bedelleri	 kademelendirilerek,	 düşük	 gelirli	 grup	 için	 yüksek	 gelirli	
gruptan	 fon	 kaydıracak	 bir	 hesap	 dengesi	 yapmak,	 gerçekçi	 ve	 adil	 bir	 çözüm	
olarak	düşünülmüştür.	

- 19.	ve	20.	gelir	gruplarının,	şehrin	en	müstesna	yerlerini	tercih	edecekleri	gerçeği	
göz	önünde	tutularak,	şehir	planlamasında	bu	özel	itibar	alanlarının	belirlenmesi,	
ancak	aynı	zamanda	gelir	düzeyine	bağımlı	bir	sosyal	ayrışmanın	önlenmesi	için	
gerekli	 düzenlemelerin	 de	 gerçekleştirilmesi,	 projenin	 ana	 sorun	 ve	
amaçlarından	birisini	teşkil	edecektir.	(s.	113)	

- 5.000,-	 $	 olacağım	 ve	 bunun	 %	 80'inini	 oluşturan	 4.000,-	 $'ın	 şehir	 merkez	
alanındaki	 çeşitli	 hizmetlere	 ödeneceğini	 öngörürsek,	 bu	 merkez	 alanlarında	
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yıllık	ciro,	4.000,-	$	X	1.000.000	=	4.000.000.000,-	$	olmaktadır.	Bu	tutarın%	5'i	
kadar	 bir	 miktarın	 bina	 kirası	 biçiminde	 tahsil	 edilmesi	 halinde,	 200.000.000,-	
$dolayında	bir	gelirin	oluşacağı	görülmektedir.	(s.	120)	

- 25.000	kişilik	şehir	maliyeti	20,5	milyon	$	(s.	149)	

• Eğitim	tesisleri	2	milyon	$	

• Sağlık	tesisleri	1	milyon	$	

• Ticari	ve	İdari	yapılar	4	milyon	$	

• Kültür	yapıları	1	milyon	$	

• Altyapı	12,5	milyon	$	

• Toplam	20,5	milyon	$	

• GELİRLER	

• Arsa	satışından	22	milyon	$	

• Konut	peşinatları	11	milyon	$	

• Sağlanacak	krediler	64	milyon	$	

• Toplam	97	milyon	$	
(s.	151)		

- 1.000.000	kişilik	şehriler	topluluğunun	maliyeti	4	milyar	$	

MUHTELİF	 	 - 3-5	 gün	 ile	 10-15	 gün	 arasında,	 arsası	 üzerinde	monte	 edilmesinin	 sağlayacağı	
işçilik	tasarrufları,	bugün	Türkiye'de	betonarme	gibi	cari	ıslak	yapı	tekniklerinin	
gerektirdiği	 işçilik	 harcamalarını	 sıfıra	 indirerek,	 yapı	 maliyetinde	 %	 30-50	
arasında	tasarruflar	sağlamaktadır.	

UYGULAMACILAR	 	 - 30-50	 arası	 genç	mimar	neslinin	belirlenmesi,	 kısa	 bir	 eğitimden	 sonra	mahalli	
kararlara	 rehberlik	 edecek	 sade	 dokümanların	 oluşturulması	 ve	 kullanılması	
uygulamada	 yüksek	 seviye	 sağlayacaktır.	 Ayrıca	 bu	 genç	 uygulayıcıların	 30-50	
tanesinin	danışabileceği	bir	üst	düzey	uzman	mimarın	katkısı	ile	yeni	şehirlerin,	
zengin,	güzel	yapı	dokularına,	sokaklara,	meydanlara,	mahallelere	sahip	olmaları	
sağlanabilir.	
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TURGUT CANSEVER’İN 1999 DEPREMLERİNDEN 
ETKİLENEN AİLELER İÇİN HAZIRLADIĞI
“SAHİBİNİN ÖZ CABASI İLE ÜRETİLECEK  
KONUT BİRİMİ ÖNERİSİ”

Merhum muhakkik mimar Turgut Cansever, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra, 

müthiş bir mesuliyet duygusuyla yaklaşık 20 metrekarelik, ahşap malzemeyle inşa edilecek bir barınma 

birimi tasarlamış ve depremzedelere ulaştırılmak üzere Akyazı’ya göndermiştir. Mimar Emine Öğün’ün 

Cansever’le tasarımını yaptığı ve çizimlerini gerçekleştirdiği paftaları kendi imkanlarıyla çoğaltmış 

ve üzerlerine “ücretsizdir” kaşeleri basılmıştır. Çizimlerin tarihi 22 Kasım 1999’a, yani 12 Kasım 

depreminden 10 gün sonraya tarihlenmektedir. 

Bu mesuliyet duygusunun bir benzeri Bosna’da yaşanmıştır. Cansever’in tavrı, Osmanlı’nın son 

dönemlerine yetişmiş, üniversitede dersler veren ve aynı zamanda hattat olan Eşref Kovaçeviç’in Bosna 

direnişine katkısı ile kıyaslanabilir. Sultanahmet Camii’nin mihrap mumlukları üzerlerindeki hatların 

da müellifi olan Kovaçeviç Bosna savaşı çıktığında 85 yaşın üzerinde idi.  Savaş sırasında Bosnayı 

terketmeyeceğini ve direnişe en iyi bildiği işle, kendi hattıyla bir Kur’an-ı Kerim yazarak katkı vereceğini 

beyan etmişti. Savaş süresince yaklaşık 3-3,5 sene boyunca Bosna’daki evine kapanmış ve bir Kuran’ı 

Kerim telif etmişti. Bu telifteki amacı savaşın öncelikli sebeplerinden olan bir medeniyet soykırımına karşı 

o medeniyetin bir unsurunu yeniden üretmekti.
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Turgut Cansever’in yaptığı da taşıdığı mesuliyet şuuru anlamında böyledir. Nitekim Ankara’da Bosna anıtı 

açılışında jüri üyesi olarak davet edildiğinde Cansever’in şart koştuğu şu cümleleri bu iki büyük adamın 

duygu dünyasını anlamak için son derece manidardır: “Bosnalılar, inançlarının yansıması olan dünyalarını, 

inşa ettikleri dünyayı, bu inançlarının tam ifadesi olan biçimler alemini korumak için ölüyorlar. Üçyüzbin kişi 

bunun için can verdi. Biz ise bu dünyayı kendi ellerimizle yıktık. Bundan pişman olduğumuzu, utandığımızı 

ortaya koymadan, pişmanlığımızın ifadesi olarak da yanlışımızdan vazgeçtiğimizi, bundan sonra doğruyu 

yapacağımızı ifade etmeden Ankara’da anıt dikmek hem kendimizi, hem Bosnalıları, hem gelecek 

nesilleri aldatmak demektir. Eğer bunu vaat ediyorsanız, yani Ankara’da eski Ankara evlerinden oluşan 

bir mahalleyi inşa etmeyi ve onları yok eden yanlışın ürünlerine engel olmayı vaat ediyorsanız o zaman 

Ankara’da bir Bosna anıtı yapmaya hakkınız vardır.” 1

Cansever’in deprem bölgesine gönderdiği paftalar kullanılarak belki hiçbir ev üretilmemiştir ama o 

bu paftalarla “Osmanlı kalfalarının, büyük Asya yapıcılarının tarihte başardıklarına benzer programları 

Türkiye’nin de başarması(nın) mümkün olabilir”liğini 2  göstermek istemiş gibidir. Mezkur paftalar burada 

ilk defa yayınlanmaktadır.  Bu kitabın çeşitli yerlerinde bahsedilen Cansever’in “Yeni Şehir Raporları” da 

benzer bir mesuliyet şuuruyla hazırlanmıştır.

1  Turgut Cansever, “Tarihi Çevre 

Nasıl Korunmalı”, Osmanlı 

Şehri, Timaş Yay., İstanbul, 

2010, s. 212.

2  Turgut Cansever,  İslam’da 

Şehir ve Mimari, 1. Baskı,  

İz Yay., İstanbul, 1997,  

s. 107-108.
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YIKICI DEPREMDEN ETKİLENECEK  
ZEYTİNBURNU İLÇESİ NÜFUSUNU  
SAFHALAR HALİNDE YENİ ŞEHİRLERE  
YERLEŞTİRME PROJESİ

TURGUT CANSEVER, EMİNE ÖĞÜN, MEHMET ÖĞÜN

Turgut Cansever’in de bir aşamasına teklif sunduğu “Zeytinburnu Pilot Projesi” çalışmalarına 

2003’de başlanmıştır. Proje ihalesi 07.01.2003 tarihinde,  İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı (İBB), Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü (YKDM) altında faaliyet gösteren 

İstanbul Şehircilik Atölyesi (İŞAT) tarafından Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ)’a 

verilmiştir. Ayrıntılı ihale şartnamesinde proje yedi safhadan oluşmaktadır. Şartnamenin 

safhalarının bir aşamasındaki tanım şöyledir: “Yeni yerleşimler için gerekli alan tespiti ve projeler 

geliştirilmesi ve uygulama modellerinin sunulmaya hazır hale getirilmesi”. İşte bu safhada teklif 

proje alınanlardan biri muhakkik mimar Turgut Cansever’dir.

Bugünün idari sınırlarında İstanbul Başakşehir ilçesinin Başak Mahallesi sınırları içinde kalan bir 

arazi için önerilen proje, Cansever ve bir uzman ekip tarafından 02 Aralık 2004 tarihinde üç pafta, 

Mart 2005 tarihinde ise üç pafta olmak üzere toplamda altı pafta halinde idareye sunulmuştur. 

Proje Zeytinburnu halkının Başakşehir Başak Mahallesi’nde kurulacak Yeni Şehirler’e 

yerleştirilmesini ön görmektedir.

İlk üç pafta bir ön sunumdur. Bu paftalarda genel olarak şehirler nasıl olmalı sorusuna 

Cansever’in verdiği genel cevaplar söz konusudur. Başlığı şöyledir: “Yıkıcı Depremden 

Etkilenecek Zeytinburnu İlçesi Nüfusunu Safhalar Halinde Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi”, 

İkinci üç pafta ise “Yıkıcı Depremden Etkilenecek Zeytinburnu İlçesi Nüfusunu Safhalar Halinde 

Yeni Şehirlere Yerleştirme Projesi Çerçevesinde Esenler’in Kuzeyinde Üç Yeni Şehir Önerisi” 

başlığını taşımaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere, bu ikinci üç pafta, ilk üç paftada sunulmuş 

olan ilkelerin somut bir araziye tatbiki demektir. 

Projenin müelliflik şirketinin tam adı “Turgut Cansever Mimarlık Mühendislik Planlama 

Danışmanlık Ltd. Şti.”dir. Projenin tasarımcıları/mimarları Dr. Turgut Cansever, Mehmet Öğün 

ve Emine Öğün’dür. Ayrıca, projenin teslim paftalarında proje ekibi olarak iktisatçı Savmi Ersek, 

iktisatçı Dr. Mustafa Özel, jeofizikçi Dr. Recep Hayri Eren, jeofizikçi Dr. Fazlı Yılmaz Oktay, çevre 

mühendisi Dr. Yakup Basmacı isimleri yazılıdır.  

Proje müellif ekibinin yanında inceleme kurumu BİMTAŞ, kontrol/onay kurumu ise İŞAT olarak 

gözükmektedir. BİMTAŞ bünyesinden bir mimar, dört şehir plancısı, proje müdürü ve genel 

müdür; İŞAT bünyesinden ise bir mimar, bir inşaat mühendisi, bir mimar, bir jeomorfok, bir harita 

mühendisi, bir müdür yardımcısı ve bir müdür projenin diğer kişileri olarak zikredilmektedir.

Aşağıda Turgut Cansever, Emine Öğün ve Mehmet Öğün’ün 2005 yılında yaptıkları projenin 

sunum paftalarından alıntılar yer almaktadır. Zeytinburnu Pilot Projesi’ne bağlı olarak gerçekleşen 

bu proje Turgut Cansever hayatta iken Yeni Şehirlerle ilgili yaptığı son etüd ve öneri olarak 

görülebilir. 
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TOKİ 7 İKLİM 7 BÖLGE PROJE YARIŞMASI’DAN
İKİ PROJE

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BİRİNCİSİ

Tasarım: Mi’Mar Mimarlık / AHMET YILMAZ, İBRAHİM HAKKI YİĞİT

Proje ekibi: ELİF ADANAŞ, FEYZA AVCI, OSMAN BALAK, ESRA TUNÇ, BEYZA NUR BOZKURT / Maket

MİMARİ PROJE RAPORU

Kilis’in konumu

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Kilis, 79’uncu il olup; kuzeyde Gaziantep ili, güneyde 

Suriye toprakları ile çevrilidir.

Kilis şehir merkezi coğrafi olarak, batısındaki 750 m yükseklikte kalker yapılı tepelikler ve 

kuzeyinde 950-1000 m yükseklikteki bazalt örtülü Resulosman Acar dağları ile çevrilidir. 

Sınırlarımız içinde kalan kısmı doğu-batı  yönünde uzanan Kilis Ovası’nın kuzeybatı kenarında yer 

almaktadır.

İklim olarak Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş bölgesinde yer aldığından, zeytin ve 

üzüm bağları ile bahçe ve tarla tarımı yapılmaktadır. Yıllık ortalama en düşük sıcaklık ocak- aralık 

ayları için ortalama 5-8 derece, en sıcak sıcaklık temmuz- ağustos ortalama 30-35 derecedir.

Kilis ve çevresi tarihsel gelişimi

Aşağı Mezepotamya havzasında yer alan Kilis ve çevresi, en eski uygarlık merkezleri arasında yer 

almaktadır. Dolayısı ile bölge kesintisiz insan yerleşimlerinin izlerini taşımaktadır. (Babil, Hitit, 

Huri-Mitanni, Arami,Asur, Pers, Makedonya, Roma Bizans, Selçuklu, Memluk/ Kölemen,Osmanlı)

V.Yüzyıldan sonra Kilis ve yöresi, XI.Yüzyıla kadar Hıristiyan Bizansla Müslüman Araplar arasında 

sürekli el değiştirmiştir.

1124 yılında Artuklu (1101-1231) ve  Eyyübi (1171-1348)egemenliklerinden sonra bölgeyi eline 

geçiren Kölemenler (Memluk Devleti,1250-1516); Anazarba, Azez, Kilis ve Ravanda kalelerini 

onararak;  bugünkü Kilis kent merkezinin bulunduğu yeri, alışveriş / ticaret merkezi yapmıştır. 

Ancak Kilis asıl önemini Yavuz Sultan Selim’in Memluk Sultanı Kansu Gavri’yi Mercidabık 

savaşında (24 Ağustos 1516) yenmesi ve Osmanlı topraklarına katması ile kazanır ki, Şehirde 

bulunan birçok tarihi yapı bu dönemden kalmadır. 

Anıtsal yapılar

Kadı Camii, Akçurun Camii 1585,

Paşa Hamamı, Ulu Camii revakları
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Geleneksel doku

Geleneksel Kilis şehir dokusu, az eğimli topoğrafyaya uygun olarak kademelerle yükselmekte ve 

hareketli silüet oluşturmaktadır. Yerel taş malzeme ve geleneksel yapım tekniği kullanılarak inşa 

edilen yapılar, organik yol/sokak dokusu ile birbirine bağlanarak sürprizler oluşturmaktadır. İklim 

koşullarından kaynaklı serinlik oluşturan dar sokaklar yer yer çıkmaz sokaklarla son bulmaktadır.

Geleneksel Kilis evi plan kurgusu

Geleneksel Kilis evi, mahrem avlu etrafında kurgulanmış mekan organizasyonuna sahiptir. Dış 

dünyaya kapalı olabildiğince kapalı olan avlu odaları düşeyde ve yatayda birbirine bağlayan “evin 

içi” konumuna sahiptir. 

Bölgesel mimaride “avlu” dış mekan değil iç mekandır. Bu konumu ile Avlu yeme içme, oturma, 

uyuma, toplantı, misafirlik ve ev işleri gibi ev yaşamın tüm işlevlerine cevap vermektedir. Dolayısı 

ile avlunun sokakla ilişkisi kapı girişi ile sınırlıdır.

Ayrıca Evin bahçesi konumundaki avlu, peyzajı ile de önem arz etmekte olup, Avluda mutlaka 

ağaç, meyve, çiçek, çeşme ve su kuyusu yer almaktadır. 

Şekil 1 Kilis Envanteri ve Dokusu 

S. Bebekoğlu-Mehmet Tektuna

Şekil 2 Doku dety  S. Bebekoğlu-

Mehmet Tektuna

Şekil 3 Geleneksel Kilis Mahalle 

Dokusu - S. Bebekoğlu-Mehmet 

Tektuna

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3
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Eyvan; Çoğunlukla anıtsal medrese mimarisinde gördüğümüz eyvana, Kilis evlerinde de rastlarız. 

Eyvan sivil mimaride evin en seçkin mekanıdır(baş oda konumunda)ve tüm eve hakim noktada 

konumlandırılmıştır. 

 

Planlama ilkesi 

TOKİ - Emlak Konut GYO A.Ş.’nin açmış olduğu bu yarışma; bölgesel ve yerel mimarinin çağdaş 

ihtiyaç ve konfor koşullarına göre yorumlanması ile birlikte günümüz planlama anlayışı ile yok olan 

şehir dokularımızın onarılması açısından bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. 
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Bu bağlam üzerinden yola çıkıldığında, verilen proje alanı yetersiz bulunmuş ve planlama birkaç 

mahalleyi içeren yaklaşık 1000 hektarlık alan üzerinden değerlendirilerek öneri hazırlanmıştır. 

Çünkü geleneksel doku bozulması, tekil yapı ölçeğinden öte planlama ilkeleri ile ilişkilidir.

Dolayısı ile şehir kimliğini oluşturan temel unsur ”doku” ve devamında “yapı” gelmektedir.

Tasarım Kararları

Geleneksel şehirlerimiz bir labirente benzer sokaklarda hareket ederken sürekli keşif 

halindesinizdir. Bir anda olup-biten donmuş görüntüler, perspektifler yoktur, sürekli değişen 

perspektiflerle etrafa duyarlı olmaya iten bir düzen hakimdir. Bu anlayış ilkesel olarak planlamada 

esas alınmıştır. 

Parselasyon ve planlamayı kolay üretilir hale getirmek için, üst ölçekli şematik planlama ile 

topografyaya uyan yol ağı oluşturulmuş yol ve standart parseller ile mahalle kurgusu tasarlanmıştır.

Doku odaklı planlama ilkesi esas alınarak; standart parsel ve ev tipleri ile, geleneksel şehir dokusu 

elde edilmeye çalışılmıştır.

Tabiat sürekli bir oluş halindedir. Dolayısıyla mimaride buna eşlik etmek ve katkıda bulunmak 

zorundadır. Donmuş görüntüler yerine değişken, dönüşüme açık biçimleme ve planlama esas 

kabul edilmiştir.

Duvar; Geleneksel şehirlerde vazgeçilmez unsurlardan biride duvarlardır. Duvarlar; kamusal 

alanlarla özel alanı bölen ayraçlardır. Duvarlar sokağın bir parçası ve onu tamamlayan bir 

elemanıdır.

Duvar ‘Ev hali ve yaşantısını’ özgürleştiren, güvenli bahçe hayatını oluşturan unsurlardır. Bu 

bağlamdan yola çıkarak projede duvarların tekrar şehir planlamasına ve mimarisine katılması 

hedeflenmiştir.

Konut dokusu için ‘1’ emsal ve altı kendi yeşiline sahip yerleşmeyi mümkün kılmakta ve kamu 

üzerindeki açık alan yükünü azaltmaktadır. Dolayısı ile apartman çözümü yerine irili ufaklı konut 

birimleri önerilmiştir.

Toplumsal kültür ve “ev” yaşayışına bakıldığında mahremiyeti ön planda tutan anlayış hakimdir. 

Dolayısı ile müstakil çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Plan Tipleri

 Tasarım gelenekse ev tiplerindeki yerel mimari çözümler analiz edilerek karakteristik biçimler 

(avlu,eyvan,vs..) ilkesel olarak esas alınmış ve komşuluk ilişkileri göz önünde bulundurularak 

günümüz konfor koşullarına göre çözümlenmiştir.
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Üst ölçekli planlama kararlarını ilksel olarak belirledikten sonra standart parsel ve ev tipleri ile aynı 

dokunun aranması hedeflenmiştir. Bu maksatla 5 tip parsel ve ev planı hazırlanarak plan kararlarına 

göre yerleştirilmiştir

Standartlar

Geleneksel şehir dokusundaki örgünün karmaşıklığı, standart yapı elemanları ve üslup birliği ile 

yok olmakta ve bütünlük sağlanmaktadır. Malzeme birliği, yapı elemanlarındaki ( kapı, pencere, vs. 

) standartlar ve oranlar, yapı ve parsel geometrilerindeki farklılığın oluşturacağı karmaşayı adeta 

hissedilmeyecek hale getirir. Bu bütünlüğe üslup birliği katkıda bulunarak kültürel birikimi ve değeri 

ortaya koyar, sıradanlığı yok eder zenginleştirir.

Bu yaklaşımla yeni yapı tiplerinde benzer form, biçim ve yapı tekniği önerilmiştir.

Yapım Tekniği 

Proje alanı için seçilen bölgedede(Antep, Kilis ), bin yıldır yapıla gelen yığma taş bina geleneği 

korunmalıdır.

Projede, yığma yapı teknolojisini çağdaş tekniklerle harmanlayarak sürdürmesi hedeflenmiştir. Yığma 

taş duvarlar, gizli veya açık düşey ve yatay beton hatıllarla güçlendirilerek mix (karma) yapı strüktürü 

önerilmiştir.

 Son zamanlara kadar devam eden yığma yapı geleneği; Bölgenin iklim koşulları da dikkate 

alındığında en sağlıklı ve konforlu yapım sistemi olduğunu ortaya koymuştur.

Salt biçimsel analojilerle yapılan mimari çözümlemeler; malzeme ve yapım tekniği göz ardı edilerek 

başarıya ulaşamaz. Dolayısıyla geleneksel mimari planlaması ve malzeme tekniği yorumlanarak 

önerilmiştir.

İklim

Bölgenin iklim değerleri göz önünde bulundurulduğunda geleneksel taş mimarinin insan konforu 

açısından doğru tercih olduğu anlaşılmaktadır. Malzeme kaynaklarında sorun olmadığı ve bu tekniğin 

ve usta geleneğinin kültürel bir değer olarak kabul edilmesi ve yaşatılması koruma kavramı açısından 

önem taşır.

Yapılan araştırmalarda dış ortamdaki hava sıcaklığı sokaktan başlayarak avluya ve odaya kadar 10-

15 derece ısı düşüşü sağladığı saptanmıştır.

İklimin sıcak ve sert oluşu sürekli gölgeli yollar ve avlulara -  geçitlere ihtiyaç duyulmakta, insan 

hareketini konforlu hale getirmektedir.
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Az katlı sıkışık yapılarla araziye yayılan planlama, duvar ve gölgelikli geçişlerle desteklenerek, 

insanı ezmeyen insanla barışık bir tasarım hedeflenmiştir.

Sıcak iklimde konforlu mekânlar oluşturmak için Yerel malzeme ile inşa edilmesi hedeflenen 

kargir yapılar, şehirle doku bütünlüğü sağlamakla kalmayacak cebri havalandırmayı önemli ölçüde 

ortadan kaldıracaktır.

Kaynaklar:

Kilis Envanteri ve Dokusu -S. Bebekoğlu-Mehmet Tektuna

T.C. Kilis Valiliği- www.kilis.gov.tr
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MİMARİ PROJE RAPORU

Yarışma ilanında ifade edilen amaç;  ……….” kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde 

olarak günümüz koşullarına uygun yeni yapılaşmanın geleneksel mimariden ilham alarak 

oluşmasını teşvik etmektir” şeklinde ifadelendirilmiştir. 

Ayrıca Bellek, Kimlik, Doku, (Geleneksel Türk Mimarisi kent dokusu) gibi anahtar kavramlara 

vurgu yapılmıştır.

TOKİ - Emlak Konut GYO A.Ş.’nin açmış olduğu bu yarışma projesi, son zamanlarda artan ancak 

yaklaşık 50 yıldır süre gelen şehirleşme politikalarının kamu ölçeğinde masaya yatırılması olarak 

okunmalıdır. Ancak kronikleşmiş şehir ölçeğindeki problemlere yönelik yarışmacılardan beklenen 

çözüm, verilen imar planı ve parseller üzerinden çözülemeyecek kadar büyük olduğu gözden 

kaçmamalıdır.

Bu noktadan hareketle, meseleyi ev ve site ölçeğine indirgemenin eksik olduğunu düşünüyoruz.

Dolayısı ile çalışma alanını büyüterek makro ölçekte mahalle dokusu ve planlaması önerilmiş ve 

konut ölçeğine inilmiştir.

Planlama kriterleri

Amaçlanan hedefe ulaşmak için öncelikle şehir ölçeğinde planlama yapmak gerektiğini 

düşünerek 4 mahalle ölçeğinde 900-1200 hektarlık alanda doku önerisi sunulmuştur.

Doku odaklı planlama anlayışı güdülmüş çünkü kentleri algılamanın ve onlara kimliğini veren 

temel unsurun doku olduğu bilinmektedir. Ayrıca şehirlerimizde zannedildiği gibi bölgelere göre 

doku farklılığının çok belirgin olmadığı, iklim, malzeme ve yaşam biçiminden kaynaklanan kısmen 

mimari ve yapı tipolojisinin farklılaştığını görürüz (bkz. Şekil 1). 

7 Bölgenin tamamı için verilen örnek dokulara baktığımızda organik şehir dokusunu rahatlıkla 

görebiliriz. Dokuyu veren yollar kıvrılarak çoğalan ve bazen çıkmaz sokaklarla son bulan 

topografyaya uyumlu organik bir ağ oluşturmaktadırlar.

Bu anlayışla dokuyu ifade edebilmek için mahalle ölçeğinde planlama önerisi getirilmiş ve 

proje alanına yaklaştıkça detaylandırılmıştır. Hedeflenen şehir kimliği ve dokusunun ancak bu 

ölçeklerden bakılarak anlaşılabileceği kanaatindeyiz.  Dolayısı ile proje sınırları dikkate alınarak 

daha büyük ölçekte çalışma yapılmıştır.

MARMARA BÖLGESİ ÖNERİSİ

Tasarım: Mi’Mar Mimarlık / AHMET YILMAZ, İBRAHİM HAKKI YİĞİT

Proje ekibi: BEKİR SAMİ ATEŞCİ, MUHAMMED SALİH ALJAREH, OSMAN BALAK / Teknik Ressam,  

                     BEYZA NUR BOZKURT / Maket
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Dünyada apartmanlaşma anlayışının sosyal bunalımlara neden olduğu görülmüş ve terk 

edilmiştir. 

Ortak bahçe, park anlayışı toplum yapısında örtüşemediğinden, Kamusal alanı artırmak yerine 

özel mülkiyeti yaygınlaştırmaktan geçer. Bu ilksel tavır geleneksel şehirlerin özünü oluşturur, aynı 

zamanda komşuluk ilişkilerinin artmasına, sosyal ve yöresel problemlerin aza indirgenmesini 

sağlar. Bu nedenlerden dolayı çok küçük ebattan büyük ebada kadar çok çeşitli ev tipleri 

önerilmiştir.

Antalya şehir dokusu

Diyarbakır şehir dokusu

Tokat şehir dokusu

Bursa şehir dokusu

Sivas şehir dokusu

Kütahya şehir dokusu
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Geleneksel Osmanlı konut mimarisinin tipik örneğini teşkil eden hafif ahşap sütrüktürünü 

yapı geleneğini günümüz yapım teknikleri ile sürdürülmesi ülkemiz ve dünya mirası açısından 

önemlidir. Osmanlı ahşap sürtüktür kurgusu mühendislik açısından örnek alınabilecek be 

sürdürülebilecek değere sahiptir. İskelet sistemi dünyadaki benzer malzeme örnekleri ile 

kıyaslandığında çok narindir. Tüm taşıyıcı elemanların kesit, ağırlık ve uzunluk değerleri itibariyle 

tek insanın taşıyabileceği ölçülerde olması inşaa kolaylığı açısından günümüz endüstriyel üretim 

mantığı ile örtüşmektedir. Dolayısıyla malzeme kaynak ve temin problemleri dışında bir konut 

üretim çözümü olarak geçerliliğini korumaktadır.

Yukarıda ifade edilen değerler esas alınarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan sürdürülebilir 

konut üretimi meselesine ışık tutacak endüstriyel üretimleri başarabilecek ülkenin Türkiye 

olduğunu düşünüyoruz. Esasında benzer endüstriyel teknikler kullanılarak konut üretimleri 

günümüzde yapılmaktadır. Ancak bu üretimler barınma ihtiyacını karşılamak dışında mimari 

çeşitlilikten yoksundur. Çünkü yapı tipleştirilerek çoğaltılmaktadır. Hâlbuki bizim geleneksel 

konut üretimimizde yapıdan ziyade yapıyı oluşturan mimari elemanlar tipleştirilerek standardize 

edilmiştir. Yani geleneksel İstanbul ahşap konut mimarisi incelendiğinde mimari elemanlarında 

(pencere, pervaz, kapı, merdiven, dikme, kiriş v.s) konut stoku değerlendirildiğinde çok sınırlı 

sayıda çeşitlilik mevcuttur. Ancak buna rağmen şehri oluşturan ve şehre kimliği veren dokuyla 

birlikte oluşan değişken geometrilerdeki parselasyon tip ev algısını ortadan kaldırmaktadır. 

Oluşturulan bu standardizasyon ve malzeme bütünlüğü üslup ve kimlik birliğini meydana 

getirmektedir.

Bütün bu değerler göz önünde bulundurularak günümüzde konut üretimi;

   hafif çelik sürtüktür ve paneller,

   betonarme iskelet taşıyıcı sürtüktür ve paneller,

   ahşap karkas sistem (veya çelik karkas sistem) ve paneller,

ile geleneksel şehir dokusu göz önünde bulundurularak endüstriyel üretim ve standardizasyon 

oluşturulması önerilmektedir. Bu bağlamda oluşturulan 9 tip plan çözümü modüler panel üretimi 

anlayışı ile sonsuz tip ve çeşitlilikte konut üretimine imkân sağlayacaktır. Bu öneri daha büyük 

ölçekte yerleşim alanları ve ihtiyaçlar için detaylı çalışmaya açıktır. 
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Tip 1a Tip 2

Tip 1b Tip 4b

Tip 5
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Uzun zaman bir Amerika şehrinde yaşadım. Yılda bir sömestır hâlâ bu şehirde yaşıyorum. Burası 

küçük bir üniversite şehri. 70 bin nüfusun yarısı öğrenci. Şehir tertemiz. En yağışlı günde yürü 

ayağına bir parça çamur bulaşmaz. Hani halkımızın bal dök yala dediği türden. Yeşil, yeşil, 

yeşil. Hangi sokakta yürüsen seni iki yandan kucaklayan bir yeşil güzellik içinde yürürsün, yalnız 

en işlek yollarda değil, en yoksul mahallelerde bile yeşilin eksikliği yok. Evlerin çok büyük bir 

bölümü iki kat ve önlü arkalı bahçe içine oturmuşlar. Şehrin dört yanı ormanla çevrili. Merkezden 

birkaç kilometre ayrılırsan kendini bir ağaç denizinde bulursun. Nedir bu yeşilin sırrı diye hep 

düşünürdüm. Elbet gelir seviyesi halkın önemli. Sonra bir olaya karıştım. Yeşili kimin koruduğunu 

ve hangi usullerle koruduğunu öğrendim. Sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Yıllar önce bir ev yaptırıp satmak sevdasına tutuldum. İnşaattan hiç anlamam. Ancak burada bir 

akrabam var. Tek başına bir evi temelden çatıya kadar yapar. Yapıp kiraya verdiği veya sattığı 

evlerin sayısı 12’yi geçmiştir. Bugün de yapar satar. Benim aklımı çeldi. Güzel bir arsa varmış, 

şunu alalım dedi.. Şehrin değerlibir yerinde, her  yanı ormanlık. Cennet gibi bir yer. Arsa, dört tane 

bahçeli ev yapacak kadar geniş. Ancak, şehir planında buraya bir ev yapılması uygun görülmüş.. 

Tek bir ev yapılırsa kazançlı değil, iki ev yapılırsa kazançlı. Bize belediyeye başvurun, iki ev 

yapılmasına müsaade alabilirsiniz dediler.

Komşuların istekleri

Belediyeye başvurduk. Bize dediler ki, “İlk adımda bütün komşularınıza iadeli taahhütlü bir 

mektup gönderecek ve bu arsaya iki ev yapmak istediğinizi bildireceksiniz, gelen cevaplarla, filan 

gün gene gelin.” Arsanın komşularına birer mektup gönderdik. Gelen cevapları özetliyorum.

 Bir komşu diyor ki, “Evlerimizin önünden geçen yol dardır. Bu yoldan geyikler geçer. İki evin 

en az iki arabası olacağına göre dar yolun trafiği artacak. Geyiklerimiz daha büyük bir tehlike 

içine düşecek.” İkinci komşumuz şöyle diyor: “Biz çocuklarımızı her gün okula götürüp okuldan 

getiriyoruz. Yolumuzda trafik çoğalmasını istemeyiz.” Üçüncü komşu da diyor ki: “Bu arsada iki 

büyük çam ağacı var. Bunların kesilmesini istemiyoruz. Bu çamları özel yöntemle yerlerinden 

söksün, arsanın başka yanına diksinler.” Bir başka komşunun isteği şu: “İki ev yapılırsa elbet, 

evler ana yola arsa içinden bir yolla bağlanacak. Bu yol ya asfalt olacak veya beton. O vakit bu 

yolun iki tarafındaki ufak ağaçların köküne su gitmeyecek. Ağaçlar kuruyacak. Bu ağaçların en az 

sekiz yıl, özel bir şekilde sulanıp, gübreleneceği garanti edilsin.” Başka bir komşu “evin planını 

görelim” dedi, “Bakalım bizim evlere yakışacak mı, kötü ve küçük bir ev yapılırsa bizim evlerin 

değeri düşer.” Bir başka bir komşumun derdi şu, adam spor hocası, çok geniş, önlü arkalı bir 

bahçesi var. Etrafında çit filan yok. Bana komşu gelirse bahçelerimizi bir çitle ayırmam gerecek. 

Yeni evler de etraflarına çit çekecek. Ne onlar bahçelerini sınırlasın, ne ben. Böylece geniş 

yeşilliğimiz kaybolmamış olur.  

BİR BELEDİYE NASIL ÇALIŞIRMIŞ, İBRET OLA...

İLHAN BAŞGÖZ

Radikal Gazetesi, 03.06.2010
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Arsanın 500 metre kadar ilerisinde, ağaçların arasında kaybolmuş küçük bir göl var. Şehrin 

kanalizasyonu yok bu bölgede, septik tank kullanılıyor. Bu tanktan sızıntı olurmuş, göl kirlenirmiş. 

Özel izolasyonu olan pahalı bir septik tank yaptırmalı imişiz.

Cevaplara şaştık

Biz Türkiyeliyiz. Cevaplara şaşarak belediyeye gittik. Öyle ya, biz ev yaptıracağız, arsa alacağız. 

Bu nasıl demokrasi? Benim yaptıracağım eve neden bu kadar insan burnunu sokuyor? Oturup, 

belediye ile konuştuk. Bütün istekleri yerine getirmeye söz verdik. Ancak geyikler için bir çözüm 

bulamadık. Çevremizdeki ormanlar gerçekten geyik cenneti. Bu güzel hayvanlar yem bulamazsa 

şehrin kenar mahallelerine inerler. Bahçelerdeki elmaları, şeftalileri, boyları yetişirse yerler. 

Biz bazen bahçelerimize, bu hayvanlar için meyve filan atarız, gelir yerler. Bu güzel gözlü, ürkek 

hayvanlar, ilkin bizi görünce kaçıyorlardı. Sonra alıştılar, kulaklarını dikip, sürmeli gözleri ile 

bizi bir zaman tartıyorlar, Zarar gelmeyeceğine inanırlarsa kaçmıyorlar. Anadolu evliyasından 

bir Geyikli Baba’mız vardır. Bursa’nın fethinde, yanındaki erenleri ile Sultan Orhan’a yardımcı 

olmuş. Menkıbe onun geyiklere binip gezdiğini anlatır. Şimdi ben buna inanıyorum. Zaten halkımız 

‘erenlerin biniti geyik’ demiş. Geyik sayısı bazen o kadar çoğalır ki belediye bunların avlanmasına 

müsaade eder. Böylece hem geyik sayısı azalır, hem de fakir fukara bol et yer.

Komşuların mektuplarını gördükten sonra, belediyenin ilgili dairesi evin planını yapıp komşulara 

göndermemizi istedi. Gönderdik. Planı belediye de inceledi. Arkaya bakan pencereler 3 santim 

daha geniş olmalıymış, yangın olur da kapıdan kaçılmazsa pencereden kaçmak gerekebilirmiş. 

Planımız komşulardan olumsuz bir tepki almadı. Ancak bir komşu çatıyı örtecek malzemenin 

renginin öbür evlerle uyumlu olmasını istedi. Belediye bu isteği önemsemedi.

Bir sokaktaki evlerin büyüklüğü, küçüklüğü, iyi veya kötü olması komşular için önemli oluyor. Eğer 

bir ev ötekilere yakışmıyorsa, bütün çevremin değeri düşüyor. Eskiden bir sokağa zencilerin ev 

yapması istenmezdi. Şimdi bu sorun olmuyor. En zengin bölgelerde bile zencilerin evleri var.

Belediyenin karar vereceği gün, projeyi savunmak bana düştü. Neler söylemedim? Bir göçmen 

kuş olduğumu, kentin bizi çok iyi karşıladığını, iki kızımın burada eğitildiğini, hiçbir kanunsuzluğa 

katılmadığımı, vergimi düzenli ödediğimi, bir eğitim kurumunda şehre hizmet verdiğimi filan 

anlattım. Dinleyenler ‘çok etkili oldu, karar olumlu çıkacak’ dediler. 

Karar bildirildi. İlkin kentin kanun ve nizamlarına uyma gayretimiz için bize teşekkür edildi. Gayet 

kibarca. Sonra isteğimizin reddedildiği açıklandı. 

Sebep şuymuş: Bu bölgede bizimkine benzer bir hayli arsa varmış, bize iki ev için müsaade 

verilirse, öbür arsa sahipleri de iki ev için başvururlarmış. Bize olur deyip onlara olmaz 

diyemezlermiş. Oralarda böyle geniş arsalara da ikişer ev yapılırsa şehrin yeşillikler içindeki 

görüntüsü bozulur, güzelliği gölgelenirmiş. 
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Sevindirici sonuç

Ben bu karardan sevindim, üzülmedim. İşlerini bu kadar ciddiye aldıkları, şehrimizin üzerine böyle 

titredikleri için içim neşeyle doldu. Bir şehrin güzelliğini korumak pek ciddi bir işmiş. Neden bir 

güzel yerde yaşadığımızı o vakit anladım.

Sonra belediyemizin başka marifetlerini de öğrendim. Bahçemden bir ağaç kesemezmişim. 

Ancak ağacım çok yaşlı ise, yerine yenisini dikmek koşulu ile ağacımı kestirebilirmişim. Bahçemin 

çimenleri fazla uzar da kestirmezsem, sokağın güzelliği bozulmasın diye, belediye hemen birini 

gönderir kestirirmiş ve adama ödenen parayı da benden alırmış. Evinde kiraya verilen bodrum 

katı olan bir arkadaşımdan öğrendim. Belediye iki yılda bir burasını kontrol edermiş. Kiracı hakları 

belgesi diye bir belge vermişler arkadaşa. Bu belgede ev sahibi ve kiracı hakları teker teker 

belirtilmiş. Söz gelimi, eğer evde belli bir yerde yangın alarmı ve yangın söndürücü bulunmazsa 

evin kira belgesi iptal edilirmiş. Onlar tamamlanmadan ev kiraya verilemezmiş.

Akrabam olan inşaatçı yeni bir ev için belediyeye bir ev planı sundu. Alaturkalık bu ya! İnşaat 

bitmek üzereyken, çatı katına, planda olmayan bir oda daha kondurdu. Ertesi gün bir yazı geldi 

belediyeden. Bu plansız odayı yıkmadığın sürece, her gün 2500 dolar ceza ödeyeceksin. Akrabam 

o gece uyumadı ve odayı yıktı.

Ben bu yazıyı niye yazdım? Umdum ki belediye başkanlarımızdan biri okur da, belki bazı şeyler 

öğrenir. Belki de örnek alınacak bir şeyler bulunur bu belediye çalışmalarında. Acaba çok mu 

iyimserim, ne dersiniz?

 
İlhan Başgöz: Emeritüs profesör, Indiana Üniversitesi






