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ÖNSÖZ
Kişiliklerimiz gibi şehirlerimiz de düşüncelerimiz tarafından şekillenir.
Eylemlerimiz, iş tutuş biçimlerimiz, yaşam tarzlarımız kısacası
hayatımız ve her şey, temelindeki düşüncelerden filizlenir, varoluşa
geçer ve kimlik kazanır.
Aslında birey ve toplum olarak ne düşünüyorsak oyuzdur; tıpkı ne
yiyorsak o olduğumuz gibi. Düşüncenin ve fikri birikimin saf yani
insanî oluşu, eylem ve pratiğin faydasını belirler. Şehir, etkilediği kadar
etkilenen canlı bir organizmadır. Zihniyetin özgür ve insan odaklı,
yaklaşım ve oluşumların planlı, barışçıl, kolay ve sürdürülebilir olması,
hiçbir canlının dışlanmaması şehrin hem çehresini hem kimliğini
insanî ve medenî yapar. İnsanın kendisiyle, bir diğeri ve yaşadığı
şehirle bütünlük içinde olması, hayattaki duruşunu ve âidiyet hissini
güçlendirdiği gibi şehirlilik bilincini de yükseltir.
Küreselleşen dünyada, teknolojik gelişmelerin ve modernitenin ulaştığı
noktada şehirli insan, kalabalıklaşan ve yapısı karmaşıklaşan şehirlerin
zorlayan hatta meydan okuyan yönüne her gün şahit olmaktadır. İnsan
şehrin içinde yaşayıp, serpilip, gelişip, bütüncül hissetmekten ziyade
bir savaşçı gibi şehirle karşı karşıya konumlanmaktadır. Bu meyanda
sorunu tanımlamak, çözüm üretmek, iş birlikleri geliştirmek, tehlikeli
süreci geriye çevirmek veya dönüşümü başlatacak farkındalık yaratmak
için dünya genelinde, örgütlü insan çabaları ve inisiyatifleri de giderek
yaygınlaşmaktadır.
Şehrin sorunlarına fıtrî, fikrî ve aktif çözümler geliştirmek, geçmişten
geleceğe bu alandaki birikime katkıda bulunmak için kurulan
Şehir Düşünce Merkezi, bu sefer dünyada ve Türkiye’deki şehircilik
çalışmalarını bir araya getirerek muhatabına el uzaklığı mesafesinde
kaynak oluşturmayı hedefledi. Dünyada ve Türkiye genelinde, odağı ve
alanı şehircilik olan uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, mahallî idâreler içinde yer alan şehircilik birimlerine ait
isimler, tanımlar, görevler, sosyal medyadaki varlıklarına ait tüm bilgiler
bu kitapta toplandı. Amerika’dan Endonezya’ya, Rusya’dan Kenya’ya
dünyanın birçok ülkesinde kurulan yeni şehirler ve kentsel dönüşüm
örnekleri de bu kitaba eklendi.
Ülkemizde kentsel dönüşümün ilk başladığı belediye olarak böyle bir
çalışmayı sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı
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1.

ŞEHİRCİLİK TOPLANTILARI
1.1.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
BÜNYESİNDE YER ALANLAR
1.1.1. World Urban Campaign (WUC): Yeşil, üretken, güvenli, sağlıklı,
kapsayıcı ve iyi planlanmış şehirler meydana getirmek için olumlu
kentsel değişim hakkında farkındalık artırmak için bir savunuculuk
ve ortaklık platformudur. Amacı, kentsel gündemi kalkınma politikalarında en üst düzeye yerleştirmektir. Dünyanın dört bir yanından
çok sayıda iş ortağı (şu anda 180 ortak ve ağ) tarafından yönetilmektedir. WUC, UN-Habitat’ın çalışma programının bir parçasıdır.
UN-Habitat ortak kuruluşlarından oluşan bir yönlendirme komitesi
tarafından yönetilir ve BM-Habitat’ın İcra Direktörüne danışma organı olarak görev yapmaktadır. Sekretaryası, UN-Habitat tarafından
koordine edilmektedir.
Katılım şartları: Üye, kurucu ortak, ortak, medya iş ortağı veya
sponsor olunabilmektedir ve bunlar için WUC ile iletişime geçmek
gerekmektedir.
İnternet sitesi: www.worldurbancampaign.org
1.1.2. United Cities and Local Goverments (UCLG): Genel merkezi
İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel
yönetimler ve uluslararası topluluk ile iş birliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır. UCLG, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil
edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri
arasında uluslararası iş birliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır. Dünyadaki toplam nüfusun yüzde 70’ini oluşturan dünya
genelinde 5 milyar kişiyi temsil etmektedir. Ağ, dünyanın her
köşesine yayılmaktadır ve 140 ülkedeki 240.000’den fazla şehri,
bölgeleri ve metropolleri ve 175’in üzerinde yerel ve bölgesel hükümeti kapsamaktadır.
Katılım şartları: Üyelik, özgün kasabalara, şehirlere ve yerel yönetimlere açıktır. Şu kategorilerde üye olunabilmektedir a. Yerel
veya Bölgesel Yönetim Birlikleri (bir ülkedeki veya eyaletteki yerel veya bölgesel yönetimler için), b. Uluslararası Yerel Yönetimler
Birliği (uluslararası yerel yönetim birliklerin için), c. Genel üyelik
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(yerel hükümet konularıyla yakından ilgilenen veya bunlara dâhil
olan kuruluşlar STK’lar, araştırmacılar, eğitim merkezleri, akademik kurumlar, bakanlıklar, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, vakıflar ve şirketler için).
Üyelik başvurusu yapan tüm adaylar, başvurusunun kabulünden
sonra ayrıntılı olarak UCLG’nin misyonunu, değerlerini ve hedeflerini desteklemeyi, teşvik etmeyi ve bunlara uymayı taahhüt
etmelidir. Tüm üyeler yıllık üyelik ücreti ödemelidir.
İnternet sitesi: www.uclg.org
1.1.3. Learning UCLG: Şehirler ve onların dernekleri arasındaki uluslararası iş birliğini destekler ve yerel yönetimlerin kapasitelerini
geliştirmek için programları, ağları ve ortaklıkları kolaylaştırır.
Örgüt, kadınların yerel karar almadaki rolünü desteklemektedir
ve dünya genelinde yerel yönetimle ilgili bilgilerin bir kapısıdır.
Katılım şartları: UCLG üyeleri platforma katkı sağlayıp, faydalanabilmektedir.
İnternet sitesi: www.learning.uclg.org
1.1.4. European Urban Knowledge Network (EUKN): AB üyesi ülkelerin kentsel politika, araştırma ve pratik alanlarında bağımsız
bir ağıdır. Ulusal hükümetlerin, AB üyesi ülkelerin ve bilgi enstitülerinin bir ağı olarak EUKN, AB politikalarının yapımında da
yer almaktadır.
Katılım şartları: Yalnızca AB üyesi ülke şehirlerinin katılabildiği
bir ağdır.
İnternet sitesi: www.eukn.eu
1.1.5. Urban Agenda for EU: Mayıs 2016’da Amsterdam Paktı ile başlatıldı. Avrupa şehirlerindeki büyümeyi, yaşanabilirliği ve yeniliği
teşvik etmek; sosyal zorlukları tanımlamak ve başarılı bir şekilde
ele almak için AB üyesi devletler, şehirler, Avrupa Komisyonu ve
diğer paydaşlar arasındaki iş birliğini teşvik eden yeni çok katmanlı çalışma yöntemini temsil etmektedir.
Katılım şartları: 2017 yılından itibaren mevcut 12 ortaklık ile
katılım tamamlamıştır. Yeni ortaklıklara açık olmamakla beraber
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mevcut ortaklıklara katkı sağlamak üzere gönüllü ve dengeli bir
kompozisyon ihtiyacını dikkate alarak, ilgilenen, işleyen ve kaynak ayırmaya hazır olan herkese açıktır.
İnternet sitesi: ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
1.1.6. UNECE Committe on Housing and Land Management:
1947’de kurulan The United Nations Economic Commission
for Europe (UNECE)’nin 9 çalışma başlığından birisi Housing
and Land’tır. Enerji verimliliği, yeterli konut, kompakt, kapsayıcı, esnek, akıllı ve sürdürülebilir şehirler; şeffaf ve verimli arazi
kullanımı ve mülk kaydı konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu
çalışmalar, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Konut ve Arazi
Yönetimi Stratejisi 2014-2020 için Cenevre BM Şartı da dâhil
olmak üzere konut ve kentsel gelişim hakkındaki politika belgelerine dayanmaktadır.
Katılım şartları: Türkiye’nin de arasında bulunduğu 56 üyesi
bulunmaktadır. Ayrıca tüm BM üyesi ülkeler UNECE’nin çalışmalarına katılabilmektedir.
İnternet sitesi: www.unece.org/housing.html

1.1.7. Cities for Life: Her kesimden görüşün dünya şehirlerinin dönüştürmesine katkı sağlayabildiği ortak bir platformdur. Bu
platformda şehirler için belirli konular işlenmekte ve üstesinden
gelinmesi gereken somut kentsel zorluklar tanımlanmaktadır. Ardından, platformda yer alan küresel toplum ve ekosistemin bir
parçası olan başarılı, yenilikçi deneyimlerinden çözüm önerileri
alınmaktadır. Bu tekliflerle şehirler için eylem planları tasarlamak
için kurallar oluşturulmaktadır.
Katılım şartları: Dünyadaki her şehirden bireyler ve kurumlar
Cities For Life platformuna katılabilmektedir.
İnternet sitesi: citiesfor.life
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1.1.8. Local&Regional Europa (CEMR): Yerel ve bölgesel hükümetlerin en eski ve en geniş Avrupa birliğidir. 42 Avrupa ülkesinden
yerel ve bölgesel hükümetlerin ulusal birliklerini bir araya getiren
ve onlar aracılığıyla her bölgeyi -yerel, orta ve bölgesel- temsil
eden tek kurumdur. CEMR ayrıca, dünya sahnesinde Avrupa yerel ve bölgesel hükümetini temsil eden UCLG dünya örgütünün
Avrupa bölümüdür. Avrupa Birliği’nin (AB) 28 üye ülkesinin
de dâhil olduğu 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin 41 üyesi ve
60 üye dernekten oluşmaktadır. 150.000 belediyeyi ve bölgeyi
temsil etmektedir. 1951’deki kuruluşundan bu yana, CEMR,
yerel özyönetim üzerine kurulu birleşik, barışçıl ve demokratik
bir Avrupa’nın inşasını, hizmette yerellik ilkesine ve vatandaşların
katılımına saygıyı desteklemektedir. Çalışmalarını iki ana sütun
etrafında düzenlenmiştir 1. Her alanda belediyeler ve bölgeler
üzerinde etkili olan Avrupa politika ve mevzuatını etkilemek; 2.
Yerel ve bölgesel yönetimler arasında ulusal temsilci dernekleri
aracılığıyla bir tartışma ortamı oluşturulması. Şu tematik alanlara
yoğunlaşmıştır Yönetişim, demokrasi ve vatandaşlık; çevre, iklim
ve enerji; uluslararası katılım ve iş birliği; ekonomik, sosyal ve
bölgesel uyum; yerel ve bölgesel kamu hizmetleri yönetimi.
Katılım şartları: Politika Komitesi, CEMR’ye katılmak isteyen
derneklerin adaylık başvurularını inceler ve görüş verir. Üyelik
ücretlidir. Türkiye Belediyeler Birliği Üyedir.
İnternet sitesi: www.ccre.org/en/article/introducing_cemr
1.1.9. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA): Yerel yönetimler arasında ve
dünya toplumu içinde, iş birliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmak misyonuna
sahiptir.
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Katılım şartları: UCLG-MEWA’ya kuruluş/kişiler üye olabilmektedir. Süreç şu şekilde işlemektedir: “Üyelik Başvuru Formu”
doldurulup imza ve tasdik edildikten sonra UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ne gönderilir.
a.

UCLG-MEWA’ya üye olmak isteyen yerel yönetim (belediye, il
özel idâresi); T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan üyelik izni almak üzere kendi meclisinden bir karar çıkarır, bu karara istinaden aldığı
iznin bir suretini UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’ne gönderir.
İzin konusunda; Türkiye dışından üye olmak isteyenler, kendi ülkelerinin uygulamalarına göre işlem yaparlar.

b.

Başvuru için gerekli işlemleri yerine getiren başvuru sahibinin
başvurusu; UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konseyi tarafından karara bağlanır.

c.

Sadece UCLG-MEWA üyeliği için başvuru yapanların üyeliği;
UCLG-MEWA Konseyi’nin karar ve onayı ile yeni üye tarafından üyelik âidatının ilk ödemesinin yapılmasından sonra işlerlik
kazanmaktadır.

d.

UCLG-MEWA üyeliği ile birlikte UCLG Dünya Teşkilatı’na da
üye olmak isteyenlerin üyeliği; UCLG-MEWA Yönetim Kurulu
ve Konseyi’nin teklifi ve UCLG Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu’nun Kararı ve ilk âidatın ödenmesi ile işlerlik kazanır.

e.

Üyelik âidatları; başvuru formunun doldurulup, UCLG-MEWA’ya ulaştırılmasından sonra ülke GDP’si ve kent/
kurum nüfusu dikkate alınmak suretiyle hesap edilebilmektedir.
Hesaplamanın yapılabilmesi için formdaki “Şehrin Nüfusu” bölümünün başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olması gerekmektedir.
İnternet sitesi: uclg-mewa.org/tr

1.1.10. The European Sustainable Cities Platform: 8. Sürdürülebilir
Şehir&Köyler Avrupa Konferansı’nın ürünü olarak kurulmuştur.
Katılım şartları: İnternet sitesinde herhangi bir katılım/ortaklık
şartı duyurulmamıştır.
İnternet sitesi: www.sustainablecities.eu
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1.1.11. Local Governments for Sustainability (ICLEI): Sürdürülebilir
şehirleri dünya çapında gerçekleştirebilmek için birlik, hareket ve
kaynak merkezidir. 1.500’den fazla üyesi bulunmaktadır.
Katılım şartları: ICLEI’nin bir üyesi olarak veya bir iş ortaklığı yoluyla olmak üzere üyelikte iki yol bulunmaktadır. Yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin ulusal ve bölgesel dernekleri ICLEI’ye üye olarak katılabilir. Devlet ve ulusal hükümet kurumları
ve bunların departmanları, kâr amacı gütmeyen ve sivil toplum
kuruluşları, araştırma enstitüleri ve üniversiteler de ICLEI’yi
ortak olarak kullanabilirler. İştirak ortaklığı, kuruluşların, yerel
yönetimler ve onların dernekleri için ayrılan resmî üyelik yetkilerine sahip olmadan ICLEI’nin bilgi hizmetlerinden ve yayınlarından faydalanmasını sağlar.
İnternet sitesi: www.iclei-europe.org
1.1.12. World Resources Institute Ross Center for Sustainable Cities
(WRI): WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi insanlar, işletmeler ve çevrenin gelişmesi için erişilebilir, âdil, sağlıklı ve esnek
kentsel alanların oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.
Brezilya, Çin, Etiyopya, Hindistan, Meksika ve Türkiye’den
250’den fazla uzman çalışmaktadır. WRI Ross Centre, üç kıtada
beş mega kentte derin, sektörler arası bir yaklaşıma odaklanmakta ve dünyanın dört bir yanında şehirlerdeki insanlara ekonomik,
çevresel ve sosyal faydalar getirerek 100’den fazla kentsel alana
yardım etmeyi hedeflemektedir.
Katılım şartları: Enstitü yoğunlaştığı konularda, uluslararası kuruluşlar, bakanlıklar ve yerel yönetimlerle iş birliği gerçekleştirmektedir; araştırmalara, projelere ücretli destek vermektedir.
İnternet sitesi: www.wri.org
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1.1.13. International Society of City and Regional Planning
(ISOCARP): 1965 yılında, dünya çapında bilinen ve oldukça
kaliteli şehir plancılarını bir araya getirmek için kurulmuş; Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa Konseyi tarafından tanınan uluslararası sosyal bir platformdur. Düzenli olarak kongreler,
sempozyumlar, workshoplar ve yayınlar yapar. Merkezi, Hollanda’nın Bonn şehrindedir.
Katılım şartları: Birey ve kurumlar üye olabilmektedir. Kabul
kriteri kurumun planlamayla ilgili olmasıdır.
İnternet sitesi: isocarp.org
1.1.14. Eurocities: 1986 yılında Barselona, Birmingham, Frankfurt,
Lyon, Milan ve Rotterdam belediye başkanları tarafından kurulmuştur. Bugün 140’ın üzerinde Avrupa şehrini ve 45’ten fazla
partner şehri bir araya getiren bir platforma dönüşmüştür. Yerel
yönetimlerin çok boyutlu bir yönetişim yapısında oynayacakları
önemli rolü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İBB, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Pendik, Gaziantep, İzmir, Konya, Nilüfer, Mezitli, Osmangazi ve Serdivan belediyeleri Türkiye’den platforma
ortak üye statüsünde üye olan belediyelerdir.
Katılım şartları: Şehirler ve yerel yönetimler için üç farklı üyelik
kategorisi bulunmaktadır Tam üyelik, ortak üyelik, bağlı ortaklık. Tam üyelik şartları AB yahut Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)
üyesi nüfusu 250.000’in üzerinde veya bölgesel önemi olmasıdır.
Ortak üyeliğe, AB yahut AEA üyesi olmayan, nüfusu 250.000’in
üzerinde veya bölgesel önemi olan şehirler başvurabilmektedir.
Bağlı ortaklığa ise küçük Avrupa şehir ve kasabaları başvuru yapabilmektedir.
İnternet sitesi: www.eurocities.eu
1.1.15. International
Network
for
Traditional
Building,
Architecture&Urbanism (INTBAU): INTBAU, geleneksel
bina, mimarlık ve şehirciliği teşvik eden uluslararası bir eğitim,
yardım kuruluşudur.
Katılım şartları: Genel üyelik, Profesyonel üyelik, Kurumsal
ortaklık ve Akademik üyelik olmak üzere 4 başlıkta üye olunabilmektedir. Genel üyelik, ücretsiz olup, üyelik formu doldurarak olunabilmekte ve herhangi bir şarta bağlı değildir.
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Profesyonel üyelik: Üyelik, INTBAU’nun hedeflerini destekleyen bina, mimarlık ve şehircilik ile ilgili akademik, profesyonel,
sanatsal, ticârî, el sanatları ve pratik faaliyetlerde en yüksek standart uygulayıcıları ile sınırlıdır. Üyeler en az 5 yıllık yüksek kaliteye sahip geleneksel işler üretmiş olmalıdırlar ve üyelik Giriş
Komitesi kalite değerlendirmesine tâbidir. Kurumsal ortalık ise
organizasyonlar için sponsorluk ve partner aracılığıyla mümkün
olmaktadır. Akademik üyelik: Kurumlar INTBAU’ün Akademik
Üyeleri ağına başvuru yoluyla üye olabilmektedir.
İnternet sitesi: www.intbau.org
1.1.16. Organization of Islamic Capitals and Cities (OICC): 1980’de
İslâmî Konferans Kurumu’na (Organization of the Islamic
Conference) bağlı olarak kurulan uluslararası bir kuruluşudur.
Üyelerini İslâm nüfusunun yoğun olduğu ülkelerin kentleri
oluşturmaktadır. Kurumun Mekke ve Cidde’de olmak üzere Suudi Arabistan’da iki merkezi bulunmaktadır. OICC bünyesinde
dört kıta ve 54 ülkeden 141 kent bulunmaktadır. Ayrıca İslâmî
Konferans Kurumu üyesi olmayan ülkelerden gözlemci statüsünde 8 üye kent ve İslâmî/İslâmî olmayan ülkelerin bakanlık,
komisyon, kurum, üniversite, kuruluş, araştırma ve kültür merkezlerinden oluşan 14 eş-üye vardır. OICC’nin finansal kaynağı
üyelik âidatları, bağışlar ve kurumun yatırımlardan elde ettiği
gelirlerden oluşmaktadır. Ayrıca kurum gayelerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak bir finansal mekanizma oluşturulması amacıyla İslâmî Başkent ve Kentler İşbirliği Fonu’nu
(Islamic Capitals and Cities Cooperation Fund) kurmuştur.
OICC faaliyetlerini şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin
hedefleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Kuruluş alanına ilişkin faaliyetleri teşvik etmek amacıyla, üç yılda bir olmak üzere,
bu doğrultuda üstün başarıda çalışmalar ortaya koyan uzmanlara OICC Ödülü’nü vermektedir. Üyeleri arasında dayanışma

22

Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları

ve etkileşimi sağlamayı amaçlayan OICC aynı zamanda İslâmî
şehirlerin kimlik ve miraslarının korunması adına çalışmalar yürütmektedir. Üye şehirlerin sosyal, kültürel, çevresel ve kentsel
koşullarını iyileştirmeye hizmet eden kapsamlı standartlar, sistemler ile planlar geliştiren OICC buna yönelik analitik çalışmalar düzenlemekte ve düzenli olarak İslâmî Başkentler ve Şehirler
Dergisi’ni yayımlamaktadır.
Katılım şartları: UN-ECOSOC, UNICEF, UNIDO ve UNDPI gibi Birleşmiş Milletler organlarında danışmanlık statüsüne
sahip olan OICC faaliyet alanına giren konularda kurumlarla iş
birliğini sağlamaktadır.
İnternet sitesi: www.oicc.org
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1.2.
1.2.1.

ÜNİVERSİTELER BÜNYESİNDE
YER ALANLAR
LSE Cities: Londra Ekonomi Okulu bünyesinde şehircilikle ilgili araştırma, lisansüstü eğitim ve yönetici eğitim veren ve Londra
ve Londra dışında sosyal yardım aktiviteleri yapan uluslararası bir
merkezdir.
İnternet sitesi: lsecities.net

1.2.2.

Harvard Mellon Urban Initiative: Kenti yeniden kavramsallaştırmak ilkesiyle yola çıkan bir araştırma projesidir. Harvard’ın
dışındaki kentlerin sorunları üzerine odaklanmış disiplinlerarası
insancıl bir araştırma topluluğu oluşturmak istenmektedir. Araştırmanın ilk safhasında İstanbul üzerine bir çalışma bulunmaktadır.
İnternet sitesi: mellonurbanism.harvard.edu

1.2.3.

Harvard Urban Theory Lab: Kentsel Teori Laboratuvarı, Lefebvre’nin 21. yüzyıl kapitalizminin erken dönemindeki sosyo-uzamsal oluşumları araştırmaya yönelik yaklaşımı üzerine kurulmuştur ve bünyesinde doktora düzeyi çalıştaylar, konferanslar
düzenlemektedir.
İnternet sitesi: www.urbantheorylab.net

1.2.4.

Global Cities Institute: Küresel Kentler Enstitüsü, Toronto
Üniversitesinde Mimarlık, Peyzaj ve Tasarım Fakültesinde hızla
genişleyen küresel bilim insanı ağının, şehir liderlerinin, tasarım
ve planlama profesyonellerinin, önemli uluslararası kuruluşların,
vakıfların ve sanayinin güçlü yanlarını geliştirmek için kurulmuştur.
İnternet sitesi: www.globalcitiesinstitute.org

1.2.5.
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Marron Institute of Urban Management: New York Üniversitesi-Marron Kent Yönetimi Enstitüsü, kentsel yaşamın kritik zorluklarını üstlenmek için şehirlerle birlikte çalışan yenilikçi uygulamalı araştırmalar yürütmektedir ve
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son zamanlarda kentsel planlama, çevre sağlığı, âdil yargılama,
kamu sektörü performansı ve inovasyon araştırma projelerine yoğunlaşmıştır.
İnternet sitesi: marroninstitute.nyu.edu

1.2.6.

Center for Urban Science+Progress (CUSP): New York Üniversitesi bünyesinde bulunan CUSP, araştırma ve eğitim programları kentsel bilişime odaklı üniversite çapında bir merkezdir.
New York’u laboratuvarı olarak kullanmaktadır ve tüm dünyadaki şehirleri anlamak ve iyileştirmek için NYU’nun güçlü yanlarını
doğal, veri ve sosyal bilimlerle bütünleştirir ve uygulamaktadır.
CUSP, Uygulamalı Kent Bilimi ve Bilişim alanında bir yıllık yüksek lisans derecesi sunmaktadır.
İnternet sitesi: cusp.nyu.edu

1.2.7.

The State University of New York-Center for Urban Studies:
New York Devlet Üniversitesi Buffalo Kampüsündedir. 1987 yılında Dr. Henry Louis Taylor tarafından kurulmuştur. Savunmasız, az gelişmiş ve fakir mahallelerin elverişli hâle dönüşmesine
odaklanan merkez, bir araştırma, mahalle planlama ve toplumsal
kalkınma kurumudur.
İnternet sitesi: centerforurbanstudies.ap.buffalo.edu

1.2.8.
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University of Chiago-Urban Labs: Şehirler dikkate değer ekonomik, sosyal, eğitimsel ve kültürel ilerlemeyi tetiklemektedir.
Aynı zamanda, şehirler korkunç sosyal sorunları güçlendirir ve
yoğunlaştırır. Chicago Üniversitesi Urban Labs, kentsel yaşamın
önemli boyutundaki beş zorluğunu ele almaya çalışıyor: Suç,
eğitim, sağlık, yoksulluk ve enerji ve çevre. İnsan yaşamını iyi-
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leştirmek için en büyük potansiyeli olan program ve politikaları
tanımlamak, test etmek ve ölçeklendirmek için sivil ve toplum
liderleri ile iş birliği yapan bir merkezdir.
İnternet sitesi: urbanlabs.uchicago.edu
1.2.9.

University of Chiago-Mansueto Institute for Urban
Innovation: Şehirleri yönlendiren, şekillendiren ve sürdüren temel süreçleri inceleyen enstitünün bünyesinde sosyal
bilimlerden, doğa bilimlerden, bilişim bilimlerinden ve beşeri bilimlerden araştırmacılar bulunmaktadır. Şehirlerin oluşturduğu bilgi ve veriyi en iyi kılan, disiplinlerarası bir yaklaşıma dayanan, temel bir şehir bilimi oluşturmaya çalışmaktadır.
İnternet sitesi: miurban.uchicago.edu

1.2.10. Georgia State Universitiy-The Urban Studies Institute:
Kentsel Çalışmalar Enstitüsü disiplinlerarası bakış açılarını birleştirerek, yenilikçi ve uzmanlaşmış disiplinlerarası bir müfredatı
öğreterek ve metropolitan Atlanta’da ulusal ve uluslararası paydaşlarla bağlantı kurarak kentsel alanla ilgilenmektedir.
İnternet sitesi: urbaninstitute.gsu.edu
1.2.11. Loyola University-Center for Urban Research and
Learning: Chicago metropol bölgesi ve ötesindeki topluluklarda
eşitliği teşvik eden yenilikçi çözümler yaratır; yerel ihtiyaçlara cevap verecek yeni fikirler ve yaklaşımlar peşinde bölgesel, ulusal ve
uluslararası ağlara bağlantılar sağlar.
İnternet sitesi: www.luc.edu/curl
1.2.12. The Brussels Center for Urban Studies: Brussel Vrije Üniversitesi bünyesinde farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren disiplinlerarası bir merkezdir. Merkez ayrıca çeşitli araştırma
grupları ve araştırmacıları arasında uluslararası ve yerel ağlarda
ağ oluşturmayı da teşvik etmektedir. Araştırma yönelimi küresel
olmakla birlikte Brüksel’in kentsel dinamiklerine özellikle dikkat
edilmektedir. Sürdürülebilir kentsel çevre, şehir kültürü ve çeşitlilik ve kentsel ekonomi yönetimi yoğunlaştığı konulardır.
İnternet sitesi: urbanstudies.brussels
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1.2.13. Urban Studies Institute University of Antwerp:
Kentsel Çalışmalar Enstitüsü; şehirler, kentsel gelişim ve kentsel
zorluklar üzerine disiplinlerarası araştırma ve eğitimin geliştirilmesi için bir platform ve laboratuvardır. Enstitü ayrıca politika
yapıcılar ve sivil toplumdan kişiler gibi akademik olmayan aktörler ve kentsel gelişim ve politika ile ilgili hizmetler için de bir
iletişim noktası ve ara yüz olarak işlev görmektedir.
İnternet sitesi: www.uantwerpen.be/en/research-groups/urban-studies-institute
1.2.14. Manchester Urban Institute (MUI): MUI’nin misyonu, dünya
çapında araştırmalar üreten, akademik olmayan paydaşlarla yüksek düzeyde etkileşim ve etki yaratan; yeni nesil kentsel eylemciler, karar vericiler, araştırmacılar ve akademisyenleri eğiten önde
gelen bir akademik şehir enstitüsü olarak hizmet etmektir.
İnternet sitesi: www.mui.manchester.ac.uk
1.2.15. Global Urban Humanities Initiative: UC Berkeley Arts&Humanities Bölümü, Edebiyat ve Bilim Koleji ve Çevre Tasarımı
Koleji’nin ortak girişimidir. Mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlaması alanlarından ve yabancı dil
ve kültür, karşılaştırmalı edebiyat ve sanat tarihî, tiyatro, dans
ve performans çalışmalarına kadar birçok bilim dalından bilim
insanlarını ve uygulayıcılarını bir araya getirmektedir. Birlikte,
fakülte ve lisanüstü öğrencileri günümüzün küresel şehir ve bölgelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları ele almak için yeni teorik paradigmalar, araştırma yöntemleri ve pedagojik yaklaşımlar
geliştirmektedir.
İnternet sitesi: globalurbanhumanities.berkeley.edu
1.2.16. Center for Modern Urban Studies (MUS): Hollanda, Leiden
Üniversitesi bünyesinde yer alan merkez büyük şehirlerde bugünümüzdeki ve geçmişteki değişimleri araştıran disiplinlerarası bir
merkezdir. Sosyokültürel, ekonomik, hukukî ve teknolojik değişimler ve bunların etkileşimi yoğunlaştığı konulardır.
İnternet sitesi: www.universiteitleiden.nl/en/governance-and-global-affairs/centre-for-modern-urban-studies
1.2.17. Research Center for Cities and Urbanism: Tel Aviv Üniversitesi
bünyesindeki disiplinlerarası merkezin ilgi alanları arasında kent-
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sel teori ve şehir planlama, kentsel tasarım, yönetim ve politika
formülasyonu uygulamaları yer almaktadır.
İnternet sitesi: en-urban.tau.ac.il
1.2.18. Flexible City-Oxford Future of Cities: Kentlerin Geleceği için
Oxford Programı, teoride ve pratikte şehri, çağdaş kentsel zorluklara daha iyi yanıt veren esnek ve evrimleşen bir alan olarak
yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır.
İnternet sitesi: www.futureofcities.ox.ac.uk

1.2.19. UCL Urban Laboratory: UCL Urban Laboratory, University
College London’da bulunan eleştirel ve yaratıcı kentsel düşünce,
öğretim, araştırma ve uygulama için bir disiplinlerarası merkezdir. Merkezin çalışmaları, sanat ve bilim dünyasındaki tüm çalışma alanları yayında inşaat mühendisliğinden film çalışmalarına,
kentsel tarihlerden mimari tasarımdaki en son gelişmelere, antropolojiden güzel sanatlara kadar uzanmaktadır. Faaliyetleriyle,
kentsel tartışmalarda ve çağdaş şehirlerin tasarım ve planlamasında öncü bir rol üstlenmektedir. Ayrıca çalışmalarında Londra’yı önceleyerek dünya çapında geniş çaplı ağlardan yararlanma,
aynı zamanda Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa’daki şehirlere
odaklanarak kentsel tartışmaların uluslararasılaşmasına büyük
önem vermektedir.
İnternet sitesi: www.ucl.ac.uk/urbanlab
1.2.20. American University of Beirut-Urban Lab: Urban Lab, kentsel planlama, politika ve tasarım yüksek lisans programları bulunan bir araştırma merkezidir. Bu laboratuvarın üç amacı vardır.
Birincisi, öncelikle laboratuvar, doğal ve yapılı çevrelerde devam
eden dönüşüm süreçlerini belgeleyerek ve analiz ederek Lüb29

nan’ın devam eden kentleşmesi hakkında disiplinlerarası bilgi
geliştirmeyi amaçlamaktadır. İkincisi, laboratuvar, yerel karar
vericileri, araştırmacıları, profesyonelleri ve aktivistleri daha iyi
kentsel yaşanabilirlik, esneklik ve sürdürülebilirliğin savunucusu olarak görevlendirmeyi amaçlamaktadır. Üçüncüsü, laboratuvar güneyli şehirleşmeyle ilgili akademik tartışmalara katkıda
bulunmaya çalışmaktadır.
İnternet sitesi: www.aub.edu.lb/msfea/research/Pages/urban.
aspx
1.2.21. Senseable City Lab: Ağlar ve dijital bilgi katmanları kentsel alanı örttüğünden inşa edilen çevrenin incelenmesine yönelik yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Kentleri tanımladığımız ve anladığımız yol, onları tasarlamak için
kullandığımız araçlar gibi radikal bir şekilde dönüşüyor.
MIT’de araştırma girişimi olan Senseable City Laboratuvarı’nın
misyonu, bu değişiklikleri öngörmek ve onları eleştirel bir bakış
açısından incelemektir.
İnternet sitesi: senseable.mit.edu
1.2.22. Urban Tranformatios: Kentsel Dönüşümler (UT), Oxford Üniversitesinden şehirler ile ilgili araştırmaları gösteren bir ESRC (Economic and Social Research Council) ağıdır. Kentsel Dönüşümler programı, dünya çapında kentsel
gelişim hakkındaki güncel akademik tartışmalar hakkında
daha fazla bilgi edinmek isteyen genel kamu üyeleri de dâhil olmak üzere, şehirlerdeki profesyonel, kamusal ya da politik ilgiyle geniş bir paydaş kitlesini ele almayı amaçlamaktadır.
Bilgi değişimi ve sektörler arası iş birliğini desteklemek için aka-
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demik topluluk ve karar vericiler, işletmeler, yerel yönetimler ve
topluluklar arasında bir köprü kurmayı ummaktadır.
İnternet sitesi: www.urbantransformations.ox.ac.uk
1.2.23. The Smart Cities Research Institute: Avustralya, Swinburne
Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan bir merkezdir. Akıllı Şehirler Araştırma Enstitüsü, hızlı büyüyen büyük şehirlerin
(Avustralya ve dünyadaki) karşısındaki büyük zorluklara odaklanlanmaktadır. Yeni şehir yönetimi, gelecekteki kentsel hareketlilik, ev ve iş için akıllı alanlar, gelecekteki kentsel altyapı, hizmetler ve dağıtım sistemleri yoğunlaştığı alanlardır.
İnternet sitesi: www.swinburne.edu.au/research-institutes/
smart-cities
1.2.24. Studio-X: Studio-X, Colombia Üniversitesi bünyesinde yapılı
çevre ile ilgili fikir ve projeler alışverişi için küresel bir ağdır. Kamu
programlarını düzenleyerek araştırma iş birliğini teşvik etmek için
farklı geçmişlerden ve kültürlerden gelen akademisyenleri, profesyonelleri, öğrencileri ve karar alıcıları bir araya getirmektedir.
Küresel ağdaki her düğüm, hem küresel hem de yerel olarak, dolaşım, gelişme, koruma veya kentsel çatışma gibi kentli sorunlar
üzerine ortaya çıkan tartışmalar için bir sitedir. Ayrıca kentlerdeki
güncel tartışmalara kafa yoran bir alandır. Amman, Pekin, İstanbul, Mumbai, Nairobi, Paris, Rio de Janerio, Santiago ve Tunus’ta
merkezleri bulunmaktadır.
İnternet sitesi: www.arch.columbia.edu/studio-x-global
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1.3.
1.3.1.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
BÜNYESİNDE YER ALANLAR
Urban Design Forum: Kentsel Tasarım Forumu, kentsel zorluklara cesur çözümler getiren bağımsız bir üyelik organizasyonudur.
Üyeleri, dünyanın dört bir yanındaki dinamik, âdil ve dirençli
şehirler inşa etmeyi taahhüt eden mimarlar, peyzaj mimarları,
plancılar, geliştiriciler, kamu görevlileri, akademisyenler, aktivistler, avukatlar ve gazetecilerdir. New York’ta bulunmaktadır ve şu
konulara yoğunlaşmaktadır. Kültür&sanat, sivil teknoloji, ekonomik kalkınma, konut, hareketlilik, parklar&kamusal alanlar,
koruma, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik.
Katılım şartları: Genel üyelik, uluslararası üyelik ve öncü olmak üzere üç tip üyelik bulunmaktadır. Üyelik başvurusunun,
formun bir üyesi tarafından davetle gerçekleşmesi tavsiye edilmektedir. Tüm başvuru türleri için özgeçmiş, ilgi alanları ve niyet
mektubu istenmektedir. Genel üyelik, profesyonel (özel sektörde
çalışanlar için), genel (şehir yönetiminde, STK’larda, eğitim ya da
medya sektöründe çalışan kişiler için) ve gelişen (36 yaş altında
olanlara yönelik) olmak üzere üç alt başlıkta gerçekleşmektedir.
Uluslararası üyelik, New York’tan 90 mil uzakta ikamet edenler
için bir seçenektir. Genel ve uluslararası üyelik tipleri yıllık olarak
ücretlendirilmektedir. Öncü üyelik ise, kentsel tasarım, kalkınma
ve politikada yeni ortaya çıkan liderleri yetiştirmeye adanmış yıllık bir girişimdir. Her yıl, 20 kişi öncü üye olarak seçilmektedir.
Kentsel Tasarım Formu üyelik dışında staj ve gönüllülük imkânları da sunmaktadır.
İnternet sitesi: urbandesignforum.org

1.3.2.
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Cities Alliance: Kentsel yoksulluğun azaltılması ve şehirlerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün desteklenmesi için küresel bir
ortaklıktır. Üyeleri, eski sorunlara çözüm getirmek, en çok önem
verdiği şehirlerde çalışmak için bir araya gelmiştir. Her büyüklük-
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teki şehrin, “açık ulusal politikalar, güçlü ve istikrarlı kurumlar,
yatırımlarını finanse edebilen hesap verebilir ve iyi kaynaklı yerel
yönetimler, kalkınmaya kapsamlı bir yaklaşım ve iyi bilgilendirilmiş bilgi ve katılımlı vatandaşlar” hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için, yerel becerilerin ve kapasitenin güçlendirilmesine,
ulusal kentsel politikaların geliştirilmesine, altyapıya yatırım yapılmasına, stratejik şehir planlamasının ve vatandaşların katılımının
sağlanmasına odaklanan uzun vadeli programatik yaklaşımları desteklemektedir. Brüksel merkezli bir sekreterlik aracılığıyla yönetilmekte ve Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından himâye edilmektedir.
Katılım şartları: Üyelik, ulusal hükümetlerin, çok taraflı kuruluşların, yerel yönetimlerin, UCLG ve Metropolis’in, küresel örgütlerinin, kentsel gelişime katılan uluslararası örgütler ağının temsilcilerine açıktır. Ortak üyelikler, vakıf temsilcileri, STK’lar, özel şirketler,
yerel otoriteler ve danışma kurulu tarafından tanımlanan diğer ortakları içerebilir.
İnternet sitesi: www.citiesalliance.org
1.3.3.

Cities Development Initiative for Asia (CDIA): 2007 yılında
Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Almanya Hükümeti tarafından,
Avusturya, İspanya, İsveç ve İsviçre, İskandinav Kalkınma Fonu ve
Şanghay Belediyesi hükümetlerinden ek bir çekirdek fon desteği ile
kurulmuş uluslararası bir ortaklık girişimidir. Asya ve Pasifik’teki
orta ölçekli şehirlere, kalkınma planları ile altyapı yatırımlarının uygulanması arasındaki boşluğu doldurmak için yardım sağlar. CDIA,
sürdürülebilir ve adaletli kentsel kalkınmanın teşvik edilmesine
katkıda bulunmayı amaçlayarak, Asya ve Pasifik şehirlerindeki herkes için iyileştirilmiş çevre ve yaşam koşullarına öncülük etmektedir.
Filipinler, Metro Manila’dadır.
Katılım şartları: Orta ölçekli şehirlere yardım sağlamaktadır.
İlan edilmiş bir üyelik/ortaklık koşulu bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: cdia.asia

1.3.4.

The European Centre for Architecture Art Design and
Urban Studies: Avrupa Mimari Sanat Tasarım ve Kentsel
Araştırmalar Merkezi, tüm kentlerden bireysel binalara -sonuçta tasarımın son şeklini veren sanat ve kültür felsefesi konuları dâhil- inşa edilmiş çevrenin tüm yönleriyle ilgili halk
eğitimine adanmıştır. Çağdaş değerler ve estetik, koruma ve
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sürdürebilirlik, sanat ve tasarımın en yüksek kültür ve şehircilik ifadesi olarak teorik olarak araştırılması ve ilerletilmesi üzerinde durulmaktadır. Avrupa Merkezi’nin misyonu, daha fazla
kamu bilincini ve mimarlığın, tasarımın, sanatın ve kent planlamasının daha geniş bir takdir ve önemini teşvik ederek insan
ve kentsel deneyimin tüm yönlerini geliştirmektir. Avrupa Merkezi’nin programları, çalıştayları, yarışmalar ve sergiler, kamu
ve meslekî eğitimi, araştırmaları ve bursları desteklemektedir.
Katılım şartları: İnternet sitesi üzerinden üyelik formuyla yoluyla üye olunabilmektedir. Üyelik ücretleri yıllık olarak alınmaktadır. Bireysel ve kurumsal üyelik seçenekleri bulunmaktadır.
İnternet sitesi: www.europeanarch.eu
1.3.5.

American Institute of Architects (AIA): Mimarinin değerini
ve mimarların işlerini en iyi şekilde yapabilecekleri kaynakları
sağlamaktadır. Eşitlik, çeşitlilik, dâhil etmek, iklim değişikliği,
göç, altyapı, tescil ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar
yapmaktadır. 1857’de 13 mimar tarafından kurulmuştur. Bugün,
90.000’in üzerinde üyeye sahiptir. Washington DC’dedir.
Katılım şartları: a. Mimar üyeliği, bir ABD lisanslama otoritesinden bir mimari lisansa sahip bireylere açıktır. b. Ortak üyeliği, mimarlıkta profesyonel bir dereceye sahip olan, bir mimarın
gözetimi altında çalışan, AXP’ye kayıtlı olan veya mimarlıkta
bir üniversite programında öğretim üyesi olan bireylere açıktır.
c. Yeni mezun üyeliği 2018 ve 2019 yılları arasında akredite bir
okuldan mimarlıkta profesyonel bir derece ile mezun olan bireyler, mezun olduktan sonra 18 aya kadar ücretsiz üyelik hakkına
sahip olabilirler. d. Uluslararası Ortak üyeliği, ABD lisans sahibi
olmayan bir kurumdan mimarlık lisansı veya eşdeğeri olan kişiler
için uygundur. e. Ulusal üyelik mimari pratiğin dışında istihdam
edilen ancak mimarlık alanına bağlı pozisyonlarda yer alan profesyoneller. Bireysel üyeler, mimarlık, müttefikler, peyzaj mimarları, heykeltıraşlar, duvar ustaları, sanatçılar ve diğerleri, hükümet, eğitim, gazetecilik, üretim, endüstri ve/veya mimariye bağlı
diğer alanları içerebilir. Üyelik ücretlidir.
İnternet sitesi: www.aia.org
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1.3.6.

Urban Land Institute (ULI): ULI, dünyanın en eski ve en büyük disiplinlerarası gayrimenkul ve arazi kullanım uzmanları ağıdır. Üyelerinin misyona ve onların ortak uzmanlığına olan bağlılıkları sayesinde, Enstitü geliştirme uygulamasında mükemmellik
standartlarını belirleyebilmiştir. Kentsel Arazi Enstitüsü, toprağın
sorumlu kullanımında ve dünya çapında gelişen toplulukların yaratılmasında ve sürdürülmesinde liderlik sağlar.
Katılım şartları: a. Genel üyelik: En popüler üyelik türüdür ve
herkese açıktır ve ULI’nin sunabileceği birçok faydaya erişmeyi
sağlar. b. Tam üyelik: Tam üyelik seçici ve özellikle kıdemli endüstri profesyonellerine yöneliktir. Tam üyeler, genel üyelere sağlanan faydalara ek olarak liderlik ve katılım haklarına sahiptirler.
c. Kurumsal üyelik ULI, aynı kuruluşların katılacak çalışanlar
için çeşitli yollar sunar. Üyelik ücretlidir.
İnternet sitesi: uli.org

1.3.7.

The Mistra Urban Futures: Mistra Urban Futures, uluslararası
bir yönetim kurulu ve Göteborg merkezli kamu kurumları konsorsiyumu, iki üniversite ve bir araştırma enstitüsü tarafından
yönetilmektedir. Merkezi, aynı zamanda konsorsiyum ortaklarından biri olan Chalmers University of Technology tarafından
ağırlanmaktadır. Mistra Urban Futures organizasyonu, dünyadaki bu şehirlere yayılmış birkaç yerel etkileşim platformundan oluşuyor Cape Town, Gothenburg, Stockholm, Sheffield-Manchester, Kisumuve -2016’dan beri- ayrıca Malmö, Skåne bölgesi için
bir merkez. Mistra Urban Futures, zorlukların karmaşık olduğu
ve farklı sektörler, disiplinler ve kültürler için endişe duyduğu ve
iş birliği ve iş birliği yoluyla yanıtların ve çözümlerin bulunması
gereken kentsel gelişim alanında kendini konumlandırmaktadır.
Mistra Urban Futures’ın ortak çalışmaları, bireysel projelerin ötesinde finansal, iletişimsel ve örgütsel iş birliği üzerine kurulmuştur.
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Yaklaşımı, hem araştırma hem de uygulamadan farklı aktörleri birlikte sürdürülebilir kentsel gelecekleri destekleyen bilgi ve anlayışla ortak bir araya getirmektir. Tek bir
aktörün, tek başına yönetemeyeceği şehirler ve şehirler arasındaki soruları ve zorlukları ele almak için bir arena sağlıyor.
Mistra Urban Futures’ta birçok farklı yeterlilik ve disiplin buluşuyor. Geniş bir yelpazede araştırma alanları ve uzmanlığı, araştırma projelerinde iş, sosyoloji, siyaset bilimi, mimarlık, biyoloji,
fizikî kaynak teorisi, hukuk, insan ekolojisi ve mühendislik bilimlerinden tasarıma kadar uzanmaktadır.
Araştırma projeleri Mistra Urban Futures’ın faaliyetlerinin çekirdeğini oluşturuyor. Projeler, şehirlerin âdil, yeşil ve erişilebilir
olduğu yerlerde sürdürülebilir kentleşmeyi teşvik etmek için bilgi
birikimine katkıda bulunan bir dizi kentsel kalkınma konusuna
odaklanmaktadır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.mistraurbanfutures.org/en
1.3.8.

100 Resilient Cities: 2013 yılında Rockefeller Vakfı’nın öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlere, 21. yüzyılın giderek artan bir parçası olan ekonomik, sosyal
ve fiziksel zorluklara dayanıklılık kazandırmaya yardımcı olmak
amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Katılım şartları: Üye şehirlerin güncel listesi www.100resilientcities.org/cities adresinde bulunmaktadır. 100 Esnek Şehirler
Yarışması, şehirlerin ağa katıldığı başvuru süreciydi. 100RC,
Aralık 2013’te 32 şehirden oluşan bir ilk grup, 2014’te ikinci bir grup (35 şehir) ve Mayıs 2016’da son tur kazananlarını
seçti. 100 Esnek Şehirler ekibi ve uzman jüri üyelerinden olu-
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şan bir heyet, şehirlerden gelen başvuruları gözden geçirerek ağa
şehirleri dâhil etmiştir. Ağa yeni başvuruyla ilgili bir süreç ilanı
bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.100resilientcities.org
1.3.9.

American Planning Association (APA): APA’nın misyonu, eğitim fırsatlarına erişim sağlayan, planlama hakkındaki kamu diyaloğunu zenginleştiren, meslekte ve toplumumuzda sosyal eşitliği
ilerleten hayırsever faaliyetler yoluyla planlama sanatını ve bilimini ilerletmektir.
Katılım şartları: a. Plancı b. Akademisyen, c. Öğrenci, d. Amerika dışında, e. Komisyon ve Planlama Kurulu Üyesi ve f. Bağlı
profesyonel g. İlgili vatandaş kategorilerinde üyelik başvurusu yapılabilmektedir. Üyelik ücretlidir.
İnternet sitesi: www.planning.org

1.3.10. American Institute of Building Design (AIBD): Konut tasarım
profesyonelinin değerini artırmak, geliştirmek, eğitmek ve tanıtmak misyonuna sahiptir.1950 yılında kurulan kâr amacı gütmeyen
bir profesyonel organizasyon olan Amerikan Yapı Tasarımı Enstitüsü (AIBD), üyelerinin mesleklerini uygulama becerilerini korumak
ve geliştirmek için çabalamaktadır. AIBD üyelerinin teknoloji,
malzeme ve bina kodları ile güncel kalmasını sağlamak için kaliteli
sürekli eğitim sağlamaya kararlıdır. AIBD ayrıca tasarım ve inşaat
endüstrisindeki diğer ticaret, iş ve profesyonel organizasyonlarla
profesyonel ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi taahhüt etmektedir.
Katılım şartları: a. Meslektaş üye, b. Eğitimci üye, c. Profesyonel
üye, d. Öğrenci üye e. Kurumsal üye kategorilerinde ücretli üyelik başvuruları almaktadır.
İnternet sitesi: aibd.org
1.3.11. Architecture for Humanity (Londra): Yerel topluluklara ve
kâr amacı gütmeyen kuruluşlara tasarım, mimari, planlama ve
proje yönetim hizmetleri sağlamaktadır.
Katılım şartları: İnternet sitelerinde üyelik/ortaklık koşullarıyla
ilgili bilgilendirme bulunmuyor. Projelerine destek olarak bağış
kabul edilmektedir.
İnternet sitesi: www.afhuk.co.uk
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1.3.12. African Urbanism: African Urbanism, Gana-Akra merkezli bir
kentsel plancı ve kentsel kalkınma araştırmacısı olan Victoria
Okoye tarafından hayata geçirilmiştir. Batı Afrika şehirlerinin
gelişimlerini araştırıyor ve hem kentsel zorlukları hem de fırsatları vurguluyor. Çevrim dışı bir girişim olarak, African Urbanism,
toplulukları hedeflenen kamusal alan geliştirmelerine dâhil eder.
Batı Afrika’nın mekânlarının karmaşık, nüanslı anlayışını benimseyen yerel-küresel bir platform olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
Katılım şartları: Geçmiş iş birliklerinin listesinin yer aldığı internet sitesinde, iş birliği/ortalık konusunda bilgi yer almamaktadır.
İnternet sitesi: africanurbanism.net

1.3.13. South African Cities Network (SACN): Güney Afrika Kentleri
Ağı, kentsel gelişim ve şehir yönetimi hakkında bilgi, deneyim ve
en iyi uygulamaların alışverişini teşvik eden Güney Afrika şehirleri ve ortaklarından oluşan bir ağdır. 2002’den bu yana SACN’in
hedefleri Güney Afrika şehirlerinde iyi yönetişimi ve yönetimi
teşvik etmek, Güney Afrika şehirlerinin karşılaştığı stratejik sorunları analiz etmek, Büyükşehir hükümetinin deneyimini Güney Afrika bağlamında toplayıp, analiz etmek, Güney Afrika
şehirlerinin iyi yönetişimini geliştirmek için hükümet alanları
arasında ortak öğrenme ortaklıklarını teşvik etmektir.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.sacities.net
1.3.14. Center for Cities: Birleşik Krallık şehirlerinin ekonomik performansını anlamayı ve geliştirmeyi amaçlayan İngiltere ve uluslararası karar vericiler için ilk çağrı noktasıdır. Temel amacı, İngiltere’nin şehirlerinde ekonomik büyümenin ve değişimin nasıl
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ve niçin gerçekleştiğini anlamak ve şehirlerin performanslarını
iyileştirmelerine yardımcı olacak araştırmalar üretmektir.
Katılım şartları: İş ortaklığı merkez için oldukça önemlidir. Yürüttükleri araştırma ve etkinlikler şirketler, şehirler, hayır kurumları, üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla ortaklık yoluyla geliştiriliyor. Olası iş birlikleri için kurumla irtibata geçilmesi gerekiyor.
İnternet sitesi: www.centreforcities.org
1.3.15. The African Urban Research Initiative (AURI): Afrika Kentsel
Araştırma Girişimi (AURI), Afrika’daki farklı araştırma merkezlerinde sürdürülebilir kentsel politika ve yönetimden sorumlu
politika aktörleri ve ağlarını bilgilendirmek ve geliştirmek için
mevcut ve gelecekteki Afrika merkezli araştırma merkezlerini desteklemek amacıyla 2013 yılında başlatılmıştır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.africancentreforcities.net/programme/
knowledge-networks/african-urban-research-initiative
1.3.16. Metropolis World Association of the Major Metropolises: Büyükşehir çıkarlarını savunmak ve metropollerin yerel ve küresel
sorunlara eğilme performanslarını geliştirmek için dünya çapında
politik liderleri, politika yapıcıları ve uygulayıcıları birbirine bağlamayı amaçlamaktadır.
Katılım şartları: Başkentler ve en az 1 milyon nüfusu olan şehir
alanları, Metropolis üyesi olabilmektedir.
İnternet sitesi: www.metropolis.org
1.3.17. The Consortium for Sustainable Urbanization (CSU): Sürdürülebilir Kentleşme Konsorsiyumu, kentlerimizin planlanmasında sürdürülebilir kentleşmenin ve esnek tasarımın
rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak için kurulmuş,
New York merkezli, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Amacı sorumlu ve aydınlatılmış planlama ve tasarımın savunulmasıdır. Sektörler arası bir yaklaşımın kitlesel göçün şehirlere
olumsuz etkisini azaltabileceğine ve herkes için yaşam kalitesini
artırabileceğine inanmaktadır. Kentleşmeyi sürdürülebilir kılmaya kararlıdır. Üst düzey toplantılarda ve kamu forumlarında fikir
alışverişinde bulunmak için, kentleşme ile ilgili küresel düşünce
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liderlerini bir araya getirmektedir. Odak noktası, yinelenebilir fikirler ve kavramlar, en iyi uygulamalar ve spekülatif önerilerdir.
Katılım şartları: İş birliği için irtibata geçilmesi gerekmektedir.
İnternet sitesi: consortiumforsustainableurbanization.org
1.3.18. Future Cities Catapult: Misyonu, İngiltere firmalarının,
şehirlerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmelerine ve bu ürün ve hizmetlerin satılmasına yardımcı olmaktır. İşletmeleri, üniversiteleri ve şehir liderlerini bir araya getirerek, şehirlerin
karşılaştığı sorunları çözmek için çalışmaktadır. Bünyesinde,
akıllı şehir çözümleri oluşturmak, gelişmek ve mevcut akıllı
şehir uygulamaları birbirlerine entegre etmek üzere işletmeler,
akademisyenler, şehir liderleri ve girişimcilerle iş birliği içinde
bir merkez olarak tasarlanan Urban İnovasyon Center bulunmaktadır.
Katılım şartları: Öncelikle üniversiteler, büyük işletmeler,
KOBİ’ler ve şehir yetkilileri ile çalışmakla beraber, kentsel inovasyon konusuyla ilgili iş birliklerine açıktır.
İnternet sitesi: futurecities.catapult.org.uk

1.3.19. Urban Big Data Center (UBDC): Hem yerel hem de küresel bir dizi kentsel zorlukları ele almak için büyük veri kullanmak isteyen araştırmacılar için Birleşik Krallık çapında bir veri
hizmetidir. İngiltere Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi
tarafından finanse edilen Kentsel Büyük Veri Merkezi, Glasgow Üniversitesi ve yedi ortak üniversiteden kentsel sosyal bilimcilerin, veri bilimcilerin ve istatistikçilerin uzmanlığını bir
araya getiren bir merkezdir. Araştırmacıları, politika yapıcıları,
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işletmeleri, STK’ları ve vatandaşları, çevresel açıdan sürdürülebilir, ekonomik olarak dirençli ve sosyal olarak sadece şehirlere
yönelik çözümler geliştirmek için büyük verilerin potansiyelinden yararlanmalarını desteklemektedir.
Katılım şartları: UBDC, iş birliklerini ve irtibatlarını iyileştirmek için veri ile çalışmak isteyen büyük ve küçük
kuruluşlarla iş birliği yapmaya açıktır. Kurumla iletişime
geçilmesi gerekmektedir.
İnternet sitesi: www.ubdc.ac.uk
1.3.20. World Green Building Council (WGBC)-Londra:
Yeşil binaların hayatın merkezinde olması için ve her yerde herkes
için yeşil binalar oluşturmak misyonuyla hareket eden bir birliktir.
Katılım şartları: İş birliği/ortaklık için kurumla irtibata geçilmesi gerekmektedir.
İnternet sitesi: www.worldgbc.org
1.3.21. Urban Institute: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanların ve
insanların refahı ile ilgili dolaylı seçimleri bilgilendiren tarafsız ve
güvenilir görüşler için güvenilir kaynaktır. Gerçeklere dayanan
kararlara inanan, kamu politikalarını ve uygulamalarını iyileştirme, toplulukları güçlendirme ve insanların yaşamlarını daha iyi
hâle getirme amacına sahip olan kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşudur.
Katılım şartları: Finans ve entelektüel destekçileri olarak hareket
eden üst düzey bir topluluk, politika ve iş liderleri ağı olan ulusal
konseye ücretli olarak üye olunabilir ayrıca bağış kabul etmektedir.
İnternet sitesi: www.urban.org
1.3.22. NewCities: NewCities, şehirleri daha kapsayıcı, bağlantılı, sağlıklı ve canlı hâle getirmeye adanmış uluslararası bir sivil toplum
kuruluşudur.
Katılım şartları: Bireysel ve kurumsal olarak ücretli üye olunabilmektedir.
İnternet sitesi: newcities.org
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1.3.23. Project for Public Spaces (PPS): Kendini insanların güçlü topluluklar oluşturan kamu alanları oluşturmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olmaya adamış bir sivil toplum kuruluşudur. İnsanları büyük zorlukları belirlemede mekânı anahtar
gören fikirlere, kaynaklara, uzmanlık alanlarına ve ortaklara bağlayan küresel kamusal alan hareketinin merkezi bağlanma noktasıdır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.pps.org
1.3.24. C40 Cities: C40, iklim değişikliğine hitap eden dünyadaki megakentlerin bir ağıdır. C40, şehirleri etkili bir şekilde iş birliği
yapmak, bilgiyi paylaşmak ve iklim değişikliği üzerinde anlamlı,
ölçülebilir ve sürdürülebilir eylemler yürütmek için desteklemektedir.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.c40.org
1.3.25. Japan Society of Urban and Regional Planners (JSURP):
1994 yılında kurulmuş gönüllü temelli bir organizasyondur.
Profesyonel şehir plancıları, akademisyenler, devlet memurları
ve vatandaşlardan oluşmaktadır. 2001 yılında yasal olarak “Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluş” olmuştur. Mart 2016 itibarıyla toplam 459 üyesi bulunmaktadır. Misyonu, başta kentsel ve bölgesel
planlama alanlarında olmak üzere zengin ve cazip mekânlar ve
kültürler oluşturarak halkın refahını artırmak ve iyileştirmektir.
Bu misyonu için diğer örgütler ve kişilerle iş birliği içinde, çeşitli
perspektiflerden araştırma, destek, teklif.
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Katılım şartları: Kentsel ve bölgesel planlama, topluluk tasarımı ve eylemleri, yerel güçlendirme konularında ilgileri olan herkes birliğe katılabilir. a. Tam üyelik, b. Genel üyelik, c. Öğrenci
üyeliği d. Patronaj üyeliği türlerinde üye olunabilmektedir. Her
üye, faaliyetlerinin herhangi birine katılabilir ve birliğin üç aylık
dergisi “Kentsel ve Bölgesel Planlayıcılar” (e-posta yoluyla PDF
formatında) dâhil olmak üzere hizmetler alabilir. Sadece “Tam
üye”, Genel Kurulda oy hakkını kullanır.
İnternet sitesi: www.jsurp.jp/english
1.3.26. Strelka Institute: Strelka, Rus şehirlerinin kültürel ve fiziksel
manzaralarını değiştirmek için 2009 yılında kuruldu. Enstitü,
olumlu değişimleri teşvik eder ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla
yeni fikirler ve değerler oluşturur. Kent, enstitünün araştırma
programının merkezinde yer alırken Strelka, yeni öğrenim fırsatları sunmaktadır. Fakülte düzeyi Strelka’nın eğitim modeli,
sürekli olarak herhangi bir öğretim fakültesi içermez; bunun
yerine, seçilen yıllık eğitim temasına göre ilgili ziyaretçi fakülte

ve uzmanlarını davet ederek ayrıca bünyesinde yüksek lisans eğitimi vermektedir. Strelka, mimarlar, entelektüeller, tasarımcılar
ve medya profesyonelleri için Rusya’da ve dünyanın her yerinde
kentsel yaşam için özel öneme sahip konuları keşfetmek için yaratıcı, disiplinlerarası bir alan sunmaktadır. 2010’dan itibaren her
yıl İngilizce yoğun bir çalışma programı ilan etmektedir. Bu program, Moskova’daki yoğun çalışmaları yerel ve uluslararası saha gezileriyle birleştiriyor. Program ücretsizdir ve her yıl dünyanın her
yerinden 30 öğrenci kabul eder.
Katılım şartları: Araştırmacı ve öğrenci olarak başvuru
yapılabilmektedir.
İnternet sitesi: strelka.com/en/education/about
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1.4.
1.4.1.

MERKEZÎ-YEREL İDÂRELER
BÜNYESİNDE YER ALANLAR
Seoul Institute: Seul Büyükşehir Belediyesi’nin düşünce
kuruluşu olan Seul Ensitüsü, Seul’un karşılaştığı ana problemleri tespit etmektedir ve Seul için orta ve uzun vadeli vizyonlar oluşturmanın yanı sıra çeşitli güncel politika
çalışmaları aracılığıyla şehir için planlar yapmaktadır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: global.si.re.kr

1.4.2.

Centre for Liveable Cities (CLC): 2008’de Singapur Kalkınma Bakanlığı ile Çevre ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından kurulmuştur. “Yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler için
global bir bilim merkezi olmak” vizyonuna sahip olan merkez
iki ana araştırma sorusuna odaklanmıştır 1) Singapur bağımsızlığı kavuştuğu 1965’ten beri nasıl dönüştü? 2) Singapur ve
diğer şehirlerin güncel ve gelecekte yaşayacakları zorluklara çözüm üretmesi için kentsel gelişim bilimi nasıl uygulanmalı?
Katılım şartları: Staj imkânı yanında ziyaretçi bursu ve doktora
bursu programları bulunmaktadır.
İnternet sitesi: www.clc.gov.sg/home

1.4.3.
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The City Planning Institute of Japan (CPIJ):
Japonya Şehir Planlama Enstitüsü (CPIJ) 1951 yılında, kent
ve bölge planlaması bilim ve teknolojisine yönelik araştırmaları teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Bu vizyon, akademik bir
alan olarak kentsel planlamanın geliştirilmesi ve büyümesi yoluyla akademik çalışma ve kültüre katkıları içerecek şekilde genişlemiştir; yarım yüzyıldır, üyelerinin araştırma bulgularını raporlamaya, bilgi alışverişini ve iletişimi hem üyeler hem de ilgili
diğer meslek grupları ile birlikte gerçekleştirmeye; araştırmalara
ve diğer uluslararası kuruluşlara katılmaya devam etmektedir.
CPIJ 1968 yılında Japon, Medenî Kanun kapsamında resmen
tanınmıştır ve Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın himâyesinde kamu
yararına bir kurum olarak işlev görmektedir.
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Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.cpij.or.jp/eng
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2.

ŞEHİRCİLİK TOPLANTILARI
2.1.

HABİTAT I-II-III Konferanslar: UN-HABITAT, sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturulması ve herkes için yeterli konut
sağlanması yönünde oluşturulmuş bir Birleşmiş Milletler programıdır. 20 yılda bir konferans düzenleyerek tüm dünyada sürdürülebilir kentsel gelişmeye yönelik gündemi belirlemektedir. İlk
konferans 1976 yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye 1996 yılında Habitat II Konferansı’na ev
sahipliği yaparak, “Yaşanabilir Kentler” kavramı ile konferansın
sürdürülebilirlik çerçevesine önemli bir katkı sağlamıştır. Konferansların 3.’sü 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvator’un
başkenti Kito’da gerçekleştirilmiştir.
İnternet sitesi: habitat3.org

2.2.

European Conference on Sustainable Cities&Towns: Avrupa
Sürdürülebilir Şehirler Platformu, Bask Bölgesi’ndeki 8. Avrupa
Sürdürülebilir Şehirler ve Kentler Konferansı’nın ardından 2016
yılında başlatıldı. Danimarka’nın Aalborg kenti; Bask Bölgesi ve
ICLEI Avrupa tarafından desteklenen, 8. Avrupa Sürdürülebilir
Şehirler ve Kentler Konferansı’nın ana sonucu olan Bask Bildirgesi’nin alınmasına odaklanıyor. Avrupa Sürdürülebilir Şehirler
Platformu’nun önceki ve ilk versiyonu, Nisan 2013’te İsviçre’nin
Cenevre kentinde düzenlenen 7. Avrupa Sürdürülebilir Şehirler
ve Kentler Konferansı’nın ana sonucuydu. Yerel yönetimler için
bir bilgi merkezi olan platform, Avrupa’nın tüm şehirlerini daha
sürdürülebilir hâle getirmek için 1994 yılında Aalborg Sözleşmesi tarafından başlatılan Avrupa Sürdürülebilir Şehirler ve Kasabalar Kampanyası’ndan sonraki adım olarak değerlendirilmiştir.

2.3.

World Urban Forum (WUF): Birleşmiş Milletler tarafından
günümüzün en önemli konuları olan hızlı şehirleşme ve bunun
toplumlara, ekonomilere, iklim değişikliğine ve siyasete etkilerini incelemek üzere kuruldu. 2002’den itibaren 2 yılda bir gerçekleştirilen şehircilik zirvesidir. Sonuncusu bu senenin 2018
Şubat’ında Kuala Lumpur, Malezya’da olmak üzere bugüne kadar toplam 9 toplantı gerçekleştirilmiştir. 9. toplantının teması “Şehirler 2030, Tüm Şehirler Yeni Kentsel Gündemi Uygulamak”tır. 10. toplantı 2020 yılında Birleşik Arap
Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde gerçekleştirilecektir.
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Katılım şartları: Her forum öncesinde katılım için kayıt alınmaktadır. Katılımcının konferansa katılmak için bireysel olarak
kayıt yaptırması gerekmektedir. Kurumlar üzerinden kayıt yapılmasına izin verilmemektedir.
İnternet sitesi: wuf9.org

2.4.

New Cities Summit: NewCities, şehirleri daha kapsayıcı, bağlantılı, sağlıklı ve canlı hâle getirerek yaşamı iyileştirmeye adanmış uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 2012’den beri farklı her yıl farklı bir şehirde zirve
düzenlemektedir. New Cities Summit, şehirlerdeki hayatı iyileştirmek için üst düzey girişimcileri, politika yapıcıları, kurumsal liderleri, tasarımcıları ve düşünürleri bir araya getiriyor.
6. Zirve 7-9 Haziran 2017 tarihleri arasında Güney Kore’nin Incheon Songdo kentinde ‘‘Büyüyen Kentler Kentsel Refahın Yapı
Taşları’’ konuludur.
İnternet sitesi: www.newcitiessummit2017.org

2.5.

National League of Cities (NLC) Summit: City Summit, yerel liderlerin Amerika’nın şehirlerinin karşılaştığı ortak zorluklara çözüm bulma ve bu konularda iş birliği yapma konusundaki
konferanslarının yapıldığı National League of Cities konferansıdır. Konferans, hükümet yetkililerine, koşulları iyileştirmeleri
için somut ve en yeni uygulmaları sunmak için her yıl farklı bir
ABD şehri ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. 2019 yılında 20-23
Kasım’da San Antonio’da düzenlenecektir.
İnternet sitesi: citysummit.nlc.org

2.6.
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Resilient Cities Congress: Dayanıklı Kentler-Kentsel Esneklik ve Uyum için Yıllık Küresel Forum-Bonn’da her yıl düzenlenen kentsel esneklik ve iklim değişikliği adaptasyonu için
küresel platformdur. 2010 yılında ICLEI-Sürdürülebilirlik için
Yerel Yönetimler, Dünya Değişim Konseyi ve Bonn Şehri, Al-
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manya Kentler ve İklim Değişikliğine Uyum konusunda ilk
dünya kongresi olan “Esnek Şehirler”i başlattı (2012’de Kentsel Esneklik ve Uyum konusunda “Küresel Forum” olarak yeniden adlandırıldı). Her yıl 500’den fazla katılımcı ve 30’dan
fazla ortak, “Dayanıklı Şehirler”i yerel yönetim liderleri ve iklim uzmanlarını dünyanın dört bir yanındaki kentsel ortamların
karşı karşıya olduğu uyum zorluklarını tartışmak için bir araya getirmektedir. Kongre, kentsel risk, esnek şehir lojistiği, esnek kenti finanse etme, kentsel tarım ve gıda, akıllı altyapı ve
daha pek çok konuda bir dizi oturum ve etkinlik sunmaktadır.
9. Kongre 2018 yılında, 26-28 Nisan’da Bonn’da gerçeklemiştir.
10. Kongre 26-28 Haziran 2019’dadır.
İnternet sitesi: resilient-cities.iclei.org
2.7.

Smart Cities Expo World Congress (SCEWC): Akıllı Şehir
Expo Dünya Kongresi, şehirleri güçlendirmek ve tüm dünyadaki kentsel yenilikleri kollektif hâle getirmek için vardır. Sosyal
inovasyonu teşvik etmek, ortaklıklar kurmak ve iş fırsatlarını
belirlemek yoluyla, etkinlik dünya çapındaki şehirler ve vatandaşlar için daha iyi bir gelecek yaratmaya kendini adamıştır. İlki
2011’de düzenlenen kongre yıllık olarak gerçekleştirilmektedir.
19-21 Kasım 2019’da Barselona’da gerçekleşecek olan 9. Kongre
beş ana konuya odaklanacak Dijital Dönüşüm, Kentsel Çevre,
Hareketlilik, Kapsayıcı ve Paylaşım Kentleri ve Yönetişim ve Finans.
İnternet sitesi: www.smartcityexpo.com

2.8.

World Cities Summit: Bienal Dünya Kentleri Zirvesi, hükümet
liderleri ve endüstri uzmanları için yaşanabilir ve sürdürülebilir
şehir sorunlarını ele almak, entegre kentsel çözümleri paylaşmak
ve yeni ortaklıklar kurmak için özel bir platformdur. Singapur
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Yaşanabilir Şehirler Merkezi ve Kentsel Restriksiyon Kurumu
tarafından ortaklaşa düzenlenen, zirvenin en önemli etkinlikleri
arasında Lee Kuan Yew Dünya Kent Ödülü, yıllık Dünya Şehirleri Zirvesi Belediye Başkanları Forumu ve Dünya Şehirleri Zirvesi Genç Liderler Sempozyumu yer alıyor. İlk zirve 2012 yılında
düzenlenmiştir, iki yılda bir düzenlenmektedir. Son zirve 8-12
Temmuz 2018’de Singapur gerçekleşmiştir.
İnternet sitesi: www.worldcitiessummit.com.sg
2.9.

City Debates: City Debates, Beyrut Amerikan Üniversitesi Şehir Planlama ve Politikaları yüksek lisans programı ve Kentsel
Tasarım yüksek lisans programı tarafından düzenlenen yıllık bir
konferanstır. 2002 yılında başlayan City Debates, Beyrut ve diğer
ülkelerden profesyonelleri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek, bölgenin kentleşmesiyle ilgili güncel konuları araştırıyor. Bu seri, Orta Doğu şehirlerini ve bölgelerini dönüştüren
yeni uygulamaları kayıt altına almayı, analiz etmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
İnternet sitesi: website.aub.edu.lb/fea/citydebates/Pages/index.
html

2.10.

Moscow Urban Forum (MUF): Moskava küresel megakentlerin kalkınma zorluklarına ilişkin en büyük uluslararası kongredir.
Forum 2011 yılından beri her yıl düzenlenmektedir. MUF, Rusya ve dünyadaki şehir yönetimlerinin temsilcilerini, mimarları,
şehir planlamacılarını, geliştiricileri, finans şirketlerinin başkanlarını, yatırımcıları, teknolojik girişimleri, medya temsilcilerini
ve vatandaşları bir araya getirmektedir.
İnternet sitesi: mosurbanforum.com

2.11.

South African Urban Conference: Güney Afrika Kentleri Ağı
(SACN) tarafından düzenlenmektedir. İlki 2015 yılında gerçekleşmiştir. Üçüncüsü ise Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gauteng
şehrinde 30-31 Ekim 2018’de gerçekleştirilmiştir.
İnternet sitesi: www.sacities.net/urban-conference-2018
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ŞEHİRCİLİK
UYGULAMALARI
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3.

ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI
3.1.

YENİ ŞEHİRLER
3.1.1.

Toronto Quayside: Akıllı şehir

3.1.2.

Amsterdam Smart City: Akıllı şehir

3.1.3.

Songdo International Business District
(Songdo IBD): Araçsız, iş şehri

3.1.4.

Forest City-Malezya: Yeşil şehir

3.1.5.

Xiong’an New Area-Çin: Ticaret ve AR-GE şehri

3.1.6.

Tianjin Eco-city-Singapur-Çin: Çevre dostu şehir

3.1.7.

Nanhui New City-Çin: Ticaret ve eğitim şehri

3.1.8.

Hualing Tbilisi Sea New City-Gürcistan:
Ekonomi ve kentsel gelişim temalı şehir

3.1.9.

Nurkent-Kazakistan: Ticaret ve kültür şehri

3.1.10. Colombo Port City-Sri Lanka: Ticaret ve
finans şehri
3.1.11. Dumq-Umman: Kalkınma temalı bir şehir
3.1.12. Cyberjaya-Malezya: Akıllı şehir
3.1.13. Dompak, Riau Adaları-Endonezya: Ekolojik şehir
3.1.14. Konza Techno City-Kenya: Teknoloji şehri
3.1.15. Gujarat International Finance Tec City-Hindistan:
Finans şehri
3.1.16. The Gracefield Island (The Phoenix)-Nigerya: Akıllı,
ekolojik ve ticaret şehri
3.1.17. Clark Green City-Filipinler:
Çevre dostu ve akıllı şehir.
3.1.18. Şehrül Hayriyye-Moritanya: İslâm şehri
3.1.19. Neom-Suudi Arabistan: NEOM, medeniyet, enerji ve
su, hareketlilik, biyoteknoloji, gıda, teknoloji ve dijital bilimler, ileri üretim, medya ve eğlence gibi yaşanabilirliği
ile geleceği yönlendirecek dokuz özel yatırım sektörüne ve
yaşam koşullarına odaklanmaktadır.
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3.2.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

3.2.1. Paris
Dünyada kentsel dönüşümün devlet kurumları, yasal altyapı, yerel yönetimler ve girişimcilerle koordineli yapıldığından beri büyük çaplı göze çarpan ilk
proje, 1853’te, 16. ve 19. yüzyıllar arasında en büyük Avrupa kenti kabul edilen Paris’te, Seine Bölgesi Valisi Baron Eugene Haussmann tarafından yapılmıştır. Proje 17 yıl sürmüştür ve Paris’in yüzde 70’i değişmiştir, dönüşmüştür.
Projede ışık ve hava akımının şehrin merkez semtlerine ulaşması, kanalizasyon şebekesi, yaşam alanları ile Paris’i daha modern ve güzel bir şehir hâline dönüştürülmesi
amaçlanmıştır aynı zamanda eskimiş mahallelerin yıkılması, sokakların genişletilmesi, geniş parklar ve meydanlar açılması, çeşmeler yapılmasını da kapsamaktadır.
Pek çok eski sokak yıkılmış, 150 kilometrelik bulvar ve cadde inşa etmiş, kamu
ulaşımı alanında gelişmeler sağlamış, su, gazla aydınlatma, kanalizasyon, kanal,
park ve yeşil alanlar, bulvarlar boyunca ağaç dikimi, özel tasarım ürünü her türden
kent mobilyası cinsinden kentsel hizmetin götürülmesinde büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. 2,5 dönümlük Bois de Vincennes açılan parkların en önemlisidir.
La Défense Kentsel Dönüşüm Projesi: Paris’te gerçekleşen bir başka kentsel dönüşüm projesi ise Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinden başında gelen, Fransız
ekonomisinin vitrini, Paris’in yeni iş merkezi bölgesi La Défense bölgesidir. İlk imar
planı 1958’de oluşturulan ve gelecek 30 yıl için çalışma planı belirlenen projenin
en önemli özellikleri, mevcut şehir merkezinde ayrı bir noktada, şehrin dokusuna
dokunmadan oluşturulan yeni bir bölge, bir iş merkezi ve yaşam alanının uzun
soluklu bir proje ile oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda üretilen kentsel
dönüşüm projesinin “1933 Atina kartasına eksiksiz sadık kalınarak tasarlanmış ve
tasarım üç temel ilke üstüne kurulmuştur:
• Yüksek binaların yaygınlaştırılması,
• Geleneksel yol dokusunun ortadan kaldırılması,
• Yaya ve otomobil akışının birbirinden ayrılması.
La Défense bölgesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temelinde
devlet politikaları bulunmakla birlikte, projenin çeşitli aşamalarında uygulamaya
özel sektör de iştirak etmiştir. Bölge günümüzde 160 hektarlık bir alana sahip
bulunmaktadır, yüzde 36’sı düşük mâliyete sahip 10.120 konut ve 3.35 milyon m2
büro, 180.000 kişiye istihdam sağlayan çok büyük bir projedir. Bölgede 2.500 şirket
bulunmaktadır.
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Uzun soluklu bir kentsel dönüşüm projesi olan La Défense projenin ilk başladığı günden beri bulunduğu dönemin mimari gelişmelerinden ve akımlarından etkilenmiştir. Son olarak 2006 yılında stratejik gelişim planı hazırlanmıştır.
Son olarak, La Défense kentsel dönüşüm projesinin, dönüşüm bileşenlerinden; birincil olarak yenilikçi/vizyonel, ikincil olarak da kimlik bileşeni üzerine kurulduğu
söylenebilir.

La Défense Konsept Plan

La Défense Kentsel Dönüşüm Proje Maketi
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3.2.2. Barselona
Barselona’nın dönüşümünün temelleri kentin 1859 yılından itibaren planlanmış
520 sokak bloğuyla bahçe kent yayılması L’Eixample bölgesinde gerçekleşmiştir.
Onun yüksek kaliteli mimarisi, eşitlikçi tasarımı ve erişim kolaylığı zamana karşı
dayanmış ve günümüzdeki modern kent gelişmelerine bir model sağlamıştır.
Barselona’nın modern dönüşümü, 1992 Barselona Olimpiyatları’na hazırlıklarla
başlamıştır. Gerek kent içi gerekse çeper bölgelerde kentsel çöküşün ciddi problemleriyle yüz yüze gelen plancılar, kapsamlı bir yaklaşım geliştirmiş ve olimpiyatları
kent genelindeki reformlar için bir araç olarak kullanmıştır. Olimpiyat hizmetleri,
körfeze yakın terk edilmiş endüstriyel bölgede inşa edilen olimpiyat köyüyle ihmal
edilmiş 4 bölgeye yayılmıştır. Olimpiyat Limanı’nın her iki tarafında inşa edilen
yapay altı plajın inşasıysa en büyük etkiyi yaratarak Barselona’nın tarihinde ilk defa
gururla denizi kucaklamasını sağlamıştır.
Aynı zamanda sosyal kapasitenin iyileştirilmesine ve kente kötü suç şöhretini kazandıran marjinal sakinlerin temizlenmesine yönelik politikayla kent içi alanlarda
radikal bir dönüşüm başlamıştır.
1976 yılında ‘Metropoliten Alan Planlama Çalışması’ ile kentsel dönüşüm çalışmaları
başlatılmış, fiziksel-sosyal-ekonomik yaklaşımlarla kentin dönüşüm problemi bütüncül bir anlayışla ele alınmıştır. Uygulanmasına 1988 yılında başlayan proje, kentin en eski yerleşiminin olduğu şu dört mahallede gerçekleştirilmiştir:
• El-Raval (çoğunlukla yoksul, göçmen ve mülteci gruplarının barındığı merkezin
çöküntü bölgesi)
• Bari Gothic (Katedral, kilise, müze gibi anıtsal yapılar ile tarihî, sanatsal ve kültürel birçok eserin yoğunlaștığı merkez)
• Antik Yerleşim Bölgesi (Roma ve Orta Çağ dönemi izlerini taşıyan bölge)
• Barcelonetta (eski -antik- limanın bulunduğu bölge)
Proje ile;
• Çok kötü durumda olan yapılar tespit edilerek yıkılmış ve bu yapılarda yaşayanlar
için, yönetim (belediye veya özerk yönetim) yeni konutlar inşa etmiştir.
• Uygulama öncesinde, bu bölgelerde “açık alan” bulunmamaktaydı. Sadece açık
alan, nefes alma alaavnları yaratabilmek için bazı yapılar yerlerine yenisi yapılmamak üzere yıkılmıştır.
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• Bölgede “meydan” bulunmadığından dönüşüm projesinde meydan yaratılması
önemli kentsel tasarım projeleri olarak ele alınmıştır.
• Sosyal donatı alanları yaratılmıştır. Toplum merkezleri, sosyal mekânlar, yaşlılar
evi, öğrenci yurtları, kütüphaneler, sağlık merkezleri vb. kurulmuştur.
• Otopark problemi yeraltı otoparkları yoluyla çözülmüştür.
• Altyapı, tüm elektrik, su ve gaz tesisatlarını yenilenmiştir.
• Alanda yaşayan ve dönüşümden en çok etkilenecek, baskı altındaki yoksul ev sahiplerinin alanı terk edip; alanın el değiştirmesine engel olmak ve sınıfların bir
arada yaşamasını sağlamak için “toplumsal rehabilitasyon birimi” kurulmuştur.
Son olarak 2000-2008 yılları arasında Poblenou Bölgesi’nde, “22@ Barcelona” isimli kentsel dönüşüm projesi Barselona’da uygulanmıştır. Poblenou bilgi ekonomisine
geçişi sağlamak amacıyla başlatılmıştır, proje alanı büyüklüğü yaklaşık 200 hektarı
(115 ada) bulmaktadır. Konutlar, modern endüstri yapıları, ofisler, mağazalar ve
otellerden oluşan karma fonksiyonlu bir bölge düşünülmüştür.

22@ Barcelona
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3.2.3. Hiroşima Danbara
6 Ağustos 1945’te Hiroşima şehri üzerine, dünyanın ilk atom bombası atılması 13
km2’lik bir alanın tamamen yerle bir olmasına sebep olmuş; bu da bölgeyi kaçınılmaz bir yeniden yapılandırmayla karşı karşıya bırakmıştır. 1973 yılında onaylanan,
1983 ile 1995 yılları arasında gerçekleşen proje kapsamında, toplu konut yapımı,
yıkılan ya da zarar gören evlerin yenilenmesi ile daha güvenli ve konforlu alanlar inşa
edilmiş; bölgedeki fakir halkın konut sorunu çözülmüş ve gençler ile yetişkinlerin
vakit geçirebileceği, dinlenebileceği geniş ölçekli yeşil alan, park ve kamu alanları
inşa edilmiştir.
Kentin yeniden inşası, konut stoku, yeşil alan hedeflenmiştir. Dönüşüm alanındaki
461 bina özel sektör tarafından inşa edilmiştir. Bu binalar genel olarak ana yollar üzerinde, 7 ila 10 katlı, yerleşim yeri olarak veya ticârî amaçlı kullanılan binalardır. Projenin toplam mâliyeti 283 milyon 800 bin dolardır. Mevcut yerleşim bölgesinde, 5
park alanı (1.000-2.500 m2), 2 yeşil alan ve 13 oyun parkı yapılmış, bütün yeni parklar
ve oyun alanları bölgenin geleneksel karakterini yansıtacak şekilde dizayn edilmiştir.
Ayrıca proje kapsamında 4.761 metre uzunluğunda ana yol, 10.457 metre uzunluğunda ikinci derecede önemli yol inşaatı gerçekleştirilmiştir. Bu arada bir diğer önemli
nokta da projeye halk tarafından kurulan örgütlerin de katılmış olmasıdır. 21 örgüt
kurulmuş, bunların 12’si yapılan planların karar aşamasında etkin rol oynamışlardır.

59

3.2.4. Kentsel Dönüşüm Projesi (Çin)
Guangzhou kenti kentleşme hızı dünyadaki her yerden çok daha fazla olan Pearl
Nehri deltasının merkezinde yer alır ve dünyadaki birçok endüstriye ev sahipliği
yapar. Bu endüstrileşmiş bölgeye doğru hızlı bir dönüşüm oluşmuştur. Bu dönüşümün sonucunda kentte arazi kullanımı ve çevresel kaynaklar açısından büyük bir
baskı oluşturmaktadır. Bu baskıya karşılık devlet burada bölgesel bir planlama safhası oluşturmuştur. Böylece deltanın gelişimi daha iyi koordine edilecektir. Bu safha sonucunda kentin güneydoğusunda 370 kilometrekarelik bölgede 65 kilometre
uzunluğundaki Pearl Nehri boyunca tarım alanları, köyler, tarihî bölgeler ve adalar
oluşturulmuştur.
Bu alanda uygulanan proje öncellikli olarak koruma ve sürdürebilirlik olguları üzerine kurulmuştur. Proje, Guangzhou kentinin kültürel birikimini ve tarihsel zenginliğini vurgulamak için hazırlanmıştır.
Projenin hedefleri aşağıdaki gibidir:
• 21. yüzyıl için sürdürülebilir kent yaratmak üzere hedeflerin belirlenmesi,
• Çin’in (Asya’nın) en modern stilini kurgulamak,
• 21. yüzyıl endüstrisi için yeni bir merkez yaratmak. Buradaki ekosistem üzerine
araştırmalar yapabilecek ve bunları kullanabilecek şirketleri buraya çekmek,
• Nehir, dağ, orman ve çeltik ekosistemlerinin birbiriyle bağlantılı, dünyanın en
büyük eko-koridorunu oluşturmak ve bunu sumak,
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• Nehir kenti olgusunu, Pearl River ve çevresindeki nehirleri kullanarak geliştirmek
ve yaymak,
• Dünyanın birinci botanik bahçe ekosistemini ve su ekosistemini yaratmak,
• Tarımcılık ve kent arasındaki ortak yaşamı teşvik etmek,
• Geleneksel çeltik, balık çiftlikleri, su yolları ve nehir boyunca uzanan yerleşim
alanlarının bütünlüğünü ve önemini vurgulamak.
Bölgede uygulanacak kentsel dönüşüm konseptinin örgütlenme modelinde ise
kamu önderlikli kentsel dönüşüm modeli benimsenmiştir. Kamu önderlikli kentsel
dönüşüm modelinin benimsenmesi ile oluşturulan sürdürülebilir kentsel dönüşüm modelinin içeriğine bakıldığında ise yeni gelişim bölgesi, turizm bölgeleri,
tarım alanları, kültürel ve tarihî bölgeleri birbirine bağlayan yeşil akslar, halkı bölgeye çekecek metro, otobüs, feribot yolları ve yeni endüstri alanlarında
oluşmaktadır.
3.2.5. Erbil
2014 yılında başlayan BC Prestige isimli proje 280.000 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. BC Prestige, Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde tasarlanan kentsel dönüşüm projesi
ve karma kullanımlı bir yapıdır. BC Prestige, talep edilen programı itibarıyla lüks
konutlar, sosyal alanlar, rekreasyon alanları, ofisler ve ticaret birimleri barındıracak.
Erbil’in tam merkezinde tasarlanan bu topoğrafik yapı bloklarında, kent ölçeğinde
bir dinamizm sembolü yaratmak ve mevcuttaki alçak katlı yapı stokundaki yaşam
biçimlerinin bu bölgeye kolaylıkla entegre olabilmesi amaçlanıyor.
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3.2.6. Rio de Janerio
1994 yılında Brezilya’nın en büyük ikinci şehri olan Rio de Janerio’da nüfusun büyük
çoğunluğunun gecekondularda yaşaması nedeni ile “Rio de Janerio Gecekondu Sağlıklaştırma” projesi başlatılmıştır. Gecekondu alanlarında su ve elektrik gibi ihtiyaçların karşılanamaması, kanalizasyon altyapısı olmaması, çöplerin toplanmaması gibi
nedenlerden dolayı ciddi bir kirlilik problemi yaşanmaktadır. Bu nedenle, projenin
öncelikli amacı çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasıdır. Bununla birlikte, bölgede
konut alanların iyileştirilmesi, su ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, sosyal
problemlerinin giderilmesi, iş ve eğitim olanaklarının artırılması ile bölgede yaşam
şartlarının düzeltilmesi, yüksek heyelan riski olan bölgelerde yaşayan halkın farklı
bir yere taşınması ve bunlar yapılırken de halkın örgütlenmesi amaçlanmaktadır.
Proje, kamu ve yerel halk iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. Bölgede yaşayan halk
kendi paralarıyla veya banka kredisi alarak evlerinin inşasını gerçekleştirmektedir.
1994-1998 yılları arasında gerçekleştirilen projenin ilk etabında 62 yerleşim alanı
yenilenmiş ve 250.000 kişinin ihtiyaçları karşılanmıştır. 1998-2005 yılları arasında
gerçekleştirilen ikinci etapta ise 106 yerleşim alanı iyileştirilirken 350.000 kişinin
yenileşme çalışmasında faydalanması sağlanmıştır. Programın 3. etabı tamamlandığında ise gecekondularda yaşayan 1 milyon kişinin yaşam kalitesi yükselecek ve
ihtiyaçları karşılanacaktır.
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3.2.7. Beyrut-Solidere
1994 yılında, 15 yıllık iç savaşın ardından Beyrut’un başka bir deyişle Lübnan’ın
yeniden doğması için “Beyrut Tarihî Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi” başlatılmıştır. Bu projede karşılaşılan sorun yalnızca fiziksel yapının değil sosyal yapının
da büyük ölçüde hasar görmüş olmasıdır. Proje, kentteki tarihî binaların ve koruma
alanlarının yeniden inşa edilmesini, yeni geliştirilmek istenen bölgeler için kentsel
dönüşüm çerçevesinin çizilmesini, proje alanı bütününde deniz görünümünün en
yüksek seviyeye çıkarılmasını, denize açık bir alanın oluşturulmasını, kentin bütünü
için modern altyapı sistemlerinin yapılmasını, kamusal alanların yapılmasını, gezi
alanları, seyir terasları ile yayalar için yolların yapılmasını, iş yeri ve ilgili yerleşkeler
ile kültürel ve eğlence imkânları yüksek olan çok fonksiyonlu yerler inşa etmeyi
amaçlamaktadır. Proje bu amaçları gerçekleştirirken geleneksel ve modern mimariyi
bir arada buluşturmayı ve şehrin eski dokusunu ve etnik ayrımcılık ile kaybolmuş
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komşuluk ilişkilerini yeniden kurmayı da hedeflemektedir. Proje, kaybedilen kimlik değerlerinin yeniden kazanılmasının zorluğunu göstermesi açısından da dünya
çapında önemli bir örnektir. Proje, iki fazdan oluşmakta olup ikinci faz 2020 yılında
tamamlanacaktır. Her iki fazda da uygulama süreçleri Lübnan hükümeti tarafından
kurulan, yarı özel ve özerk bir kuruluş olan Solidere şirketi tarafından üstlenilmiştir.
Projenin ilk fazının başarısında kamu-özel sektör iş birliğinin payı büyüktür.
3.2.8. Londra-Trafalgar Meydanı
Trafalgar Meydanı, Londra’nın en hareketli ve bilinen kamusal alanlarından birisidir. 1805 yılında Trafalgar Savaşı’nın anısına yapılmış olan meydan, günümüzde
politik toplantılar, yeni yıl kutlamaları, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları gibi
çeşitli aktivite ve organizasyonların yapıldığı bir odak noktası hâline gelmiştir. Trafalgar Meydanı trafik yollarıyla çevreli bir ada gibi düzenlenmiş olması, her zaman
yaya geçişlerini ve meydanla kentlinin ilişkisini engelleyici bir unsur olmuştur. Bu
işgal hem meydanın tarihî önemini ve özelliğini yitirmesine neden olmuş hem de
kentlilerin ve turistlerin mekânı kullanma eğilimini azaltmıştır.
Mekânın tüm yayalar tarafından kolay erişilebilir olması, meydanın tüm
mekânlarının belli ölçüde kullanılmasının sağlanması, yıl içinde meydanın
Londralılar ve ziyaretçiler tarafından günlük kullanımının sağlanması ve meydana
gelecekte onun kullanımından çıkarım sağlayacaklar için yeterli mekânın olmasının
sağlanması için kentsel dönüşüm projesi hazırlanmıştır. Projenin diğer hedefleri arasında meydanın ana kamusal alan olarak düzenlenmek, bina, heykel ve boş alanlarla
mekânsal organizasyonunun kurulması ile mekânı eğlenceli ve kullanabilir kılmak
ve tarihî çevrelerin kalıcı çağdaş kentsel aktivitelerle donatmak da mevcuttur.

64

Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları

Proje örgütlenme modelinin kurulmasında kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütleri birlikte rol almışlardır. 1996’da Westminster Şehir Konseyi ve Büyük Londra Otoritesi, projeyi başlatmıştır. Daha sonra Kültür, Medya ve Spor Departmanı
(DCMS), İngiliz Mirası (EH) ve Londra Hükümet Ofisi’nin içinde bulunduğu komite projeyi devam ettirmiştir. Projeyi Londra Ulaşım İdâresi ve Heritage Lotter
Fund finanse etmiştir.
Trafalgar meydanındaki araç trafiği ve yay akışı arasındaki sorunların çözülmesiyle,
mekânın sosyal amaçlı aktiviteler açısından kullanılabilirliğini artırmak projenin temel hedefi olmuştur. Proje, yarışma yoluyla edinilmiş, uygulaması kamu tarafından
gerçekleştirilmiştir. Projenin uygulanması sürecinde halkın ve sivil toplum örgütlerinin konuya ilgisi de göz ardı edilmemiştir.
3.2.9. Berlin-Postdam Meydanı
Avrupa’nın ünlü meydanlarından olan ve Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan
Postdam Meydanı, savaş döneminde yerle bir olmuş ve savaş sonunda da doğu ve batı
Almanya’nın sınırında kalarak ikiye bölünmüştür. Postdam Meydanı, İkinci Dünya
Savaşı öncesi önemi hatırlanarak ve meydanın kaybettiği değerini geri kazanabilmesi için kentsel dönüşüm çalışmalarına konu olmuştur.

Postdam Meydanı Projesi, Berlin senatosunun da etkisiyle, savaş öncesi meydan dokusuna uygun, çok disiplinli, büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm uygulamasıdır.
Duvarın yıkılmasıyla birlikte Berlin’in tam ortasında kalan uçsuz bucaksız, dümdüz ve ürkütücü Postdam Meydanı, dönüşüm projesinde özel sektöründe yer alması
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amacıyla, Daimler Benz, Sony gibi büyük şirketlere satılmıştır. Postdam Meydanı
için kentsel tasarım yarışması açılmış ve çok amaçlı kullanıma sahip, gece gündüz
yaşayan, alışveriş birimleri, kültürel yapılar, küçük iş yerleri, konut alanları ve büro
alanlarından oluşacak bir metropol merkezi yaratılması beklenmiştir.
Projede örgütlenme modeli olarak özel sektör yönetimli liderlik modeli seçilmiştir.
Proje modeli çerçevesinde özel sektöre devredilen kentsel arsalar, açılan kentsel tasarım yarışmasının konseptine uygun olarak canlandırılmış, bu arada kamu yönlendirme ve denetleme işlevi ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ise halkın temsilcisi olarak projede aktif rol üstlenmiştir. Kamusal alan olan proje alanı, özel sektör
yönetimli liderlik şeklindeki örgütlenme modeli ile özel sektöre devredilmiştir. Proje alanına yer seçen dünyaca ünlü şirketler projenin finansmanını oluşturmuştur.
Postdam Meydanı kentsel dönüşüm projesi bütününde 3.500 kişilik sinema salonu,
mağaza, restoran, kafe, tiyatro ve otel gibi ekonomik aktiviteyi sağlayıcı işlevler bulunmaktadır. Bununla birlikte üst ve orta sınıfa hitap edecek konut alanları vb. çok
fonksiyonlu kentsel alan yaratımı da sağlanmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE
ŞEHiRCiLiK
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1
ŞEHİRCİLİKLE
İLGİLİ ÇALIŞAN
KURULUŞLAR
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1.

ŞEHİRCİLİK TOPLANTILARI
1.1.
1.1.1

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
BÜNYESİNDE YER ALANLAR
Studio-X-İstanbul: Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin [GSAPP] bir girişimi olarak kurulan Studio-X İstanbul,
kentin bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunları tanımlamayı ve
çözümleri için yeni düşünce biçimleri üretmeyi hedefleyen bir
kent laboratuvarıdır.
Katılım şartları: Studio-X İstanbul uzmanlar, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında bilgi alışverişini
sağlayacak yeni bir platform oluşturuyor; şehir konularında bir
şeyler yapmak isteyen herkese destek veriyor.
İnternet sitesi: www.studio-xistanbul.org/tr/space

1.1.2

WRI Türkiye: Daha önce EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak bilinen WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler,
Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (WRI) bağlı olup sürdürülebilir
kentler için çalışmalar yürüten WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi’nin bir üyesidir. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan
ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet vermekte olan WRI
Sürdürülebilir Şehirler, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit
eden kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmekte ve bu çözümleri projelendirerek yerel yönetimlerle birlikte
uygulamaya koymaktadır.
Katılım şartları: Enstitü yoğunlaştığı konularda, uluslararası kuruluşlar, bakanlıklar ve yerel yönetimlerle iş birliği gerçekleştirmektedir; araştırmalara, projelere ücretli destek vermektedir.
İnternet sitesi: wrisehirler.org
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1.2.

ÜNİVERSİTELER BÜNYESİNDE
YER ALANLAR

1.2.1. İTÜ-Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma
Merkezi: Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi kendi alanında ülkede ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bir yandan kamu
kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen inceleme raporu ve proje talepleri karşılanırken, diğer yandan da
ilgili alanda yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
İnternet sitesi: www.cevse.itu.edu.tr
1.2.2. İTÜ-Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi (KAEM): İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi TÜBİTAK İnşaat ve Çevre
Teknolojileri Araştırma Grubu ile iş birliği içinde, İTÜ TÜBİTAK/İÇTAG Konut Araştırmaları Ünitesi adıyla, 1998 yılında
kurulmuştur. Kasım 2002’den beri İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir merkez olarak Taşkışla’da çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez bünyesinde belirlenen amaçlar çerçevesinde
kentleşme; göç ve konut politikaları; konut alanları planlama
ve tasarımı; konut, çevre, ekoloji ve altyapı; konut teknolojileri,
finansmanı ve mâliyeti; dar gelirliler için konut; geleneksel ve
yöresel konut ve afet konutları araştırma grupları bulunmaktadır.
İnternet sitesi: www.kaem.itu.edu.tr
1.2.3. İTÜ-Bölge Bilimi Türk Millî Komitesi (BBTMK): Bölge Bilimi Türk Millî Komitesi (BBTMK) Türkiye’de bölge bilimi alanında çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak amacıyla
22 Mayıs 1991 tarihinde kurulmuştur. “Regional Science Association” (RSA)’da Türkiye’yi üye bir kuruluş olarak temsil eden
BBTMK, üyelerinin bölge bilimi konusundaki çalışmaları ve
araştırmalarıyla da ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş
birliği kurma konusunda ülkemizin öncü kuruluşlardan biridir.
İnternet sitesi: www.bbtmk.itu.edu.tr
1.2.4. YTÜ-Uluslararası
Kentsel
Çalışmalar
Araştırma
Merkezi (ICUS): Merkezin amacı ulusal ve ortak kültürel özellikler gösteren ve Türkçe konuşan ülkeler de dâhil uluslararası

72

Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları

alanda üniversitelerle ve kent ile ilgili kurumlarla ortak çalışmalar
yapmak ve iş birliğini geliştirmek; mimarlık, şehircilik, mühendislik ve kentle ilgili diğer uygulamalı ve toplumsal bilim alanlarında gerçek projeler üzerinde eğitim programlarının gelişmesi
için çalışmaları başlatmak; araştırma programları aracılığı ile bilgi birikimini ve deneyimini artırmak ve ilgili kurumlara yaymak;
üniversitemizdeki yerli ve yabancı diğer akademik kurumlardaki mevcut bilgi ve deneyimlerin yardımı ile ülkemizin bilimsel altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak;
farklı disiplinlerin kentle ilgili çalışma alanları etrafında toplanması
ile ulusal ve uluslararası iş birliğine yönelik kamusal hizmet üretmektir.
İnternet sitesi: www.mmr.yildiz.edu.tr/mmr/3/Ara%		
C5%9Ft%C4%B1rma-Merkezleri/196
1.2.5. YTÜ-İstanbul Tarihî Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM): Genel amacı, değişik kültür hazinelerini bugünlere taşıyan ve eşsiz güzelliğiyle her zaman ilgi çeken Tarihî Yarımada’nın, geçmişten günümüze taşıdığı kültürel birikimine katkı
sağlayarak bu mirasını gelecek nesillere ulaştırmaktır. Merkezin
bu genel amacından yola çıkıldığında; dünya mirası alanlarını
koruyacak bir çerçevenin çizilmesi, Tarihî Yarımada’nın mimarisinin arkeolojisinin, peyzajının, doğal varlıklarının ve kentsel
dokusunun korunması ve güçlendirilmesi, alanın üstün evrensel
değerinin muhafaza edilmesi ve bunun toplum tarafından anlaşılmasının sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması, alanın
bir eğitim kaynağı olarak kullanılmasının özendirilmesi, alanın
kendi kültürel, sosyal ve ekonomik canlılığını kaybetmeden korunması ve desteklenmesi, İstanbul Tarihî Yarımada yönetim planının hazırlanması özel amaçlar olarak belirlenmiştir.
İnternet sitesi: www.istyam.yildiz.edu.tr
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1.2.6. YTÜ-Yerleşme ve Mimarlık Birimleri Uygulama Araştırma
Merkezi: Kuruluş amacı, tek yapı ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğindeki mekânlara değin her türlü bina ve yerleşmelerle ilgili planlama;
bu ölçeklerle ilgili ekonomik, politik, yönetsel, toplumsal, demografik, fizikî, mimari, teknik ve sanatsal konularda araştırma, uygulama
ve eğitim yapmaktır.
İnternet sitesi: http://www.mmr.yildiz.edu.tr/mmr/3/Ara%C5%9Ft%C4%B1rma-Merkezleri/196
1.2.7. MSGÜ-Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞUAM): Şehirciliğe ilişkin konularda araştırmacılara çağdaş bilimsel yöntemleri, teknikleri kullanabilmeleri için ileri düzeyde teknik altyapı ile
donatılmış araştırma ortamını sunmak, şehircilik, kent planlama,
kentsel tasarım ve yerleşmelerle ilgili inceleme, araştırma ve uygulama yapmak; merkezin çeşitli kuruluşlarla iş birliği içinde yapacakları
bilimsel araştırmaları desteklemek; üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek vermek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
ile kişilerin talep ettikleri araştırmalara yardımcı olmak ve iş birliği
yapmak amaçları ile kurulmuştur.
İnternet sitesi: www.msgsu.edu.tr
1.2.8. Marmara
Üniversitesi-Kent
Sorunları
ve
Yerel
Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEYEM):
KEYEM, yürüttüğü kenti ilgilendiren sosyal, siyasal, yönetsel,
mekânsal ve ekonomik kapsamlı çalışmalarına paralel olarak, yereldeki yönetimi ilgilendiren eğitsel, yönetsel, mâlî, hukukî ve sosyal
projelere ve şehir planlama faaliyetlerine danışmanlık ve raporlama
hizmetleri de sunmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen yönetici ve
araştırmacı kadrosu ile nicel ve nitel araştırma tekniklerinde uzman
bir ekibe sahiptir. Ekibinin özellikle İstanbul’un toplumsal sorunlarında son dönemde gündemde olan uluslararası göç konusuna ve
kentte çocuğun durumuna da değinen, kenti insan odaklı, insana
dost ve insanî yönü ağır basan karakterde algılayan ve bunu kentin
planına ve yönetimine yansıtmaya dönük çalışmaları da bulunmaktadır.
İnternet sitesi: keyem.marmara.edu.tr
1.2.9. Marmara Üniversitesi-Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezi: Merkezin amacı, çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre
sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alanlarında çok disiplinli, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak;
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toplumun çevre sorunlarına olan farkındalığını artırmak ve çeşitli
bilimsel bulguları ve önerileri ilgili makamlara ve kamuoyuna aktarmaktır.
İnternet sitesi: csuam.marmara.edu.tr
1.2.10. Hacettepe Üniversitesi-Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM): Merkezin amaçları: a) Üniversite’nin
başta Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere ilgili diğer bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile genel olarak
yerinden yönetim kuruluşlarının, özel olarak yerel yönetimler ve
bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin kurumsal yapılarının
geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak, b) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerinde
görev alan seçilmiş ve atanmış tüm görevlilere yönelik eğitim ve
yetiştirme programları düzenlemek, c) Yerel yönetim birimleri,
bağlı kuruluşları ve birliklerine danışmanlık hizmeti sağlamak,
ç) Yerel yönetim birimleri, bağlı kuruluşları ve birliklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması, etkin ve ekonomik hizmet üretiminin ve çalışma ortamının sağlanması için araştırma projeleri
planlamak ve yürütmek, d) Yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetimler ile ilgili bilimsel araştırma ve yayın yapmak, e) Yurt içinde
ve yurt dışında yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları
ve özel sektör aktörleriyle iş birliği sağlayarak ortaklık modelleri
geliştirmek ve kurumlar arası deneyim paylaşımına yardımcı olmak.
İnternet sitesi: www.husam.hacettepe.edu.tr

1.2.11. ODTÜ-Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma
Merkezi: Her şeyden önce üniversite bünyesinde var olan birikimin ve kültürün kurumsallaşmış bir yapı içinde diğer paydaşlar ve uygulama alanı ile paylaşılmasını ve bu paylaşımın
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eğitim ve araştırma ortamını geri beslemesini amaçlamaktadır. Merkezin hedefi uluslararası merkezler ve kurumları, mimarlık medyasını, mimarlıktaki özel şirketleri, inşaat şirketlerini, tasarım ofislerini, öte yandan resmî kurumları, diğer
üniversiteleri, diğer bölümleri, mimarlık ve tasarım ortamının farklı gruplarını ve farklı disiplinleri bir araya getirmektir.
Böylece deneyim ve uygulama birikiminin kurumsal bir yapı altında toplanması ve kollektif bir üretim ortamının oluşması hedeflenmektedir.
İnternet sitesi: matpum.metu.edu.tr
1.2.12. ODTÜ-Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM): Amacı kent ve bölge konularında bilimsel üretkenliğe ve ortak çalışmaya ivme kazandırmaktır. Birbirleri ile bilgilerini paylaşan,
katkılarını izleyen, araştırmalarını takip eden ve ortak çalışmalar da yapan, bu yolla etkileşimli bir bilimsel topluluk oluşturmak amacındadır. Bu açıdan KBAM, üyelerinin ortak çalışma
ve iletişimin yarattığı kazanımları tüm üyeleri ile paylaşmayı ve
bu paylaşım sayesinde sadece bilgi değil yeni fikirler, kavramsal
çerçeveler ve söylemler üretmeyi hedefleyen bir birliktelik ağıdır.
İnternet sitesi: kbam.metu.edu.tr

1.2.13. İstanbul Şehir Üniversitesi-Şehir Araştırmaları Merkezi: Şehir
Araştırmaları Merkezi, toplumsal, ekonomik ve kültürel oluşumları çeşitli kentsel ölçekler ortamında yaygın ve derinlemesine inceleyerek toplumsal yaşamın keşfedilmemiş örüntülerini ortaya
çıkarmayı ve bu yolla şehir tarihî, şehir sosyolojisi, şehir yönetimi
ve şehir ekolojisi alanlarına ampirik ve kuramsal katkı yapmayı
amaçlar.
İnternet sitesi: samblog.sehir.edu.tr
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1.2.14. Sabancı Üniversitesi-İstanbul Politikalar Merkezi (İPM): İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar,
önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını
küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM
araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve
Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk.
İnternet sitesi: ipc.sabanciuniv.edu
1.2.15. Beykent Üniversitesi-Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi: Yurt içinde ve yurt dışında kent ve kentli sorunlarıyla ilgili
geçmişten günümüze kadar, sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal
konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak ve projeler
üretmek, kent ve kentli sorunları konusunda; ulusal ve/veya uluslararası konferanslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştay ve bilimsel
toplantılar düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları ve bilimsel çalışmaları izlemek, yurt içi ve yurt dışında yayın
yapılmasını teşvik etmek, üniversitede merkezin amacıyla ilgili konularda bitirme projesi, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak, merkezin amacıyla ilgili
konularda kamuoyunu bilgilendirmek, ilgili konularda danışmanlık
hizmeti vermek, internet sitesi oluşturarak, site aracılığı ile akademik
yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlamaktadır.
İnternet sitesi: https://www.beykent.edu.tr/arastirma-tto/uygulama-ve-arastirma-merkezleri
1.2.16. Kadir Has Üniversitesi-İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi: İstanbul özelinden yola çıkarak, dünya kentlerinde
sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel süreçleri anlamayı amaç edinmiş
bilimsel araştırmalara disiplinlerarası bir akademik alan oluşturmayı
hedeflemektedir. Merkez, bu temel görevi yerine getirmek üzere, bu
konuda sürdürülen çalışmaları, konferans, seminer ve yaz okulları
düzenlemek, araştırma projelerine kaynak yaratmak, araştırma raporlarını yayımlamak ve ziyaretçi araştırmacılara multimedya kaynak arşivi sağlamak yoluyla desteklemektedir. Aynı zamanda, İstanbul ve karşılaştırmalı kent çalışmaları odaklı ulusal ve uluslararası
akademik diyaloğu pekiştirerek, akademisyenler ve kurumlar arası
bir köprü işlevi görmeyi de hedeflemektedir.
İnternet sitesi: www.khas.edu.tr
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1.2.17. Bahçeşehir
Üniversitesi-Göç
ve
Kent
Çalışmaları
Merkezi (BAUMUS): Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) 2014 yazında İstanbul’da çalışmalarına
başladı. BAUMUS Berlin, Washington, Gaziantep, Antakya, Urfa
şubeleri bulunmaktadır, ayrıca Berlin Araştırma Enstitüsü ile koordineli çalışmalarını yürütmektedir. BAUMUS’un amacı, gerçekçi öneriler ve teklifler sunabilmek adına teori ve dataları kullanan
araştırma modelleri üretmektedir. Çalışma alanını sadece teorik bilgi
üretimiyle kısıtlamak yerine, pratik çözümler ve uygulanabilir öneriler oluşturmayı amaçlamaktadır.
İnternet sitesi: baumus.bahcesehir.edu.tr/default.aspx
1.2.18. İstanbul Üniversitesi-Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi: Yeni bir merkezdir, üniversite tarafından faaliyet alanları
hakkında bir açıklama yapılmamıştır.
İnternet sitesi: www.istanbul.edu.tr
1.2.19. Mersin Üniversitesi-Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi: Amaçları kentsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını toplumsal fayda sağlamak üzere kullanıcılara açmak, kentsel projeler geliştirmek, kent
arşivi oluşturmak; tarihî süreç, kent ve kentte yaşayan ilişkisinin sürdürülebilmesi için bir kent müzesi kurulması yönünde çalışmalar
yapmaktır.
İnternet sitesi: www.mersin.edu.tr
1.2.20. Ege Üniversitesi-İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi: 1993
yılı sonlarında faaliyete geçmiş, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı
bir kuruluştur. Altı üyelik bir yönetim kurulu ve sayısı zamanla artan
bir bilimsel danışma kurulu vardır. Merkezin ana amacı, İzmir ile
ilgili her türlü kitap, dergi, belge ve bilgi toplamak ve bu konuda
toplantılar düzenlemektir.
İnternet sitesi: izmiraum.ege.edu.tr

78

Dünyada ve Türkiye’de Şehircilik Çalışmaları

1.3.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
BÜNYESİNDE YER ALANLAR

1.3.1. TMMOB-Mimarlar Odası: TMMOB Mimarlar Odası, 1954
yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, kamu ve toplum yararına çalışan anayasal bir meslek
kuruluşudur. Kurulduğundan bu yana, mesleğin ve meslektaşların
sorunlarının, ülkenin, kentlerin imar süreciyle doğrudan bağı nedeniyle, kentleşme sorunlarını dikkatli biçimde izlemektedir.
Mimarlar Odası, toplum hizmetinde bir meslek örgütü olarak
mimarların haklarını koruma ve kollamanın yanı sıra, toplumun
sağlıklı bir yaşam çevresine kavuşmasını ilke edinmiştir.
Katılım şartları: Türkiye, KKTC ve yurt dışında çeşitli üniversitelerin, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları odaya üye olabilmektedir, istenen belgeler internet sitesinde ilan edilmiştir.
Yabancı uyruklu mimarların, üyelikle ilgili odayla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
İnternet sitesi: www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm
1.3.2. TMMOB-Şehir Plancıları Odası: Oda‘nın başlıca amaçları şunlardır: Ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde şehir ve bölge planlaması mesleği ile ilgili bütün konularda mesleğin ve meslektaşların
görev ve yetkilerini düzenlemek; oda üyelerinin birbirleri ile ve
halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak, meslek haklarına sahip
çıkmak, kent planlama ve bilimini geliştirmek; ülke içinde ve dışında tüm resmî ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulama
ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü
etkinlikte bulunmak; ülkenin ve kamunun çıkarlarının korun-
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ması doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim
ve etkinliklerde bulunmak; şehir ve bölge planlama eğitiminin
ve öğrenciliğin sorunlarını incelemek, diğer ülkelerde uygulanan
modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek; geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda oluşturulacak öğretim elemanı ve öğrenci komisyonları (ya
da kolları) ile etkinliklerde bulunmaktır.
Katılım şartları: Odanın ana yönetmeliği gereğince; aşağıda
sıralanan niteliklerden birini taşıyan, meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, meslekî faaliyette bulunabilmek veya meslekleri ile
ilgili bir işte çalışabilmek; odanın meslek alanı ile eğitim faaliyetinde bulunabilmek için Şehir Plancıları Odası’na üye olmaları ve
yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. a) Türkiye’deki
üniversitelerin; 4 yıllık şehir ve bölge planlama bölümlerinden
eğitimini tamamlayarak Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Şehir ve
Bölge Plancısı, Kent Plancısı lisans unvanı ile mezun olanlar,
b) Yabancı ülkelerdeki üniversitelerden aldığı diplomaların yukarıdaki unvanlara denkliği kabul edilenler. İstenen belgeler internet sitesinde ilan edilmiştir.
İnternet sitesi: www.spo.org.tr
1.3.3. Mimarlık Vakfı (MİV): Mimarlık Vakfı’nın kuruluşu vakıf senedinin 29 Haziran 1996 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla gerçekleşmiştir. Amacı mimarlık mesleğinin gelişmesini,
ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere,
kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak; tarihsel çevreyi ve uygarlık birikimini geleceğin uygarlığına
ve mimarlık mesleğine esin kaynağı olarak değerlendirmek, bu
yöndeki gayretleri özendirmek. Mimarlık alanında araştırmalar
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yapmak, araştırma yapanları desteklemek ve bu araştırmaları yurt
içi ve yurt dışında tanıtıp, yaygınlaştırmak; gelişen teknolojinin
yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan
yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından
uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci
içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek. Bu
doğrultuda oluşacak mimarlık meslek ahlâkını dayanışma ruhu
üstünde yükseltmek. Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet
edenler arasında maddî ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak. Mimarlığın güncel gereksinmelerine cevap verebilecek meslek içi eğitimi gerçekleştirmek; kaybolmakta
olan geleneksel teknikleri, mimari kültür mirasının korunması
ve değerlendirilmesi doğrultusunda eğitici ve geliştirici çalışmalar
yapmak. Zengin örneklerle dolu ülke coğrafyasındaki mimarlık
varlığını araştırmak, mimarlığın kuramsal tartışmalarını canlandırmak; deneysel, teknolojik araştırmaları yürütmek, bu yöndeki
girişimleri desteklemek, arşivlemek, bu araştırmaların sonuçlarını yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için bir Meslekî Geliştirme
ve Araştırma Enstitüsü’nü kurmak veya kuruluşuna yardımcı
olmak. Dökümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler
gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek. Vakfın,
amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri değerlendiren gelir ve
kaynak üreten her türlü ticârî faaliyette bulunmak, şirket kurmak, acentelik almak veya bu gibi işletmelere ortak olmak. Amaç
ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapmaktır.
Vakıf İstanbul, Beşiktaş’tadır.
İnternet sitesi: www.mimarlikvakfi.org.tr
1.3.4. Mimarlık Vakfı Enstitüsü: Mimarlık Vakfı bünyesinde, amacı,
mimarlıkla ilgili her alanda geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve mesleğin yararlanmasına sunmak olan bir enstitüdür. 18
Mart 1999 tarihli Vakıf ve Enstitü Yönetim Kurulları ortak toplantısında kabul edilen belgede, Enstitü’nün amacı özlü olarak şöyle
ifade edilmektedir. “... Mimarlık Vakfı’nın üstleneceği en önemli
misyonlardan biri, geçmişten aldığı mimari miras ile günümüzde
gerçekleştirilen mimarlık edimi ürünleri belgelerinin yok olmasını
önlemek, bu alanda yapılmış ve yapılacak olan çalışmalara maddî
ve mânevî destek sağlamak gerek mimarlık gerekse mimarla ilgili
etik kuralların yozlaşmasına engel olmaktır. Mimarlık Vakfı Ens-
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titüsü bu amaçla oluşturulmuştur. Mimarlık Vakfı Enstitüsü’nün
elemanları, vakfın üyesi olsun veya olmasın tüm mimarlar ve enstitünün amacına yardımcı olabilecek uzmanlardır. Enstitü’nün
hedefi, Türk mimarlık topluluğunun sahip olduğu bilgi, deneyim
ve birikimini eksiksiz olarak toplamak, değerlendirmek ve kalıcı
kılmaktır. Bilimsel ve ahlâksal güvenilirliği ile her kişinin ve kurumun öncelikle başvuracağı uluslararası bir üne sahip olmaktır.
İnternet sitesi:
lik-enstitusu

www.mimarlikvakfi.org.tr/kurumsal/mimar-

1.3.5. Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD): Türk Serbest Mimarlar Derneği, TMMOB Mimarlar Odası platformunda yer
almalarına karşın, Oda yönetimlerinin değişken ve heterojen
yapıları nedeniyle, kendilerinin Oda’da yeterince aktif ve etkili
olamayacaklarını gören; mimarlık ve mimarlık mesleğinin sorunlarının tartışılıp çözümlenebilmesi amacıyla, mesleğini çağdaş
düzeyde uygulamak isteyen mimarlarca 08.04.1987 tarihinde
kuruldu. 1986 yılı sonunda Ankara’da bir araya gelen yaklaşık
60 serbest büro sahibi mimar, dernek kurulması kararı alarak
Kurucular Kurulu’nu belirlemiştir.
Katılım şartları: Derneğe asıl üye olabilmek için Dernek Ana
Tüzüğü’nün 6.1 Madde’sinde belirtilen asgarî şartlara sahip olunması, şahsî müracaatı ve Madde 6‘da belirtilen süreç içinde Üye
Kabul Kurulu’nun vereceği olumlu görüşten sonra Yönetim Kurulu, tüzük gereği işlemleri yapması sonucu aday adaylıkları oluşmaktadır. Tüzük gereği Olağan Genel Kurul’da oy çokluğu ile
üyeliği kesinleşen başvuru sahibine duyuru yapılır. Kabul töreni,
Yönetim Kurulu’nun ilk düzenleyeceği üyelere açık toplantıda yerine getirilmektedir.
İnternet sitesi: www.tsmd.org.tr
1.3.6. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD): 1998 yılında TSMD’nin İstanbul şubesi olarak kuruldu. 2002 yılında
toplanan Olağan Genel Kurul’da, şube olmak yerine, yola bağımsız devam etme kararı alındı. Böylece İstanbulSMD, 2002
yılı Haziran ayında resmen bağımsız bir dernek olarak kurulmuş
oldu. Dernek faaliyetlerini Gümüşsuyu’ndaki ofisinde sürdürmektedir. Şu amaçlara sahiptir: Üyelerinin ve mimarlık camiasının estetik değer, mimari eğitim, öğrenme ve uygulama düzeyini
yükseltmek; mimarın işlev ve sorumluluklarının toplum tarafın-
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dan değerlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak; mimari sorunlara toplumun ilgisinin artmasını sağlamak; üyelerinin, çevrenin
niteliklerini yükseltmeye çalışırken doğal ve kültürel mirasa saygılı olup, onun korunmasına yardımcı olmalarının teşvik etmek;
küreselleşen dünya ve Avrupa Birliği ile ilişkiler düzlemindeki
temsilinde daha etkin olmak; merkezî ve yerel yönetimlerin karar
verme süreçlerine toplum adına katkıda bulunmak.
Katılım şartları: Derneğe asıl üye olabilmek için Dernek Ana
Tüzüğü’nün 6.1 Madde’sinde belirtilen asgarî şartlara sahip olunması, şahsî müracaatı veya önerilmeleri gerekir. Her iki şekildeki
başvuru, ekindeki proje, fotoğraf, yayın vb. çalışmalarla birlikte
İstanbulSMD sekretaryasına verilmelidir. Onur Üyeliği’ne ise
adayların Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruları veya yazılı olarak
önerilmeleri ile yapılır. Değerlendirme ve kayıt işlemi tüzükteki
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
İnternet sitesi: ismd.org.tr
1.3.7. İzmir Serbest Mimarlar Derneği: Mimarlığı ve mimarlık mesleğini geliştirmek, toplumda saygınlığını ve etkinliğini artırmak,
topluma karşı sorumluluk anlayışı ile planlama ve inşaatın niteliğini yükseltmek amacıyla kurulmuştur. İlk olarak Türk Serbest
Mimarlar Derneği 1987 yılında tüm serbest mimarları temsil
etmek üzere Ankara’da kurulmuş; beş yıl sonra İzmirli ve İstanbullu mimarları üyeliğe davet etmişlerdir. Kısa zamanda İzmirli
ve İstanbullu üyelerin sayısı 30’u aşmıştır. Başta, üyelerin Ankara’daki toplantılara düzenli olarak katılma sorunu ve fizikî zorlukların yanı sıra İzmir’le ilgili odaklanılması gereken konuların
çeşitliliği İzmirli mimarların kendi kentlerinde serbest mimarlar
derneğini kurma gereksinimi yaratmıştır. Aynı nedenlerle 2002
yılında İstanbulSMD, 2003 yılında da İzmirSMD kurulmuştur.
Tüm üyeleriyle, özgür tasarım ve özgür planlamayı mesleğin temel ilkesi olarak benimsemekte ve en ilkeli biçimde, yüksek standartta uygulamayı hedef seçerek, iyi bir çevre oluşturulmasında
mimarlığın sanatsal ve kültürel bir öncelik olduğunun bilincini
toplumda yaymaktadır.
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Katılım şartları: Türk Mimarlar Odası’na ya da yurt dışındaki
yasal bir meslek kurumuna üye mimar olup; mimarlık çalışmalarını en az beş yıldır kendi sorumluluğunda sürdürmekte olan,
kendi sorumluluğunda yapılmış, müellifi olduğu, meslekî başarısını kanıtlayan başarılı mimarlık yapıtları, çalışmaları, araştırmaları olan, İzmir meslekî etkinlik bölgesinde oturan ve meslekî
çalışmalarını sürdüren ya da yurt içinde çalıştığı ve oturduğu
meslekî etkinlik bölgesinde SMD bulunmayan, yüz kızartıcı bir
suçtan ve meslek onuruna ilişkin nedenlerden ötürü yasal hüküm
giymemiş, toplumda saygınlığı ve güvenirliliği hakkında kuşku
duyulmayan, herhangi bir başka SMD’ye üye olmayanlar üye
başvurusunda bulunabilmektedir.
Dernek sekreteryasına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurularını
yönetim kurulunca atanan ve üç kişiden oluşan “Tavsiye Birimi”
İzmirSMD Üye Kayıt Yönetmeliği’ni baz alarak değerlendirmekte ve inceleme sonucunu dernek yönetim kuruluna bildirmektedir. Dernek yönetim kurulu en çok otuz gün içinde üyeliğe
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonuç yazıyla
başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe maddî ve mânevî bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile
onursal üye olarak kabul edilebilir. Yabancı gerçek kişilerin üye
olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekmektedir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
İnternet sitesi: www.izmir-smd.org.tr/Anasayfa
1.3.8. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV): Kâr amacı gütmeyen ve
kamu yararına çalışan bir kültür kurumudur. 1973 yılından bu
yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar
yürütmektedir. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve
Caz festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla
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Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca
özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda
yer alan Salon İKSV’de de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev
sahipliği yapmaktadır. Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak
Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür politikalarının
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütmekte ve raporlar hazırlamaktadır. Vakıf ayrıca festivallerinde
sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak yapımlar ve Fransa’daki Cité International des Arts
sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı programının
yanı sıra her yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü ve Talât Sait
Halman Çeviri Ödülü ile güncel kültür sanat üretimini de desteklemektedir.
Katılım şartları: İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen Lale Kart üyelik programı, Siyah, Beyaz, Kırmızı, Sarı Lale
ve Mavi Lale olmak üzere beş farklı kategoride bir araya getirdiği
4500’ü aşkın üyesine vakfın düzenlediği tüm etkinliklerde birçok ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Lale Kart üyeleri İKSV’ye katkı sağlarken, festival ve etkinliklerin yanı sıra İstanbul’un her iki
yakasındaki buluşma noktaları arasında yer alan seçkin kültür,
sanat ve yaşam mekânlarında indirimlerden de faydalanıyor. Lale
Kart Üyelik Programı’nda beş üyelik kategorisinden farklı olarak
yalnızca kurumlara sunulan Gümüş Lale kategorisi de bulunuyor.
Ayrıca İKSV etkinliklerine sponsor olmak ve vakfa bağışta bulunmak mümkündür.
İnternet sitesi: www.iksv.org/tr
1.3.9. Kent ve Toplum Çalışmaları Derneği: Kent ve Toplum Çalışmaları Derneği, birbirini tamamlayan iki ana olgu olan kent ve
toplumu ilgilendiren tüm alanlarda faaliyet göstermek amacıyla
2017 yılında kuruldu. Dernek; kent kimliği ve aidiyet, yerel demokrasi, yönetişim, çevre, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kültür, sanat, göç, uyum, sanayi, hukuk, eğitim, yerel kalkınma, dezavantajlı toplumsal gruplar, inovasyon, şehir teknolojileri
ve benzer alanlarda araştırma ve çalışmalar yapar, yerel, bölgesel,
ulusal ve uluslararası düzeyde katılıma açık etkinlik, organizasyon
ve yarışmalar düzenler, yayın faaliyetlerinde bulunur, iyi uygulamaların ödüllendirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlar; sivil toplum
faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için
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çalışmalar yapar ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara destek
verir, kamu-sivil toplum ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışır.
Katılım koşulları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: kentvetoplum.org
1.3.10. Kent Merkezi Derneği: (Misyonu): Var olan kültürel değerlerimizin yaşatılması ve tanıtılması için kültürel mirasımız olan şehirlerimizin korunması, geliştirilmesi, yaşanılan şehri temel alan hemşerilik bilinci oluşturulması, kul hakkı ve komşuluk hukukuna dayalı,
çevreyi koruyup gözeten bir şehir hayatının tesisi için çalışmalar
yapmaktır. Ufku (Vizyonu): Medeniyetimizin kültürel birikimini; ülkemizin ve şehirlerimizin kültür politikalarına yön vererek,
tüm dünyaya taşımaktır.

Katılım koşulları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: kentmerkezidernegi.org
1.3.11. Kent Araştırmaları Enstitüsü: Kent Araştırmaları Enstitüsü, çok karmaşık nedenlerin ortaya çıkartmış olduğu kentsel
sorunların tespit edilmesini ve çözüm önerileri geliştirilmesini en temel misyon olarak benimseyip bu bağlamda çalışmalar yürütmek için kurulmuştur. Kent Araştırmaları Enstitüsü,
Türkiye’yi merkez alarak 'kent'i ilgilendiren her türlü konuda düşünce üretmek, rapor ve analizler hazırlamak, projeler
geliştirmek, kent ve kır uyumunu bir arada düşünerek kent
insanının sosyoekonomik ve kültürel durumlarının iyileştirilmesini sağlamayı temel amaç olarak kabul etmektedir.
Kent Araştırmaları Enstitüsü; kentleşme ve buna bağlı küresel ve
yerel kentleşme sorunları, katılımcı demokratikleşme ve iyi yönetişim, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, kentsel kalkınmanın
âdil bir şekilde sağlanması, kentsel eşitsizliğin ortadan kaldırılması, göç ve kentsel uyum, mimari ve kentsel planlamanın kentle kurduğu ilişkinin güçlendirilmesi, kent ve çevre odaklı temel
problemler ve çözümleri, kentin kültür ve tarihle ilişkisinin sağ86
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lıklı kurulması ve kentsel dönüşüm gibi güncel kent sorunları ve
tartışmalarına ışık tutmayı ve bu alanlarda bilgi üreterek kalitatif
ve kantitatif araştırmalar, raporlar ve analizlerle topluma ve karar
alma mekanizmalarına katkı sunmayı da amaçlamaktadır.

Katılım Şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet Sitesi: http://www.kentarastirmalari.org
1.3.12. Şehirli Derneği: Şehirli; İstanbul merkezli olarak kurulan şehirli
olmaya ilişkin erdemlere ve şehirlilik bilincine dayanan sivil ve
bağımsız bir girişimdir. Şehirlere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmenin yanı sıra şehirlerde yaşayan
insanlarımızın ve diğer canlıların karşılaştığı problemler konusunda çözümler üretebilmek ve doğal çevrenin korunması, yapılı
çevrenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına çalışmalar ortaya
koyabilmek amacıyla kurulmuştur. Vizyonu hayata dokunan; zamanı, mekânı ve birlikte yaşadığı tüm canlıları gözeten şehirliler
eliyle şehirlerde güzelliği ve iyiliği hâkim kılmaktır. Misyonu güzelliğin hâkim olduğu ve gelecek nesillere aktarıldığı; sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirlerin oluşumunu sağlayacak her türlü
çabayı şehirliler eliyle gerçekleştirmektir.
Katılım koşulları Üye olunabilmekte ve derneğe bağışta bulunulabilmektedir.
İnternet sitesi: sehirli.istanbul
1.3.13. Sokak Bizim Derneği: Sokak Bizim Derneği; kentsel sorunlara alternatif çözümler geliştirerek daha yaşanabilir bir kente
ulaşmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Daha yaşanabilir bir kente ulaşmak için kentin en küçük birimi olan
sokaktan yola çıkar ve değişime sokaktan başlanabileceğine
inanır. Değişim yaratmak için yaratıcı ve katılımcı yöntemler kullanır. İnsanlarda önce farkındalık oluşturur, sonra insanları eyleme geçirir. Bu amaçla etkinlikler, kampanyalar,
projeler düzenler. Öncelikli çalışma alanları kamusal alanlar,
sokaklar, sokak kültürü, yaya ve bisiklet ulaşımıdır.
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Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: sokakbizim.org/#anasayfa
1.3.14. Şehrine Ses Ver Platformu: Şehrine Ses Ver, hızla gelişen ve değişen yaşam alanlarını, bilimsel araçlarla kavramayı; kentin zaman
içerisindeki dönüşümünü aktararak profesyonellerin ve kentlilerin çevrelerindeki dönüşüme ve gelişime iştirak etmeyi cesaretlendimeyi hedefliyor. Bunu yaparken mümkün olduğunca disiplinlerarası bir ortam oluşması, şehrin gelişimine hem sosyolojik,
hem tasarımsal, hem de istatistiki bilgi aktarılması, bütünleşen
ihtiyaçlar için kritik bir önem arz etmektedir.
Katılım şartları: Kiminle: Öğrenciler, genç profesyoneller farklı
disiplinler (sosyolog, mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, endüstriyel tasarımcı, tekstil&moda tasarımcısı, mühendis), Kenti yaşayanlar, mekânları deneyimleyenler, yerel halkla; Nerede:
Mobil hareketlenmeler ile çeşitli şehirlerde atölyeler, stüdyolar,
üniversiteler, zanaat yerleri, kamusal alanlar ve kentteki boşluklar.
Nasıl: Açık çağrılar ile.
İnternet sitesi: www.sehrinesesver.com
1.3.15. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK): Yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında gelişmesine ve pazarın dönüşümüne öncülük düsturuyla hareket eden bir birliktir. WGBC
tam üyesidir.
Katılım şartları: Üyelik hakkında tüm talep ve sorular e-posta
adresine bildirilir, kurum yapısına göre âidat bilgisi alınır. Dernek üyeliği için gerekli dökümanlar doldurularak ve belgeler tamamlanarak Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği irtibat adresine
gönderilir. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu,
üye kabul kararı aldıktan sonra, dernek âidatı banka hesabına yatırılır.
İnternet sitesi: cedbik.org
1.3.16. İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi
Aura İstanbul: Uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel peyzaj konularıyla ilgilenen genç
katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araş88
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tırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik
ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış
ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: aura-istanbul.com
1.3.17. Arkitera Mimarlık Merkezi: Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ’nin
yayın sahibi olduğu mimarlık üzerine yayın yapan bir internet
sitesidir.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.arkitera.com
1.3.18. Tasarım Araştırma Katılım (TAK): TAK, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurarak fikir ürettikleri ve
ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekânıdır. Tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve
iş birliği esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur. TAK, kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.
Katılım şartları: TAK ortaklık ağı, tasarımcılar, kişiler, kurumlar
ya da organizasyonlardan oluşur. Ağın amacı, Anadolu kentlerinin sorunlarını çözmek üzere bir araya gelen tasarımcıların, TAK
temel ilkelerini dikkate alarak çözüm üretmeleridir. İnternet sitesinde erişilebilen birçok ortaklık imkânı bulunmaktadır.
İnternet sitesi: takortak.org
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1.3.19. Yapı Endüstri Merkezi (YEM): 1968 yılında kurulan Yapı-Endüstri Merkezi, yapı sektöründe mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan profesyonel yöneticiler, mimarlar,
mühendisler, müteahhitler ve yapı malzemesi kullanıcısı tüm kesimler için hizmet üreten bir bilgi merkezidir. Merkez, üretici ve
kullanıcılar arasında ortak platformlar oluşturmaktadır. Uzmanlık fuarları, teknik yayınlar ve periyodikler, profesyonel bilgilendirme hizmetleri, etkinlikler, portal ile yapı sektöründe çalışan
veya bu sektöre yönelik hizmet veren tüm kuruluşlar için başlı
başına bir medya grubudur.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.yem.net/yem07/index.aspx

1.3.20. İstanbul Hepimizin Girişimi: Kendilerini şu şekilde tanımlamaktadırlar: “İstanbul’un gelişimi, yönetimi ve geleceği ile ilgili
kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak isteyen, kentimize sahip çıkan ve hangi partiden olursa olsun İstanbul’u yönetmeye aday olanlardan İstanbul’a sahip çıkmalarını talep eden
insanlarız. İstanbul sözleşmesinin benimsediği yönetim tarzı ve
anlayışını mahalle, ilçe ve kent düzeyinde her fırsatta savunmak,
siyasilerin bu anlayışı benimsemeleri için uğraşmak, seçilen yöneticilerin bu zihniyete uygun olarak çalışmalarını takip etmek için
elimizden geleni yapacağımızı ilan ederiz.”
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.istanbulhepimizin.org
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1.3.21. Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği: Akademik çalışmalar ışığında
kentlilik bilinci oluşturulması amacıyla 2013 Mayıs ayında kurulan dernek, tarihî dokuyu ön planda tutan, sosyal ve kültürel
mekânlar olarak daha yaşanılır kentler için bilinç ve farkındalık
oluşturmayı da hedeflemektedir. Misyonu medeniyetin özünü
oluşturan şehirlerin sosyal ve kültürel mekânlar olarak daha yaşanılır kılınması için, genel bir bilinç ve farkındalık hareketi başlatmaktır. Dernek bu kapsamda toplumsal dayanışmayı artıracak
düşünce ve stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Vizyonu toplumda kentsel yaşam kalitesi konusunda kentlilik bilincini artırarak insanî gelişmişlik kriterleri bakımından evrensel değerlerin,
ülkemizde özümsenmesi ve bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmektir.
Katılım şartları: Belediyeler, belediye meclisleri, kent konseyleri ve diğer ilgili organizasyonlar ile ortak faaliyetler düzenlemek
derneğin amaç ve hedefleri arasındadır.
İnternet sitesi: www.kentselyasam.org
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1.4.

MERKEZÎ-YEREL İDÂRELER
BÜNYESİNDE YER ALANLAR

1.4.1. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB): 1945 yılında belediyecilik
alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı
altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini
57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür. 5355 sayılı Mahallî İdâre
Birlikleri Kanunu’nun 26.05.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ve 11.6.2005 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Belediyeler Birliği, ulusal
ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve
bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahallî idâre birliği
özelliğine kavuşmuştur.
Katılım şartları: Türkiye Belediyeler Birliği, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahallî idâre birliği özelliğine
kavuşmuştur.
İnternet sitesi: www.tbb.gov.tr
1.4.2. Marmara Belediyeler Birliği (MBB): Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi,
belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına
iş birliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin
kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte,
Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.
Katılım şartları: Üyelik süreci şu şekildedir: 1) Üye olmak isteyen Belediye, yapacağı ilk meclis toplantısında, Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olunması hakkında teklifi gündeme alarak
Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olmaya karar verir. 2) Alınan
Meclis kararında “Birlik tüzüğünün kabul edildiği” belirtilir ve
seçilen meclis üyelerinin isimleri yazılır. 3) Bahse konu Meclis
Kararı Marmara Belediyeler Birliği’ne üst yazı ile bildirilir. 4)
Marmara Belediyeler Birliği, yapacağı meclis toplantısında üyelik
talebini gündeme alarak kabul eder ve üyelik başlar. 5) Marmara
Belediyeler Birliği, üyeliğin başladığını ilgili belediyeye bildirir.
İnternet sitesi: marmara.gov.tr
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1.4.3. MBB-Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM): Bir taraftan şehirler ve
yerel yönetimler konusundaki bilimsel araştırmaları desteklemek
diğer taraftan yayınları-süreli yayınları, atölye çalışmaları ve tartışma platformları ile iddialı bir başvuru kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Bilimsel Araştırmalara Destek olmak, Analiz-Sentez ve
Endeks Çalışmaları, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler, Şehir Konuşmaları, Şehir &Toplum Dergisi ’ni yayımlamak ve Rehberlik faaliyet
alanlarını oluşturmaktadır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: marmara.gov.tr/SehirPolitikalariMerkezi

1.4.4. Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi (ŞAR): Ankara Şehir Araştırmaları Merkezi, Ankara’nın şehirleşme sürecini interdisipliner
bir bakış ile ele alarak sosyal, kültürel, akademik çalışmalar yapmak
üzere kurulmuştur. Kısa adı ŞAR olan Ankara Şehir Araştırmaları
Merkezi, şehirleşme kapsamında şehre dair kalıcı düşünceler üretmek, şehrin değerlerini, kimliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak
şehrin sorun ve ihtiyaçlarına çözüm önerileri üretmeyi amaçlamaktadır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi
bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.ankara.bel.tr
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1.4.5. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliği kurulması ve geliştirilmesi için
öncülük etmiştir. Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması ile ilgili çalışmalar 2003 yılında başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve ulusal ağa üye kentlere çağrı yapılarak “Tüzük Hazırlama Komisyonu” kurulmuştur. 20.02.2004 tarihinde Sağlık
Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile III. Faz
üyesi olan Bursa Büyükşehir, Eskişehir/Tepebaşı, Bartın, Yalova
belediyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve tüzükle ilgili
öneriler alınmıştır. Ulusal ağa üye kentlere Sağlıklı Kentler Birliği’ne kurucu üye olarak katılma çağrısı yapılmış, Yalova, Van,
Kadıköy, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve
Bursa büyükşehir belediyeleri birliğe katılmak istediğini belirten
meclis kararı almış ve birliğin kurucu üyeleri olmuşlardır. Sağlıklı
Kentler Birliği’nin kurulması 22.12.2004 tarihli Resmî Gazete’de
yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik Tüzüğü onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Katılım şartları: Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nin 15/05/2010
tarih ve 6 sayılı kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacak
şehirler Belediye Meclis Kararları ile Sağlıklı Kentler Birliği Tü
züğü’nün, DSÖ 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonu’nun
kabulü. Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam
şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları
desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle
ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir
oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi, Biri Belediye Başkanı
olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisi’nde görevlendirilmesi, Üye olacak belediye tarafından Sağlıklı Şehirler Proje
Koordinatörü atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı
Şehirler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar alınması, Üye Olacak belediye tarafından “Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık
Faaliyet Programı hazırlaması, Birlik Başkanlığı’na gönderilmek
üzere yıllık raporlama yapması, birlik toplantılarına düzenli
katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin paylaşılması ve üyelik âidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır.
Yapılan üyelik başvuruları il nüfus kriterlerine göre Birlik Meclisi’nde görüşülecek ve İçişleri Bakanlığı’na onay için gönderilecektir.
İnternet sitesi: www.skb.gov.tr
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1.4.6. Esenler Şehir Düşünce Merkezi: Esenler Belediyesi bünyesinde
10 Haziran 2012’de kurulmuş bir şehircilik araştırmaları merkezidir. Bir bilim kurulu bulunmaktadır. Şehir ve Düşünce Dergisi’ni yayımlamakta, şehirle ilgili atölye çalışmaları düzenleyip,
atölye çalışmalarını kitap olarak yayımlamaktadır.
Amacı: Şehre dair kalıcı düşünceler ve çözümler üretmek, kent
meselelerine yaklaşırken geleneğin birikimi ile gelecek arasında
sağlam bir bağ kurmak, bugüne değin üretilen bütün değer ve
birikimlere önyargılı yaklaşmadan var olanı bir olgu olarak görüp
bu müktesebattan istifâde ederek üretimlerde bulunmak. Kent
hayatına insan ölçeğinde yaklaşıp sosyal süreçleri hesaba katarak
yaklaşımlar geliştirmek, üretilen düşünceleri uygulama sahasına
geçirecek çalışmalar yapmak ve Esenler için bir sosyal kentsel
dönüşüm projesi hazırlayarak uygulamaya koyup, Esenler Kent
Kimliği oluşturmak.
Hedefi: Şehir Düşünce Merkezi önceden belirlenen program çerçevesinde, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapacak
olup, bilimsel kriterler bu çalışmalar için ölçü olacaktır. Belirlenen bilimsel çalışma metodolojisi ile ulaşılabilir hedefler tespit
edilip, gerçekleştirilmeleri için yeterli kadro, ekipman ve zihni
donanımla hareket edilecektir.
Katılım şartları: Vizyon ve misyonu doğrultusunda ulusal, uluslararası kamu, STK’larla iş birliği yapmaktadır. Olası iş birlikleri
için merkezle irtibata geçilmelidir.
İnternet sitesi: sehirdusunce.com
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1.4.7. Şehzadeler Şehir Düşünce Merkezi: Manisa-Şehzadeler Belediyesi bünyesinde bir merkezdir. Bilim Kurulu bulunmaktadır.
Manisa ve Şehzadeler ile ilgili çalışmalar yapmakta ayrıca Şehzadeler Belediyesi’nin kültür yayınlarının basılması ve fikir sağlanmasına katkı sağlamaktadır.
Katılım şartları: İnternette herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: Bir internet sitesi bulunmamaktadır.
1.4.8. Şehir Akademi: Şehir Akademi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan BUSAM (Büyükşehir Stratejik Araştırmalar Merkezi) bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Şehri önemseyen; şehri anlamaya, anlamlandırmaya, anlatmaya;
şehir konusunda bilgi ve bilinç kazandırmaya yönelik çabaların
ortaya konulacağı bir merkezdir. Şehir üzerine, şehir felsefesi,
şehir tarihî, şehir yönetimi, şehir estetiği, şehir kültürü ve ahlâkı, şehir mimarisi, şehrin hafızası ve geleceği üzerine düşünce ve araştırma eksenli faaliyetleri amaçlayan bir oluşumdur.
Şehir Akademi, bu temel yaklaşımdan Hareketle Varlık-Bilgi-Değer;
Zaman-Mekân ve Siyaset üst başlıları altında bir dizi okuma
yapmaktır.
Ders konuları sahasının yetkin hocaları mârifetiyle seminer, panel ve konferans yöntemiyle öğrencilere anlatılmaktadır.
Katılım şartları: İnternet sitesinde üyelik/ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
İnternet sitesi: www.kayseribusam.com
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2.
2.1.

Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından organize edilmektedir. İlki 11-15 Mayıs
2016 yılında Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşmiştir. 2.’si ise 16-20 Nisan
2018’te Kapadokya’da gerçekleşmiştir.
İnternet sitesi: www.sehircevresaglikkongresi.com

2.2.

Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı: Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenmektedir. 28-29 Mart 2018’de 3.’sü
gerçekleştirilmiş olan “Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı”nın
teması, Küresel Başarının Yeni Anahtarı Şehirlerin Liderliği idi.
Konferansta şehirlerin sermayesi olan insan kaynağı, rekabet gücü,
kültür ve teknoloji gibi alanların nasıl daha güçlü hâle geleceği konuşulmuştur.
İnternet sitesi: www.akillisehirlerkonferansi.com

2.3.

Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi: MBB-ŞPM tarafından
organize edilmektedir. Amaçları Türkiye’de nüfusun yaklaşık üçte
birlik dilimini oluşturan çocuklara yönelik (18 yaş altı nüfus), şehri yönetenler (yerel ve merkezi) ve şehir üzerine çalışanlarca (akademisyen, tasarımcı ve sivil toplum uzmanları gibi) farkındalığın
artırılması ve çocukların kentsel yaşamda önlerine çıkan engellerin
keşfi ve bu engelleri aşmak üzere çözüm önerileri, projeler ve uluslararası örneklerin sunulmasıdır. İki kez düzenlenmiştir. İlki 11-12
Nisan 2015’te, ikincisi 30 Nisan 2016’dadır.
İnternet sitesi: www.cocukvesehir.org

2.4.

Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması: Marmara Belediyeler
Birliği, ekonomiden teknolojiye, mekânsal gelişimden toplumsal
dinamiklere, gayrimenkul piyasasından mimariye küreselleşme
alanında uluslararası boyutta çalışan akademisyenleri bir araya getirmiştir. İlki 23 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Küreselleşen şehirlerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle olan
ilişkilerinin ve bu ilişkilerin anlamlandırmada kullanılan bilimsel
yöntemlerin tartışıldığı buluşmada, İstanbul’un dünya kentleri
arasındaki yeri ve geleceği de ele almıştır. Kent Ağları Buluşması II, Değişim ve Veri Yönetimi temasıyla 30 Nisan 2019 günü
İstanbul’da gerçekleştirildi. 2018 yılındaki ilk “Küreselleşme ve
Kent Ağları Buluşması” programının devamı niteliğindeki bu
ikinci buluşmada; küresel kent ağları araştırmalarındaki değişim ve yeni yaklaşımlar, verilerin görselleştirilmesi ve yerel yönetimlerin kullanımı için veri toplanması konularına odaklanıldı.
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Küreselleşen şehirlerin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra birbirleriyle olan ilişkilerinin ve bu ilişkilerin anlamlandırmada kullanılan bilimsel yöntemlerin tartışıldığı programda, İstanbul’un dünya
kentleri arasındaki yeri ve geleceği de masaya yatırıldı.
İnternet sitesi: www.kentaglari.com
2.5.

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu: WRI Türkiye tarafından düzenlenmektedir. İlki 2011’de düzenlenmiştir, periyodu yıllıktır.
5.’si 26 Ekim 2017’de “Geleceğin Şehirleri” temasıyla İstanbul’da
The Marmara Taksim’de düzenlendi. 6.’sı “Hepimiz İçin Sürdürülebilir Şehirler” temasıyla 24 Ekim 2018’de İTÜ-Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
İnternet sitesi: yasanabilirsehirler.org

2.6.

International Symposium on Urban Design: ODTÜ Kentsel
Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın 20. yıl dönümünde, ODTÜ
Mimarlık Fakültesi tarafından 4-5 Ekim 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Sempozyumun ana amacı, araştırmacıları,
profesyonelleri ve eğitimcileri bir araya getirerek, kentsel tasarımın
geçmiş, şimdiki ve gelecekteki koşulları hakkında zengin bir tartışma gerçekleştirmektir.
İnternet sitesi: https://arch.metu.edu.tr/announcement/international-symposium-urban-design

2.7.
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Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi:
Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, 20-22
Ekim 2017 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü/Esenler’de düzenlenmiştir. Zirve’nin proje or-
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takları AB Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Kent Merkezi Derneği’dir.
Zirve’de 60 ülkeden 83 sivil toplum kuruluşu, yurt içerisinden ise
49 sivil toplum kuruluşu katılmış olup, 34 panelde toplam 144 sunum yapılmıştır. Bu sunumların yanı sıra 200’den fazla yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu da Zirve’yi takip etmiştir. Ayrıca Zirve’nin gerçekleştirileceği kampüste oluşturulan yaklaşık 2400 m²
alanda katılımcı sivil toplum kuruluşlarının stantları yer almıştır.
Bu alanda katılımcılara birebir görüşme imkânları sağlanmış, topluma fayda sağlayabilecek projelerin hayata geçmesine vesile olunmuştur. Sivil toplum kuruluşlarına başta uluslararası fonlara ulaşma
yöntemleri olmak üzere özel eğitimler de verilmiştir. Kongre Merkezi’nde fuaye alanında çeşitli sergi alanları da oluşturulmuştur.
İnternet Sitesi: http://sivilsehir.org
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ŞEHİRCİLİK UYGULAMALARI
3.1.

YENİ ŞEHİRLER

3.1.1. Esenler Yeni Şehir Alanı
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan bu alanda, planlama ve inşâ
çalışmaları devam etmekte olup, “akıllı şehir” konseptinde hayata geçirilecektir.
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3.1.2. Kadim Şehir Projesi - Kayseri Erkilet
İnsan odaklı ve kimlikli şehirlerin inşa edilmesini hedefleyen “Şehir 2023” programı
kapsamında ilk adımları Kayseri Erkilet’te atılacaktır. Bir dönem Kapadokya Krallığı’nın yaşadığı ve Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan Erkilet'te gerçekleştirilecek
Kadim Şehir Projesi ile şehir, mahalle, sokak, meydan ölçeğindeki tarihsel ve özgün
dokuya sahip yerleşim alanlarının ve kentsel yaşam mirasına ait yerel kimliklerin
tespiti, korunması, yaşatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Özgün kentsel doku ve mimari izleri korumak suretiyle hangi ilkelerle sürdürülebilir
ve yaşanabilir şehirlerin ve yaşam alanlarının oluşturulacağı tespit edilecek; şehir,
mahalle ve meydan ölçeğinde yapılacak uygulamalara esas olacak şekilde kentsel
tasarım, projelendirme, sosyoekonomik sürdürülebilirlik kriterleri belirlenecek ve
bu hususları içeren bir “Uygulama Rehberi” hazırlanacaktır. Belirlenecek iki pilot
alanda tanımlanan kriterler çerçevesinde, cephe, meydan, sokak, mahalle, semt ölçeğinde yaşanabilir mekân projeleri üretilecek ve iyileştirme önerileri geliştirilecektir.
Hazırlanacak projelerde; kaybolmaya yüz tutmuş kadim fonksiyonların sürekliliğinin sağlanması, 'mahalle' kültürü olgusu ile turizm ve ekonominin canlandırılması
ve yaşatılması yönünde tasarım kararları da dikkate alınacaktır.
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3.2.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm
3.2.1. Esenler
6306 sayılı yasanın ilk uygulama alanı olan Esenler Havaalanı Mahallesi’ndeki binaların yıkım çalışmaları, 5 Ekim 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın da (Başbakanlığı döneminde) katıldığı törenle başlatılmış, tüm hukukî
prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından 24 Mayıs 2014 tarihinde projenin temeli atılmıştır. Esenler Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü ve inşaatını Emlak Konut GYO’nun üstlendiği Havaalanı Mahallesi Kentsel
Dönüşüm Projesi kapsamında 24 ayda 2 bin 373 konut ve 55 iş yeri inşa edildi.
Esenler Belediyesi’nin hak sahipleri lehine ferâgat ettiği arsa paylarının mâliyeti hariç toplam 593.132.852 TL yatırımla inşa edilen projede, 72 bin m2’lik alanın yüzde
70’i yeşil ve ortak alanlara ayrıldı. 30 Mayıs 2016’da Cumburbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı konut teslim töreninde 1.403 konut ve 32 iş yerinin
anahtarı hak sahiplerine teslim edilmiştir.
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3.2.2. Sarıyer-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. Madde’sine göre Bakanlar Kurulu’nca
‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerden birisi Sarıyer-Sultan Mehmet Mahallesi’dir. Toplam 140 hektarlık alanı kapsayan bölgede yerinde dönüşüm uygulanacak. Hiçbir
hak sahibinin proje alanı dışına gönderilmeyeceği dönüşümde talep geldiği takdirde
taşınmazın bedeli hesaplanıp hak sahiplerine ödenecektir. Ödeme takviminin 120
ay olarak belirlendiği projede fizibilite sonucu çıkacak maliyetler üzerinde borçlandırma yapılacak ve mesken amaçlı kullanılan her bağımsız birim karışlığında hak
sahiplerine bağımsız birim verilecektir.

3.2.3. Gaziosmanpaşa Plevne-Mevlânâ Mahallesi Kentsel Dönüşüm
Mevlânâ Mahallesi 1.Kısım (11A Bölgesi) Riskli Alanı” 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 13.06.2016 tarih
ve 2016/8951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden 29 Haziran 2016 tarih ve
29757 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
Alan büyüklüğü 71,734,00 m², 101 bina ve 939 bağımsız birim bulunmaktadır.
Alanda bugüne kadar 8 bina ve 98 bağımsız birim yıkılmış, 143 bağımsız birim ile
anlaşma yapılmıştır.
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3.2.4. Okmeydanı Kentsel Dönüşümü
Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Okmeydanı’nda proje kapsamında toplam 2 milyon 250 bin m2 yatırımın gerçekleştirileği kentsel dönüşün alanı şimdiye kadar Türkiye’de ilan edilen en büyük kentsel dönüşüm alanıdır.
1. etabına 9 Haziran 2018 başlanan proje kapsamında Beyoğlu ilçesine 2 milyar
dolar yatırım yapılacak. 6 bin bina ve 24 bin bağımsız birim yenilen ilçede yüzde 1
kadar olan yeşil alan da yüzde 20’ye çıkacak.
Yapılacak proje kapsamında, Okmeydanı’nda eksikliği hissedilen sosyal donatı alanları için alan açılacak, sit alanı olarak belirlenen bölgeler yeşil alan olarak hizmet
verecek, köhnemiş ve günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen “yapı stoku yenilenerek,
deprem güvenli bir şehir ortaya çıkacak.” Yapılacak projede kat sayısı Zemin+8 Kat
olarak planlanmakta olup, kot farkının çok olduğu bölgelerde kat sayısı Zemin+9
Kat olarak düzenlenebilecek.
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3.2.5. Beyoğlu-Tarlabaşı
Proje, Tarlabaşı’nda bulunan 9 yapı adasında, 20.000 m2 alandaki 188’i tescilli
269 binanın, bu binaların arasındaki sokakların ve tüm altyapının yenilenmesini
kapsıyor. ‘Tarlabaşı Yenileme Projesi’ sadece Tarlabaşı’nı yenilemekle kalmayacak,
bölgede daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir yeni bir yaşam merkezi oluşturarak, İstanbul ile bütünleşmiş bir alan hâline gelmesini sağlayacak. Proje ile büyüklükleri
50 ile 100 m2 olan küçük tarihî evler beşer-onar gruplar hâlinde birleştirilip tek
bir blok hâline getiriliyor. Bloklar oluşturulurken, binaların dış cepheleri korunacak. Binaların içlerinde alışveriş merkezleri, konutlar, butik otel ve pansiyonlar olacak. Yüzde
52 konut alanı, yüzde 12 ticaret, yüzde 17
turizm ve yüzde 14 de ofis alanından oluşan
projenin toplam mâliyeti 500 milyon lira.
3.2.6. Sakarya-Erenler
Erenler’de, 6306 sayılı yasa çıkmasının neticesinde toplamda 666 dönüme alanda kentsel dönüşüm yapılacak. Bu bölgede toplamda
tapu sahipliği olarak 1.536 malik var. Bina
sayısı 636, konut sayısı 1.234 iş yeri sayısı 203 toplamda bağımsız bölüm sayısı ise
1.437’dir. Bölgedeki Nüfus sayısı toplamda
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3.970’tir. Kentsel dönüşüm sonucunda asgarî 20 bin nüfusu bu bölgede barındırılması hedeflenmektedir. 2 Eylül 2014’te dönüşüme başlanan 1. etapta 280 konut ve
2 ticaret alanının dönüşümü gerçekleşmiştir ve 2016 Eylül ayında tamamlanmıştır.
Erenler kentsel dönüşümünün yaklaşık mâliyeti 23.980.589.08 TL olan 144 Konut’luk, 34. 900 m2’lik alana inşa edilecek, ikinci etabın ihâlesi 3 Kasım 2016 yılında gerçekleşti.
Erenler’in kentsel dönüşümünün toplam 9 etapta sona ermesi planlanmaktadır.
3.2.7. Ankara-Mamak
Ankara Mamak’ta 3 kentsel dönüşüm projesi tamamlanmıştır. Bunlar;
•

Yatıkmusluk Kentsel Dönüşüm Projesi,

•

Ege Kentsel Dönüşüm Projesi,

•

Durali Alıç Kentsel Dönüşüm Projesi.

Devam eden 3 kentsel dönüşüm projesi bulunmaktadır:
•

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi,

•

Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi,

•

Altıağaç-Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projesi.

Yatıkmusluk Kentsel Dönüşüm Projesi, Plevne Mahallesi, Asri Mezarlık, Demirciler Sitesi ve Samsun yolunda, 2000 konut, 1 adet ticaret merkezi, 2 cami,
1 okul, 1 adet park, 1 adet sosyo-kültürel tesis ile tamamlanmış durumdadır.
970.000 m²’lik alanda 7.200 konutluk, Ege Kentsel Dönüşümü’nde ise 3.660 gecekondunun 1.193’ü yıkılıp, 3.600 konut 145 iş yerinin yapımı tamamlanmıştır.
Durali Alıç Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ise 300.000 m²’lik proje alanındaki 3.494
gecekondunun 2.290’ı yıkılarak, 7.600 konut, ticârî üniteler ve 10.000 m² parkın
yapımı tamamlanmıştır.
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi, 7.000.000 m² proje alanında gerçekleştirilmektedir. 13.497 gecekondu ve 8.887 hak sahibiyle anlaşma sağlanmış durumdadır. 5.340 gecekondu yıkıldı. 50.000 konut, 500 iş merkezi, rekreasyon
alanları, spor tesisleri, 200.000 kişilik modern yaşam alanı, sosyal tesisler ve camiler 1.000 konutun teslimi ve 38.500 m²’lik parkın açılışı gerçekleştirilmiştir.
Projede 3.891 konut teslim edilmiştir, 2.032 konutun ve 1 iş merkezinin inşaatı devam etmektedir. Gülseren-Anayurt Mahallesi, proje alanı 440.000 m²’dir.
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Proje, 5.260 konut, 3 adet cami, 1 adet lise, 1 adet ilköğretim ve anaokulu, 3 adet ticaret merkezi, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet sosyo-kültürel tesis ve ilçe emniyet müdürlüğü binasını kapsamaktadır. Bölgedeki 1.237 gecekondunun 1.222’si yıkılmıştır. 1.
etap kapsamında 688 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2. etap kapsamında 1.312
konutun inşaatı tamamlanmak üzere. 3. etap kapsamında 1.219 konutun inşaatları
tamamlandı konutların hak sahiplerine teslimatına başlanmıştır. 4. etap kapsamında
447 konut, 1 adet lise, 1 adet ilköğretim ve anaokulu ile 1 adet cami inşaatı devam etmektedir. 5. etap kapsamında da 1.594 konutun ihâle hazırlıkları devam etmektedir.
Altıağaç-Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projesi’nin alanı, 574.000 m²’dir ve proje inşaat aşamasındadır. Hak sahiplerinin yüzde 99’u ile anlaşma sağlandı. 1.350 adet
gecekondudan 1.290 adedi anlaşma yolu ile yıkıldı. Projenin yüzde 21’i konut, yüzde 57’si yeşil alan, yüzde 21’i yol ve sosyal donatı evlerinden oluşmaktadır. 1. etapta
bulunan 870 konut, 12 adet iş yerinin inşaatları tamamlanmıştır. 2. 3. ve 4. etapta
bulunan 3.011 adet konutun inşaatı devam etmekte olup 2. etapta bulunan 1 adet
lise, 1 adet ilköğretim okulu, 1 adet anaokulu, 2 adet cami ve 1 adet ticaret merkezinin inşaatı devam etmektedir.

Altıağaç-Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projesi
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3.2.8. Ankara-Elmadağ Kentsel Dönüşüm Projesi
6306 sayılı kanun kapsamında gerçekleşen kentsel dönüşümle ilçedeki 2 bin 772
konut yenilenecek. Proje kapsamında 71,5 hektarda 2 bin 772 konutun dönüşümü
sağlanacak. 1.239 hak sahibinin bulunduğu bölgede, yerinde dönüşüm ilkesi uygulanacak. Hak sahipleri, evlerinden çıkmadan, 10,5 hektarlık rezerv alan 1. etap’ta
595 konutun 2019 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır. Dönüşüm
5 etap hâlinde tamamlanacaktır.

3.2.9. TOKİ Nevşehir Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi
TOKİ ile Nevşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” çerçevesinde kale etrafındaki proje alanında belediye tarafından
yürütülen yıkım çalışmaları esnasında yer altı şehri, mağaralar ve tarihî kalıntılar bulundu. Proje alanı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
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lu’nun kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Bu gelişme üzerine proje alanı değiştirilerek başka bir alanda inşa edilecek 1.410 konutun “Kentsel
Dönüşüm” projesi kapsamında bir kısmının hak sahiplerine verilmesi planlandı.
Nevşehir’de TOKİ tarafından bugüne kadar yürütülen kentsel dönüşüm uygulamalarında 3.354 konut, 2 cami, alışveriş merkezi, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, kreş ve
karakol inşası gerçekleştirilerek teslim edilmiştir. Modern mimari tarzda hazırlanan
projede geniş pencere ve balkonlar kullanıldı. Projeyle yerleşim alanı; dükkânları,
okulu, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkânı
sunan, güvenli, modern bir yaşam merkezine dönüşüyor.
3.2.10. İzmir-Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesi
6306 sayılı kanunla İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Abdi İpekçi, Devrim, İhsan Alyanak,
Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Umut, Ali Fuat Erden, Gazi, Özgür,
Yüzbaşı Şerafettin, Peker, Yurdoğlu, Cennetçeşme, Uzundere ve Kibar Mahalleleleri
sınırları içerisinde kalan yaklaşık 540 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılması
kararlaştırılmıştır.
Proje henüz uygulama aşamasına geçememiştir. Dönüşüm alanının içinde kalan ve
1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak mahallelerini kısmen
kapsayan 101,4 hektarlık alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4. kez
askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar
planları iptal edildi. Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucunda İzmir
3. İdâre Mahkemesi, hâlihazırdaki planları, planların kademeli birlikteliği ilkesine,
planlama ilke ve esaslarına, bölgenin jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna, imar mev-
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zuatı ve kamu yararına ve ulaşım planlaması ilkelerine aykırı bularak iptal etti. Yine
iptal gerekçelerinin arasında donatı alanların eksik hesaplanması ve ayrıcalıklı yapılaşma hakkı tanıması da bulunuyor.
3.2.11. Kayseri-Hacılar İlçesi Aşağı ve
Orta Mahalleri Kentsel
Dönüşüm Projesi
13,5 hektar büyüklüğündeki Kayseri İli, Hacılar
İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Etap inşaatı 20.08.2017 tarihinde başlamıştır.
Proje kapsamında 8 katlı 28 adet bloktan oluşan
toplam 1.101 daire, 1 adet okul, 2 adet ticaret
merkezi, kapalı pazaryeri, belediye ve kaymakamlık binası, sosyal donatı alanları üretilecek
olup, 56.000 m2 yeşil alanıyla bir yaşam merkezi
oluşturulacaktır. 4 etap hâlinde inşaat çalışması planlanan projenin, 1. etabında 4 blokta 200
daire üretilip hak sahiplerine 2018 Aralık ayında
teslim edilmiştir.
3.2.12. Kayseri-Kocasinan İlçesi Kentsel Dönüşümü
Ziyagökalp Mahallesi’nde 300.000 m2 alan içerisinde bir kentsel dönüşüm çalışması
bulunmaktadır. Proje alanının yüzde 30’u yeşil alana ayrılmıştır. 300.000 m2’nin
240.000 m2’si tamamen kamusal alanda yer almaktadır yani kentsel dönüşüm bölgesinin yüzde 80’i kamuya ait, yüzde 20’si ise konut ve ticaret alanıdır. Proje kapsamında 2 sosyal tesis, 2 okul ve 1 ticaret alanı bulunmaktadır.
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3.2.13. Kütahya-Pazarlar
Proje, Pazarlar İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde kalan 9,80
hektarlık alanda 94 tane müstakil ve 380 tane apartman konutu olmak üzere 474
tane konut yapılmasından oluşmaktadır.

3.2.14. Hatay-İskenderun
Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahalleleri
sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 78 hektarlık alan 6306 sayılı Kanun’un 2. Madde’sine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.09.2013 tarihinde riskli alan olarak kararlaştırılmıştır.
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3.2.15. Ordu
Proje, öncelikli olarak Altınordu ilçesinde iki alanda, daha sonra etaplar hâlinde,
Fatsa ilçesinde 2 alanda, Ünye ilçesinde 2 alanda, Ulubey ve Gürgentepe ilçelerinde Toplu Konut projeleri yapılmasını kapsamaktadır. Altınordu’daki projenin toplamda 7,85 hektar alanda hayata geçecektir. İlk etapta Altınordu Kamyon Garajı
bölgesinde 2,45 hektar yüzölçümlü rezerv alanda, 311 konutluk kentsel dönüşüm
gerçekleştirilmiştir.

3.2.16. Samsun-Atakum Kamalı Mahallesi Kentsel Dönüşüm
Samsun Atakum ilçesinde yer alan Kamalı Mahallesi için söz konusu olan kentsel
dönüşüm kararı Bakanlar Kurulu tarafından alındı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Madde’sine dayanılarak Kamalı Mahallesi sınırları içerisinde bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirileceği belirtildi.
3.2.17. Erzurum-Aziziye Kentsel Dönüşüm Projesi
Proje, termal turizmin marka değerleri arasında yer alan Ilıca’nın merkezini 380
konut, 114 iş yeri ve 800 kişilik cami yapımını kapsıyor.
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Aziziye ilçesinde sıradaki kentsel dönüşüm bölgesi ise Dadaşkent semtinde 200 Evler’de 220 konutun kapsamaktadır.
3.2.18. Erzurum-Yakutiye Kentsel Dönüşüm Projesi
Erzurum’da Yakutiye ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Mecidiye, Aziziye, Gaziler ve
Veyisefendi mahallelerini de kapsayan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan
edilen yaklaşık 97 hektarlık alanda yürütülecek.
Yaklaşık 13 bine yakın kişinin yaşadığı ve 3.750 konut yapısının bulunduğu alanda
uygulama etaplar hâlinde yürütülecek.

3.2.19. Erzincan-Merkez-Demirkent Beldesi
4,89 hektar alanda gerçekleşecek projede 106 hak sahibi bulunmaktadır. Proje kapsamında 92 konut, 7 ticârethâne yenilenecektir. 1. Etap’ta 32 daire tamamlanarak
hak sahiplerine teslim edilmiştir.
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3.2.20. Diyarbakır-Sur Kentsel Dönüşümü
1 milyon 870 bin m2 alanda dönüşüm gerçekleşecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdâresi’nin (TOKİ) koordinasyonunda yürütülen
çalışmalarda projenin ana unsuru ‘az konut, çok ticaret’ olarak belirlenmiştir. Binaların boyları sur boyunu ve 4 katı aşamayacak.
9 bin binadan tarihî ve kültürel öneme sahip bin tanesi koruma altına alınacak.
Sahabe mezarlarının da olduğu yerler tarih, din ve kültür turizmine kazandırılacak.
Projenin mâliyeti, 4 milyar TL’dir. İlk etabını oluşturan 293 konut 2019’un Haziran
ayında sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır.
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3.2.21. Bursa-Nilüfer
Kentsel Dönüşümü
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri kapsamında vatandaşların talebi doğrultusunda başlatılmış olan
bina bazlı dönüşüm yerinde arazi
kontrolleriyle yapılmaktadır.

3.2.22. Mardin-Nusaybin Kentsel Dönüşümü
Mardin İli Nusaybin İlçesi’nde yaşanan terör faaliyetleri neticesinde yıkılan veya
ağır hasar gören 6.050 adet bağımsız birimin yeniden üretilmesine yönelik Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında
4.657 adet konut ve 444 iş yeri yapılıp, hak sahiplerine teslim edilmiştir.
Hak sahipleriyle yapılan uzlaşma görüşmelerinde 2 bin 523 konut 154 iş yeri olmak
üzere toplam 2 bin 677 bağımsız birim için uzlaşma sağlanmıştır. Bu kapsamda,
anlaşma sağlayan hak sahiplerine Nusaybin’de sokağa çıkma yasağının başladığı 14
Mart 2016 tarihinden başlatılmak üzere kentsel dönüşüm projesi başlayana kadar
2.050 bağımsız birim için toplam 26.492.005,00 TL kira yardımı yapılmıştır. Hak
sahiplerine konutlar teslim edilinceye kadar kira yardımı yapılmaya devam edilmiştir.
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3.2.23. Gaziantep Kuzey Şehir Projesi
50 bin konutlu 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzey Şehir, 8,5 milyon m2 alanda kurulacak. İlk etapta 3 bin konutun tamamlandığı projede cami, manav, kasap, bakkal
gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak.
Kuzey Şehir‘de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma,
tüm fizikî ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların
oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren
otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Konutlar 4 katlı olacak, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri
içeren bir tasarım ortaya çıkacak. Planlamada geleneksel dokuya referans veren yatay
mimari esas alınacak.
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