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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
KENTSEL DİNAMİKLER İÇERİSİNDE KENTSEL KORUMA ALANLARININ İMAJ
ÖĞESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA TARİHİ KENT MERKEZİ
Gökçe İNCE
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Ali TÜRK
Kent kavramı, demografik, ekonomik, sosyal, mekânsal vb. bir çok unsur ile ilgili
olarak belirli bir örgütlenme ve uzmanlaşma süreci içerisinde insanların bir
arada yaşadığı mekanlar olarak tanımlanabilmektedir. Kentlerin bu yönüyle
kentleşme kavramı da,
sosyal ve toplumsal bir değişimi içerisinde
barındırmaktadır. Her kentin kendine özgü özellikleri bulunmakta ve bu
özellikler kentsel dinamikleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda tarihi, kültürel ve
doğal değerlere sahip olan koruma alanları bulundukları kent için ayrı bir anlam
ifade etmektedir. Tez çalışmasında kentsel koruma alanlarının kentsel
dinamikler içerisinde geri planda kalması ve önemli potansiyellere sahip
olmalarına rağmen imaj öğesi olarak görülmemeleri temel sorun olarak ele
alınmaktadır.
Bu tez çalışması ile kentsel koruma alanlarının kentsel dinamikler içerisinde ön
plana çıkarılarak imaj öğesi olarak potansiyellerinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kentsel koruma alanları ‘’tanınırlık/bilinirlik,
popülerlik, işlevsellik’’ kavramlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmanın
odaklandığı asıl nokta ise Isparta İli’nin genel dinamiklerinin sorgulanması ve
tarihi kent merkezinin kent içindeki yerinin, öneminin ve imaj potansiyelinin
saptanması ile imaj oluşumuna yönelik avantajların/dezavantajların
tartışılmasıdır.
Çalışma kapsamında 6 aşamalı bir süreç izlenmiştir. İlk aşamada çalışmanın
anahtar kavramlarını da oluşturan kentsel imaj, markalaşma, kentsel koruma ve
kent kimliği gibi kelimeler ile literatür taraması ve kaynak araştırması
yapılırken ilerleyen aşamalarda anahtar kelimeler çerçevesinde kavramsal
açıklamalar ve örnek uygulamalar değerlendirilmiştir. Çalışmada örneklem alan
olan Isparta İli özelinde ülke ve bölge içindeki yeri, iklimi, coğrafyası, yerleşim
özellikleri, ulaşım olanakları gibi veriler analiz edilerek kentin iç dinamikleri
sorgulanmıştır. Isparta tarihi kent merkezine ilişkin alan çalışması kapsamında
detaylı teknik ve sosyal analizler yapılarak, kent içerisinde tarihi kent
merkezinin imaj potansiyeli değerlendirilmiştir. Aynı zamanda yerel yönetimler
ile görüşmeler yapılmış ve koruma amaçlı imar planı, restorasyon projesi,
kültürel miras envanteri gibi veriler elde edilmiştir. Son aşamada tez
iii

çalışmasının konusuna ve kapsamına ilişkin varılan sonuçlar ve örneklem alan
ile ilgili öneriler değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, kent içerisinde geri planda kalmış ve salt koruma anlayışı ile
önemini yitirmiş olan kentsel koruma alanlarının imaj öğesi olarak
değerlendirilmesine yönelik kavramsal çerçeve ve örnek uygulamalar
tartışılarak örneklem alan üzerinden imaj potansiyeli ile ilgili
avantaj/dezavantajlar belirlenmiştir. İncelenen örneklem alan çerçevesinde
planlama
disiplini
açısından
eleştiriler
yapılarak
yasal/yönetsel,
kavramsal/kuramsal ve uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: kent, kentsel imaj, markalaşma, kentsel koruma, kent
kimliği
2022, 152 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
THE EVALUATION OF URBAN PROTECTED AREAS AS ITEMS OF IMAGE IN
URBAN DYNAMICS: THE HISTORICAL CITY CENTER OF ISPARTA
Gökçe İNCE
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of City and Regional Planning
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali TÜRK
The concept of the city, demographic, economic, social, spatial, etc. It can be
defined as places where people live together in a certain organization and
specialization process in relation to many elements. With this aspect of cities,
the concept of urbanization also includes a social and social change. Each city
has its own characteristics and these features constitute urban dynamics.. In
this context, conservation areas with historical, cultural and natural values have
a different meaning for the city where they are located. In the thesis, the main
problem is that urban conservation areas remain in the background in urban
dynamics and are not seen as an image element despite having important
potentials.
With this thesis, it is aimed to evaluate the potential of urban conservation areas
as an image element by highlighting them in urban dynamics. In this framework,
urban conservation areas were evaluated together with the concepts of
"recognition, popularity, functionality". The main focus of the study is to
question the general dynamics of Isparta Province and to determine the
location, importance and image potential of the historical city center in the city
and to discuss the advantages/disadvantages for image formation.
Within the scope of the study, a 6-stage process was followed. In the first stage,
while literature review and resource research were conducted with words such
as urban image, branding, urban protection and urban identity, which also
constitute the key concepts of the study, conceptual explanations and sample
applications were evaluated within the framework of keywords in the following
stages. In the study, the internal dynamics of the city were questioned by
analyzing the data such as its location in the country and the region, climate,
geography, settlement characteristics, transportation possibilities, in particular
Isparta Province, which is the sample area. Detailed technical and social
analyzes were made within the scope of the field study on the historical city
center of Isparta, and the image potential of the historical city center within the
city was evaluated. At the same time, interviews were held with local
governments and data such as conservation development plan, restoration
project, cultural heritage ınventory were obtained.
v

As a result, the conceptual framework and exemplary practices for the
evaluation of urban conservation areas, which have remained in the background
in the city and have lost their importance with the concept of pure protection,
were discussed and the advantages/disadvantages related to the image
potential were determined over the sample area.. Within the framework of the
sample area examined, legal/administrative, conceptual/theoretical and
practical suggestions were developed by making criticisms in terms of planning
discipline.
Keywords: city, urban image, branding, urban preservation, urban identity
2022, 152 pages
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1.GİRİŞ
Kentler geçmişten günümüze demografik, ekonomik, sosyal ve mekânsal açıdan
farklı uzmanlık alanlarına konu olmaktadır. Kentlerin ortaya çıkış noktaları ve
gelişim evreleri toplumsal yapıya ve insani ihtiyaçlara bağlı olsa da kentlerin
planlanması noktasında teknik bilimler konuya dahil edilmektedir. Kentlerdeki
hızlı gelişme ve köyden kente göç hareketleri beraberinde kentleşme ve
kentlileşme hareketlerini de getirmektedir. Günümüzde kent ve kentleşme
kavramlarının birbirinden ayrılması mümkün değildir. Bu aşamada kent
planlama

disiplininde

kentleşmenin

nedenleri

ve

sonuçları

gündeme

gelmektedir. Kentler kendi içerisinde farklı birçok açıdan dinamik ve sürekli
değişkenlik gösteren oluşumlardır. Her kentin kendine özgü mekânsal, sosyal ve
ekonomik özellikleri bulunmaktadır.

Bu özellikler kentlerin dinamiklerini

oluşturmaktadır. Aynı zamanda kentlerin kendine özgü özellikleri kentleşme ve
kentlileşme oranlarını büyük ölçüde etkilemektedir.
Kent kavramı aynı zamanda yönetsel açıdan idari sınırları ifade etmektedir.
Ülkemizde nüfusu 2000’den az olan yerleşim birimlerine köy 2000 ile 20.000
arası nüfusu barındıran yerleşim yerleri kasaba ve nüfusu 20000’i aşan bölgeler
ise kent olarak kabul edilmektedir. (Ertürk, 1997)
Kentleşme aynı zamanda küreselleşme hareketlerinin bir sonucu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme ise özellikle 20. Yüzyılın (YY) son
yıllarında evrensel düzeyde sıklıkla kulanılan bir kavram haline gelmiştir.
Küreselleşme yalnızca kavramsal bir nitelik taşımanın ötesinde ülkelerin ve
toplumların ekonomik, siyasal, kültürel alışkanlıklarını da büyük ölçüde
etkilemektedir. Küreselleşme hareketleri ile birlikte değişen ve dönüşen
dünyada evrensellik olgusu önem kazanmaya başlamıştır. Küreselleşmenin bir
sonucu olarak, kentler uluslararası düzeyde rekabet etmektedir. Küreselleşme
olgusu, kentlere marka kent ve markalaşma kavramlarının önem kazanması
şeklinde yansımaktadır. Markalaşma sürecinde ve marka kent oluşumunda
kentsel imaj kavramının popülerlik kazanmaya başladığı görülmektedir.
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Kentsel imaj ve kent imgesi, kentin insanlar tarafından deneyimlenmesi ve
algılayış biçimine bağlı olarak bu insanlarda oluşturduğu fikir ve izlenimler ile
ilgilidir. Buna göre kenti oluşturan fiziksel ve doğal çevre, toplumların sosyal
yaşamı ve alışkanlıkları, tarihsel geçmiş ve kültürel kimlik, kentsel dinamiklerde
etkili olan unsurlar olmalarının yanında imajı etkileyen temel faktörlerdir. Son
yıllarda küreselleşme ile birlikte dünyadaki ülkeler, kentlerde imaj oluşturmaya
ve bu sayede kentleri cazibe merkezi haline getirmeye çalışmaktadır.
Bu kapsamda tez çalışmasında, kentsel imajın bileşenleri ve imaj oluşumuna
katkı sağlayan unsurlar ele alınmaktadır. Kavramsal çerçevenin çizilmesi
konunun anlaşılması ve bileşenlerin saptanması açısından önem arz etmektedir.
Ayrıca tez çalışması ile örnek alan bağlamında (Isparta tarihi kent merkezi),
imaj bakımından avantaj ve dezavantajların tartışılarak kavramsal/kuramsal,
yasal/yönetsel ve mekânsal önerilerin sunulması amaçlanmaktadır.

1.1.Çalışmanın Amacı
Tez çalışma süreci boyunca kentsel koruma alanlarına ilişkin örnek uygulamalar
ve ilgili literatür çalışmaları incelendiğinde, kentsel koruma alanlarının kent
içerisinde önemli ve güçlü bir imaj öğesi olarak ortaya çıktığı durumların yanı
sıra bu alanların kent içerisinde geri planda kaldığı durumların varlığı da dikkat
çekicidir.
Bu çerçevede tez çalışmasında, konuya ilişkin kuramsal ve kavramsal arka
planın açıklanması, ‘’kentsel imaj, markalaşma, kentsel koruma, kentsel
dinamikler’’ anahtar kelimeleri çerçevesinde ilgili literatür araştırmalarının
ortaya koyulması, kentsel imaj ve kentsel koruma alanları arasındaki ilişkilerin
örnek literatür çalışmaları ile örnek uygulamalar bağlamında değerlendirilmesi,
uygulamalara yönelik olumlu/olumsuz yönlerin tartışılması ve örneklem alan
olarak belirlenen Isparta Tarihi Kent Merkezi’nin kent içerisinde imaj değeri
olarak ön plana çıkması açısından;
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Isparta İli genelinde kentsel dinamikler bağlamında tarihi kent merkezinin
(kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası) kent içindeki yerinin ve imaj
potansiyelinin,
●

Isparta tarihi kent merkezinin(kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası) iç

dinamiklerinin, özgün değerlerinin ve yerel kimliğinin, koruma statüsü ve
koruma amaçlı imar planı durumunun, yakın çevresi ve kent bütünü ile
etkileşiminin,
●

Isparta tarihi kent merkezinin (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası)

imaj öğesi olarak kent içinde ön plana çıkmasına yönelik kavramsal/kuramsal,
yasal/yönetsel ve mekânsal önerilerin, değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

1.2.Çalışmanın Konusu, Kapsamı ve Sınırlılıklar
Tez çalışmasının konusu; kentsel koruma alanlarının, kentin gelişme
potansiyelleri ile sosyal, ekonomik, mekansal vb. dinamikleri içerisindeki
yerinin saptanması ve bu ilişkinin imaj öğesi bağlamında değerlendirilmesi
olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle tez çalışması, farklı bağlamlarda kentin
dinamiklerini ve kentsel imajı etkileyen faktörler arasında kentsel koruma
alanlarının tanınırlık/bilinirlik, popülerlik ve işlevsellik kavramlarıyla ön plana
çıkarılması gerekliliğini konu edinmektedir.
Yukarıda ifade edilmeye çalışılan gereklilik doğrultusunda mevcut potansiyeli
değerlendirilerek kent içerisinde imaj değeri olarak ön plana çıkmış kentsel
koruma alanlarının örnek uygulamalar kapsamında irdelenmesi, çalışma
kapsamında örnek alan olarak seçilen Isparta Tarihi Kent Merkezi (kentsel sit
alanı ve etkileme geçiş sahası) ile ilgili değerlendirme ve önerilerin
oluşturulması adına oldukça önemlidir.
Çalışmanın odaklandığı asıl nokta ise, Isparta Kentine yönelik ulaşım,
ülke/bölge içindeki yeri gibi analizler ve Isparta İli genelinde arazi kullanım ile
sayısal verileri aracılığıyla kentin genel dinamiklerinin sorgulanması, Tarihi
Kent Merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası) ‘ne yönelik detaylı
analiz çalışmaları, koruma amaçlı imar planı ve plan raporu hükümleri ile imar
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planı sınırının uydu görüntüleri üzerindeki değişimin değerlendirilmesidir.
Çalışma sürecinde Isparta ilinde Tarihi Kent Merkezi (kentsel sit alanı ve
etkileme geçiş sahası) ‘nin kentsel imaj oluşturmaya yönelik avantaj/
dezavantajları tartışılarak genel ve toplumsal bir imaj algısı belirlenmek
istenmesi sebebiyle bireysel halk anketlerine yer verilmemiştir. Isparta İli
merkez ilçesi ve tarihi kent merkezi imaj açısından uzman görüşü ile analiz
edilmiş ve kavramsal/kuramsal, yasal/ yönetsel ve mekânsal öneriler
geliştirilmiştir.
Çalışma kapsamında imaj kavramı kentsel bağlamda ele alındığı ve ‘’ kentsel
imaj’’ olarak bakış açısı oluşturulmaya çalışıldığı için ele alınan koruma alanları
da ‘’kentsel koruma alanları’’ olarak sınırlandırılmıştır. Ayrıca Isparta Tarihi
Kent Merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası) kent içerisindeki
merkezi konumu ve işlevsel baskınlığı sebebiyle kentsel imaja katkı
sağlayabilecek potansiyellere sahip olmasına rağmen kent içinde geri planda
kalması sebebiyle örneklem alanı olarak seçilmiştir.
Sonuç

olarak

tez

çalışmasında,

anahtar

kelimeler

çerçevesinde

kuramsal/kavramsal araştırmalar, kentsel koruma alanları ile ilgili yasal/
yönetsel çerçeve, kentsel koruma alanları ile imaj bağlantısını ortaya koyan
uygulamalar ve örnek alan çalışması üzerinden Isparta İli genel gelişme
potansiyelleri ve kentsel dinamikleri ile Isparta Tarihi Kent Merkezi (kentsel sit
alanı ve etkileme geçiş sahası)’ne yönelik değerlendirmeler ve öneriler ele
alınmıştır.

1.3.Çalışmanın Özgün Değeri ve Literatüre Katkısı
Kentsel imaj öğelerinin oluşumunda kentsel bellek ve kimlik kavramlarının
önemi oldukça belirgindir.

Kentlere özgü bellek ve kimlik kavramının ana

öğelerinden biri tarihi kent merkezleridir. Bazı kentlerde tarihi kent
merkezlerinin markalaşmasına ve kendi başına bir imaj öğesi haline gelmesine
karşın bazı kentlerde imaj değeri olarak öne çıkan farklı özellikler (sanayi
alanlarının gelişmişliği, turizm sektörünün çeşitliliği vb.) görülmektedir. Isparta
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İli tarihi kent merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesinin varlığı, gül ve lavanta
yetiştiriciliği ve satışı, Davraz kayak merkezi ve Eğirdir gölü gibi turistik
alanları, Kovada Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı gibi koruma alanlarının arka
planında kalmış ve kenti simgeleyen bir imaj öğesi haline gelememiştir.
Literatür kapsamında markalaşma, kentsel bellek, kentsel kimlik ile tarihi kent
merkezlerinin ilişkileri kurulmuş olsa da çalışmalar kuramsal çerçevede
önermeler yapılarak tamamlanmış mekânsal açıdan uygulama kararlarına
yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. Aynı zamanda kentsel imaj ile ilgili
mekânsal önermeler içeren çalışmalar yapılmış olsa da yapılan çalışmalarda
tarihi kent merkezi vurgusu yapılmamış ve kentsel koruma alanları özelinde
ilişki kurulmamıştır. Bu nedenle literatür çalışmaları konuya yönelik kavramsal
açıklamalardan,

durum

tespiti

ile

ilgili

analizlerden

ve

ortak

değerlendirmelerden oluşmaktadır. Bu çalışmada kentsel koruma alanı olarak
tarihi kent merkezlerinin ön plana çıkarılmasına ve kenti temsil eden imaj
öğeleri olarak değerlendirilmesine yönelik stratejik ve mekânsal politikalar
geliştirilerek literatüre katkı sağlanacaktır.

1.4.Çalışmanın Metaryalleri ve Yöntem
Çalışmanın ana materyalini Isparta Kentinin gelişme potansiyelleri ve kentsel
dinamikleri ile Isparta Merkez İlçesinde yer alan Tarihi Kent Merkezi (kentsel
sit alanı ve etkileme geçiş sahası)’nin imaj potansiyeli oluşturmaktadır. Isparta
İli Türkiye’nin güneybatısında, Akdeniz Bölgesi içerisinde yer almaktadır.
Isparta Merkez İlçe ise Isparta İl sınırının batısında Burdur İli ile komşu
konumundadır. Son yıllarda kentin mekânsal büyümesinde birçok faktör etkili
olmuştur. Topografya, akarsular, toprak verimliliği gibi fiziki değişkenlerin yanı
sıra, demiryolu istasyonu, toplu konut alanı, küçük sanayi, önemli kamu ve
sanayi tesislerinin yer seçimleri kentsel gelişme yönü ve kentsel makro formu
etkilemiştir. (Anonim, 2014) Örneklem olarak belirlenen Isparta Tarihi Kent
Merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası) konum bakımından kentin
merkezin de yer almaktadır. Ayrıca yeni işlevsel kullanımlar da tarihi kent
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merkezine eklemlenerek tarihi kent merkezinin, merkezlik özelliğini halen
sürdürmesine katkı sağlamıştır (Şekil 1.1).

Şekil 1.1.Isparta kentsel sit alanı ülke/ bölge içindeki konumu (Mapbox Online
Haritalardan yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir.)
Çalışmada kullanılan diğer materyaller ise literatür ve kaynak araştırmaları
kapsamında değerlendirilen kentsel imaj ile kentsel koruma alanlarına ilişkin
bilimsel çalışmalar ile kitap ve dergilerdir. Çalışma kapsamında örnek
uygulamalar bakımından tarihi, kültürel vb. koruma statüsü ile ön plana çıkan
ve bu özellikleriyle çalışma alanına benzer nitelikler taşıyan 2 adet Dünya
deneyimleri ve 2 adet Türkiye deneyimleri değerlendirilmiştir. Çalışmada
kullanılan bir başka materyal ise mapbox online haritalardan elde edilen ulaşım
haritalarıdır. Tarihi Kent Merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası) ve
çevresinde arazi çalışmaları yapılmış olup gözlemsel veriler ile çeşitli analizler
oluşturularak bu analizler çalışmanın değerlendirilmesinde metaryal olarak
kullanılmıştır. Aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında yer
alan corinecbs portalı aracılığı ile yıllar arasındaki arazi kullanım değişimi
verileri elde edilmiştir. Çalışma sürecinde elde edilen koruma amaçlı imar
planının sayısal projesinden yararlanılarak koruma amaçlı imar planı sınırı KML
formatında uydu görüntülerine aktarılmıştır.
Yerel Yönetimler ve örgütlenmeler düzeyinde Isparta İli Kentsel Dinamikleri ve
Tarihi kent merkezi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
6

Müdürlüğü, Isparta Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Etüd Proje
Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta İli Tarihi kent merkezi
(Kentsel Sit Alanı) ‘nın bağlı bulunduğu Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile sözlü görüşmeler yapılmıştır. Sözlü
görüşmeler neticesinde Isparta İline ait onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan
notları ile plan açıklama raporu, tarihi kent merkezinde yer alan Üzümcüler
Çarşısına yönelik hazırlanan onaylı restorasyon projesinin ada bazında bir
örneği ve restorasyon projesi raporunun bir örneği, tescilli yapılara ait kültür
envanterleri, tarihi kent merkezinde yer alan tabiat varlıkları ile ilgili bilgiler ve
kentsel sit alanı ve çevresine ilişkin koruma amaçlı imar planının
onaylanmasına dair kurul kararı elde edilmiştir. Yerel Yönetimler ve
örgütlenmeler düzeyinde görüşme yapılan kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve
kuruluşlardan elde edilen veriler detaylı olarak aşağıda gösterilmiştir (Çizelge
1.1).
Çizelge 1.1.Yerel yönetimler ve örgütlenmeler düzeyinde görüşme yapılan
kurum ve kuruluşlar ile elde edilen veriler
Görüşme Yapılan Kurum ve
Elde Edilen Veriler
Kuruluşlar
Isparta Çevre,Şehircilik ve Tarihi Kent merkezinde Yer Alan Tabiat
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Varlıkları ( 3 Adet Anıt Ağaca Dair Koordinat
Verileri)
Isparta Belediyesi İmar ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000
Şehircilik Müdürlüğü
Ölçekli Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı
İmar Planı, Plan Notları ile Plan Açıklama
Raporu
Isparta Belediyesi Etüd Proje Üzümcüler Çarşısına Yönelik Hazırlanan
Müdürlüğü
Onaylı Restorasyon Projesi ( 391 Ada Bazında
Bir Sokak Sağlıklaştırma Projesi Örneği ve 391
Ada Sokak Sağlıklaştırma Projesi Raporu)
Isparta İl Kültür ve Turizm Isparta İline Ait Kültür Envanteri ( 2009-2010
Müdürlüğü
Yılında Yayınlanmış 2 Ciltten Oluşan Kültür
Envanteri Kitapçığı )
Antalya Kültür Varlıklarını Kentsel Sit Alanı ve Çevresine İlişkin Koruma
Koruma
Bölge
Kurulu Amaçlı İmar Planının Onaylanmasına Dair
Müdürlüğü
Kurul Kararı
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Çalışmanın yöntemi aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. (Şekil 1.2)
1.

Aşamada: Kentsel koruma alanlarının kentsel imaj ile ilişkisinde dayalı

olarak çalışmanın anahtar kelimelerini de oluşturan kent, kentsel imaj,
markalaşma, kentsel koruma, kent kimliği gibi kelimeler ile literatür taraması ve
kaynak araştırması yapılmıştır. Elde edilen veri incelemesinin sonuçları 2.
Bölümde

‘’

Literatür

ve

Kaynak

Araştırmaları‘’

başlığı

altında

değerlendirilmiştir.
2.

Aşamada: Tez Çalışmasının temelini oluşturan ‘’ kent, kentleşme, kentsel

dinamikler, imaj, kentsel koruma gibi kavramlar ile kentsel koruma ve imaj
ilişkisini belirlemeye yönelik örnek çalışmalar bilimsel araştırmalardan, kitap ve
dergilerden

elde

edilen

farklı

tanımlamalardan

ve

açıklamalardan

yararlanılarak ifade edilmiştir. Elde edilen veriler 3. Bölümde ‘’ Kuramsal/
Kavramsal Çerçeve’’ ve 4. Bölümde ‘’Farklı Koruma Statüsü Esas ‘’Kentsel İmaj
İlişkisi’’ başlıkları altında değerlendirilmiştir.
3.

Aşamada: Çalışma alanını kapsayan Isparta İli özelinde literatür taraması

yapılmış, alana yönelik ülke ve bölge içindeki yeri, iklimi, coğrafyası, yerleşim
özellikleri, ulaşım olanakları ve koruma statüsü gibi veriler toplanmıştır.
Çalışma alanının ulaşım bağlantıları Mapbox Online Haritalar üzerinden
monochrome stili ile yol kalınlıkları aracılığıyla kademelenme vurgulanarak
analiz edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfası üzerinden
oluşturulan https://corinecbs.tarimorman.gov.tr/corine portalı kullanılarak
arazi kullanım verileri elde edilmiştir. Yine aynı portal üzerinden arazi
kullanımlarının alansal ve yüzdelik dağılımı incelenmiştir. Corine verilerine
dayalı arazi kullanım modellemesinde son olarak 2018 yılına ait veri
bulunmaktadır. Elde edilen veriler 5. Bölümde ‘’ Araştırma Bulguları: Isparta
Tarihi Kent Merkezi’’ başlığı altında değerlendirilmiştir.
4.

Aşama: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Isparta

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Etüd Proje Müdürlüğü, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü , Isparta İli Tarihi kent merkezi (Kentsel Sit Alanı ve
Etkileme Geçiş Sahası) ‘nın bağlı bulunduğu Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
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Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri ile sözlü görüşmeler yapılmış, Sözlü
görüşmeler neticesinde Isparta İline ait onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar
Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Plan
notları ile plan açıklama raporu, tarihi kent merkezinde yer alan Üzümcüler
Çarşısına yönelik hazırlanan onaylı restorasyon projesinin ada bazında bir
örneği ve restorasyon projesi raporunun bir örneği, tescilli yapılara ait kültür
envanterleri, tarihi kent merkezinde yer alan tabiat varlıkları ile ilgili bilgiler ve
kentsel sit alanı ve çevresine ilişkin koruma amaçlı imar planının
onaylanmasına dair kurul kararı elde edilmiştir.Elde edilen veriler 5. Bölümde ‘’
Araştırma

Bulguları

:

Isparta

Tarihi

Kent

Merkezi’’

başlığı

altında

değerlendirilmiştir.
5.

Aşama: Isparta İli tarihi kent merkezine ilişkin alan çalışması ile arazi

kullanımı ve ulaşım olanakları, yapısal durum, sosyal donatı dengesi, mülkiyet
durumu ve sahiplilik, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları analiz
edilmiştir. Alanın koruma statüsü ve koruma amaçlı imar planı incelenmiştir.
Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan paftalarının sayısal projeleri üzerinden
imar planı sınırı UTM 3 DERECE ITRF96 DOM:30 koordinatları ile KML uzantılı
dosya olarak uydu görüntülerine aktarılmıştır. Uydu görüntülerinde imar planı
sınırı belirli aralıklarla incelenmiş mevcut yönelimler ve yapılaşma eğilimleri
saptanmaya çalışılmıştır. Tarihi kent merkezi tanınırlık/ bilinirlik, popülerlik ve
işlevsellik kavramları üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 5.
Bölümde ‘’ Araştırma Bulguları : Isparta Tarihi Kent Merkezi’’ başlığı altında
değerlendirilmiştir.
6.

Aşama: Son aşamada literatür ve kaynak araştırmaları, örneklem alan

analizleri doğrultusunda elde edilen veriler, arazi kullanım değişimi ve plan
fonksiyonları ile plan raporu değerlendirilmiştir. Tez çalışmasının konusu ile
ilgili varılan sonuçlar, genel öneriler ve alan çalışmasına yönelik öneriler 6.
Bölümde ‘’ Sonuç ve Öneriler ‘’ başlığı altında değerlendirilmiştir.
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Şekil 1.2.Yöntem şeması

10

2. LİTERATÜR VE KAYNAK ARAŞTIRMASI
Ülkemizde ve dünya genelinde korunan alanlara yönelik ilgi git gide
artmaktadır. Güncel koruma anlayışı korunacak değere sahip bir bölgenin
korunarak kullanılmasını esas alan politikalar üretilmesini amaçlamaktadır.
Kent planlama disiplininde de özellikle kentsel koruma alanlarını baz alarak
koruma odaklı planlama anlayışını hedef alan çalışmalar yapılmaktadır. Bu tez
çalışması ile kentsel koruma alanlarının kullanılarak korunması ve kent
içerisindeki diğer fonksiyonlar arasından ön plana çıkarılması için imaj
çalışmalarının

yapılması

ile

temel

politikalarının

belirlenmesi

hedeflenmektedir. Çalışmanın bu bölümünde tez çalışmasının ana kavramları
olan kentsel koruma ve kentsel imaj kavramları ile konu/kapsam bakımından
benzer akademik çalışmalar incelenmiştir. Literatür ve kaynak araştırması
kapsamında 2 adet yüksek lisans tezi, 1 adet bildiri, 1 adet basılmış kitap yayını
ve 12 adet makale olmak üzere toplamda 16 adet akademik çalışmadan
yararlanılmıştır.
Türk (1995)’ e göre kentler, giderek çevre değerlerinin hızla tüketildiği, kentsel
kimlik ve kültürel değerlerin ihmal edilmeye, mekan kimliğinin kaybolmaya
başladığı sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik problemlerin arttığı semboller
haline gelmeye başlamışlardır. Bunda, olumsuz planlama ve tasarım
çalışmalarının da etkisi olduğunu söylemek olasıdır.
Kentsel imaj ve markalaşma ile ilgili olarak Kavaratzis (2004), marka algısını
etkileyen kentsel tasarım, mimari, alan yönetimi, altyapı geliştirme ve miras
planlaması birleşiminin imajdaki önemine değinmekte, bunları markanın
değerini belirleyen unsurlar olarak ele almaktadır(Hocaoğlu,2016).
Yurtseven (2004)’e göre bir destinasyona ait imaj belirlenirken ve
oluşturulurken temel imaj ve özel imaj olarak ikiye ayırarak incelenebilir. Bir
destinasyona ait imajı değerlendirilirken temel imajı etkileyen başlıca faktörler;
(1) gezilecek yer, rekreasyon, turizm ve genel alt yapı, ulaşım ağı ve maliyetine
ilişkin faaliyetler, (2) tarihi, kültürel, politik,sosyal, finansal, iklimsel ve doğal
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güzellik özellikleri olarak iki ana gruba ayrılabilir. Bu faktörleri sağlayan bir
destinasyon, potansiyel müşteriler tarafından daha yakın bir incelemeye değer
görülür ve olasılıkla gidilecek bir destinasyon olarak belirlenir. Bir destinasyona
ait özel imaj ise potansiyel müşterilerin belirli bir grubu tarafından algılanan (1)
temel imaj ve (2) özel faktörlerin bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Bir
destinasyon için her özel imajın göreceli bir imajı bulunmaktadır. (Özdemir ve
Karaca, 2009)
Gürel (2008), 20. YY’nin beraberinde getirdiği değişimlerin, coğrafi mekan
sınırlarının belirsizleşmesinin, insan, kültür, bilgi ve sermaye akışlarının küresel
ölçekte gerçekleşmesinin, tüketime dayalı hizmet anlayışı gibi olguların yaşam
biçimlerinin yanı sıra kentsel ve mekansal kullanımlarda da değişimlere neden
olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan gösteri odaklı ikona eğilim
gösteren yeni bir yapı anlayışı, kentlerin küresel haritada yer edinme ve
tanınma amaçlı tasarlanan yeni kent imajlarının en baskın öğesi haline
gelmiştir. Kentsel ve ekonomik alanda çöküşe geçen kentler, küresel olarak
yeniden yapılanma süreci ve kentsel rekabet ortamında, yenilenen fiziksel çevre
ve imajları ile sanayi kentinden hizmet kentine dönüşmüşlerdir. Bu süreçte;
gittikçe önem kazanan kültür ve turizm kavramları ile biçimlenen kentler ve
kentsel projelerin odağında yer alan ikonik kültür yapıları birbirleri ile
yarışmakta, dönüşüm ve yeni kentsel imaj oluşum süreçlerinde ayırt edilebilir
olmak adına etkin birer araç kullanılmaktadırlar.
Özdemir ve Karaca (2009) için günümüzde rekabet yalnızca ürünler veya
firmalar arasında değil ülkeler ve kentler arasında da yaşanmaktadır. Bu
çerçeveden baktığımızda rekabette avantaj elde etmek isteyen kenler bir marka
olmalarını sağlayacak özelliklerini belirleyip bunlardan faydalanma yoluna
gitmeleri gerekmektedir. Aslında her kent bir markadır. Çünkü her kent bir
diğerinden ayırt edici özelliklere ve farklılıklara sahiptir. Ancak sorun şu ki her
marka aynı değerde değildir. Kimi markalar hedef kitleleri tarafından daha
değerli olarak kabul edilirken kimisi daha değersiz olarak görülür. Bir diğer
sorun ise bu markaların nasıl algılandığı ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle bu kent
markalarını imajlarının nasıl olduğudur.
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Erkan (2010), belirli bir yerleşmenin imajını geliştirmek için o yerleşmede
gösterilmek

istenenin

çoğunluk

tarafından

algılanmasının

sağlanması

gerektiğini ifade etmektedir. Kentsel tasarım çalışmalarında dikkat edilecek
konulardan biri mekânda gösterilmek istenen ve görülmesi istenmeyen
mekânların organizasyonunu içermektedir.
Lynch (2010), yerleşmelerin tanımlanmasını sağlayan öğeleri ‘kentin imaj
öğeleri’ olarak adlandırmıştır. Lynch’e göre imaj öğeleri yerleşmenin farklı
özellikler sergileyen bölgeleri, bu bölgelerin sınırlarını tarif eden sınır/kenar
öğeleri, kanal mekânları olan yollar, toplanma dağılma ve aktarma mekânları
odak noktaları, dikkat çeken, özellikli yapısal öğeleri olan simgeleri / işaret
öğeleri olmak üzere beş alt başlıkta tarif edilmektedir. Lynch kentin iyi
şekillenmesi ve insan amaçlarına hizmet etmesi gereken bir siluete sahip olması
gerektiğini savunurken, günümüzdeki imaj, insan hizmetlerinden çok, sermaye
gruplarının ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Lynch’in tarif ettiği kent imajının,
kentsel tasarım ile korunabileceği ve yaratılabileceği varsayılabilmekteyken,
günümüzde kent imajı yaratmanın, sermaye çıkarları doğrultusunda kimi
zaman planlama kimi zaman ise kentsel tasarım ölçeğinde sağlanabildiği
görülmektedir. Küreselleşen ve zamanla yarışan kentsel rekabetin hızlanması
gerekliliği, planlamanın uygulama sürecinin karşılayamayacağı bir durumu
oluşturmuştur. Kentsel tasarım, her ne kadar insan ve kentsel elemanlar
arasındaki ilişkiye odaklanan ve insanın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan
ilkelere sahip olsa da, bu ilkelerin tersine, sermayenin daha hızlı sonuç
alabileceği bir müdahale aracı olarak görülmüştür. Dolayısıyla, içinde
bulunduğumuz süreç, planlamanın amaca artık hizmet edememesinden dolayı,
kentsel tasarıma yönelmiştir ve kentsel tasarımı, kentsel dönüşüm, yenileme ve
benzeri ‘çizim araçlarıyla’, kent imajının sermayeyi kentsel mekanda
konumlandırmak amacıyla kullanmaya çalışmaktadır. Birçok yerel yönetim,
nazım imar planı çalışmalarında, üst kararlar olarak, o kentin hangi sektörlerde
gelişeceğine karar verebilmektedir. Örneğin ‘sanayi kenti’, ‘turizm kenti’ veya
‘kongreler kenti’ gibi birçok söylem, planlama ölçeğinde kent imajı yaratma
çabasından kaynaklanmaktadır. Kentsel tasarım ise, kent içinde sermaye
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odaklarının alt merkezlere bölünmesine yol göstericidir. Yapılan kapalı konut
projeleri, alışveriş merkezleri, vb. donatılarla kent parçasına yönelik imajlar
yaratmaktadır. (Çetintahra, 2011)
Cevher (2012)’e göre günümüzde kentler, çeşitli amaçlar doğrultusunda öne
çıkabilmek için kendilerini farklılaştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu farklılaşma
gerçeği, markalaşmak ve küresel anlamda rekabetçi markalar yaratmak
stratejisi ile desteklenmektedir. Tüm ürün ve hizmetlerde olduğu gibi bu durum,
bölgesel kalkınmada büyük role sahip şehirler için de aynen geçerlidir. Bu
doğrultuda son zamanlarda ülkesel, bölgesel ya da kentsel yönetimler, yer
kimliğinin kendine has bir şekilde dizaynedilmesi ve bu kimliğin belirlenen
pazarlara sunularak buralarda tutunmasının sağlanması konusunda çaba
göstermektedir. Çünkü bölgesel kalkınmaya faydası olabilmesi için şehirlerin
yeniden yapılandırılması, markalanması ve pazarlanması gerekmektedir.
Demirel (2014)’in Burdur kent imajıyla ilgili Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada kentin avantajlarına, soyut imaj
unsurlarına ve Burdur halkına yönelik imaj algıları ölçülmüştür. Öğrencilerin
hem Burdur kenti hem de Burdur halkına yönelik imaj algılarının orta düzeyde
olduğu belirlenmiştir. Güçlü bir kent imajı, kentin her açıdan gelişmesine,
kalkınmasına katkıda bulunacak destekleyici bir unsur olarak görülmektedir. Bu
bağlamda Burdur’un kent imajını geliştirecek çalışmaların acilen yapılması
gerekmektedir.
Temurçin ve Keçeli (2015), Isparta İli ile ilgili olarak daha önce Türkiye’nin
başka bir yerleşmesinde yaşamamış yabancı öğrencilerin kentsel mekân
algılarında

en

önemli

elemanın

kamu

binaları

olduğunu

görmüştür.

Yollar/kavşaklar ve alışveriş merkezleri önem bakımından sonradan gelen
başlıca elemanlar olmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre, nirengi noktaları inşa
etme, cazibe merkezleri oluşturma ve kentsel mekân yaratma konusunda bazı
eksikliklerin yaşandığı kolayca söylenebilmektedir.
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Eraydın (2016)’a göre kent imgesi, kentin çevresel bileşenleri ile o bileşenlere
atfedilen anlamlar ile oluşan, kentin zihindeki temsilidir. Kişinin belleğinde
saklanan bu imge, insan ve çevre arasındaki ilişkide, çevreyi algılamak ve
tanımak ve bu doğrultuda fiziksel ve psikolojik davranışların şekillenmesinde
önemli bir role sahiptir. Ancak kavram, son yıllarda sermaye, yatırım ve turistik
kaynaklardan küresel payını almak amacı güden kentsel markalaşmanın konusu
olmuş, kentsel tasarım ve mimarinin yanı sıra büyük ölçekli projeler ile gitgide
siyasetçiler tarafından üretilen bir kavram haline gelmiştir.
Erkartal (2016), kentlerin, oluştukları dönemin kültürünü, sosyal yapısını,
estetik kaygılarını ve yapım teknolojilerini yansıtan mimari katmanlardan
oluştuğunu ifade etmektedir. Kültürel mirası tanımlayan mimari katmanların
tarihsel süreklilik içinde zamana yayılarak kendiliğinden geliştiği veya önemli
kırılmalar esnasında dış dinamiklere bağlı olarak aniden başkalaştığı her evre,
kente ve sosyo-kültürel yaşama ilişkin çok değerli bir tarihi belge niteliği
taşımaktadır. Koruma kavramı, kent belleğini oluşturan taşınmaz kültür
varlıklarının nesilden nesile doğru aktarımı açısından son derece önemlidir.
Aliağaoğlu ve Çildam (2017) için şehirsel imaj geçmişin algısının özel biçimidir.
Şehirler insanların çok olduğu, çok sayıda öznel imaja sahip yerleşmelerdir.
Şehre ait imajların iyi okunmasının şehirler açısından çok yönlü öneme sahiptir.
Balıkesir şehrinin mahalle düzeyinde en beğenilen özelliği, ulaşım kolaylığıdır.
Mahallelerin manzaralı olmaması beğenilmeyen özelliği olarak sıklıkla ifade
edilmektedir. Şehrin en önemli problemi, çarşıda trafik park sorunu iken, küçük
ve sakin oluşu şehrin en beğenilen özelliği olarak sıklıkla ifade edilmektedir.
Alan ve Kiper (2020)’e göre kentsel imaj ve onun oluşturduğu görsel çekicilik,
kentsel alanlara yönelik planlama ve tasarım çalışmalarında dikkate alınan
önemli kriterlerden biridir. Kentsel imaj ve estetik; kentsel tasarımın çoğunlukla
görsel boyutunu oluşturmakta olup, mekân kalitesinin bir ölçütü olarak
değerlendirilir.
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20. YY’da yapılan kentleşme ve kentsel koruma odaklı çalışmalarda sosyal ve
ekonomik dönüşümler neticesinde kentlerde yaşanan kentsel kimlik kaybına
değinilmektedir. Dolayısıyla kentlerde kaybolan kültürel, doğal ve tarihsel
değerlerin kent içerisindeki öneminin vurgulanması da bu yıllara denk
gelmektedir. Kentlerin imajı belirlenirken turizm potansiyeli, rekreatif
fonksiyonlar, ulaşım olanaklarının gelişmişliği gibi unsurların yanında doğal,
tarihi, kültürel vb. öğelerin varlığı da dikkat çekmektedir. Son yıllarda
küreselleşmenin de etkisiyle kentsel mekanlarda farklı değişimler yaşanmıştır.
Küresel rekabet içerisinde yer alan kentler marka değerlerini yaratma ve
kentsel imajlarını güçlendirme çabasına girmiş, bir çok sembolik yapı / alan
kullanımları ön plana çıkmıştır. 21. YY’nin ilk yılları ile birlikte markalaşma
kavramı farklı bir biçimde ele alınmış ve yanızca ürün/şirket grupları için
kullanılan bir kavram olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla kentler birbirleri ile
girdikleri rekabet ortamı neticesinde kendi marka değerlerini oluşturarak hedef
kitle bakımından niceliksel olarak yüksek sayıda insan gruplarına ulaşmak için
çabalamaktadır. Bu yıllarda imaj ve markalaşma üzerine yapılan çalışmalar
incelendiğinde imajın belirli bir çoğunluğu oluşturan kitleler tarafından
algılanması gerekliliği açıkça görülmektedir. Bununla birlikte kentlerin
algılanışlarını kolaylaştırmak için imaj öğeleri Kevin Lynch tarafından
gruplandırılmış ve bu öğe gruplarının vurgulanabilmesi için planlama araçlarına
ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda yapılan akademik çalışmalarda, kent ve kentli
arasındaki ilişkiye dayalı ilkeleri benimseyen planlama araçlarının sermayeye
hizmet ettiği yönündeki güncel anlayış hakimdir. Bu çalışmalarda planlama
araçlarının sermayeye hizmet ederek amacından sapmakta olan bir araç haline
geldiğine yönelik eleştirilere sıkça yer verilmektedir. Burdur, Isparta ve
Balıkesir’de yapılan güncel çalışmalarda kentlerin kendilerine özgü imaj öğeleri
bulunmasına rağmen kentsel imaj oluşturma bakımından eksikliklerin var
olduğuna ve imajı geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması gerektiğine ortak
vurgu yapılmaktadır.
Tez çalışması kapsamında yapılan literatür ve kaynak araştırmalarında,
kentlerde kentsel imaj oluşturulması açısından küreselleşme, markalaşma
kavramlarının

yanı

sıra doğal

ve
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kültürel

oluşumların

önemine

de

değinilmektedir. Güncel çalışmalardan da anlaşılacağı üzere küreselleşme ile
değişen ve dönüşen kentlerde kendi marka değerlerini yaratma ve imaj
açısından görünürlüklerini artırma zorunlulukları ortaya çıkmıştır. Günümüzde
kentsel imaj yaratmak amacıyla bütün kentler yapay oluşumlar ile kendi
varlığını görünür kılma çabasına girmektedir. Ancak bu kapsamda her kentte
potansiyel olarak var olan kültürel ve tarihi çevrenin kentsel imaj bağlamında
değerlendirilmesi,

tarihi

çevrenin

görünürlüğünün

ve

imaj

değerinin

artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ile ilgili kapsamlı bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasında örnek alan bağlamında tarihi çevrenin
tanınırlığının, popülerliğinin ve işlevselliğinin artırılması sonucunda kimlik
vurgusu güçlendirilen tarihi çevrenin kentsel imaj oluşumuna yönelik
potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu sayede iki yönlü bir fayda elde edilmesi
ile literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
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3.KURAMSAL/ KAVRAMSAL ÇERÇEVE

3.1.Kent/ Kentleşme ve Kentsel Dinamikler
Kent kavramı ile ilgili literatürde demografik, ekonomik, sosyal, mekânsal vb.
birçok tanım bulunmaktadır. Kentler sadece kent planlamada değil sosyal
bilimler de dahil olmak üzere farklı disiplinlerde araştırma konusu olarak ele
alınmaktadır. Kentlerin ortaya çıkış noktaları ve gelişimleri bakımından
sosyolojik nitelikler ön plana çıkarken kentlerin planlanması noktasında teknik
bilimler konuya dahil edilmektedir. Bu yönüyle kent kavramı ele alınırken,
kentlerin disiplinlerarası bir konu olması sebebiyle farklı disiplinlerde yapılan
tanımlamalara yer verilmiştir. Kentlerdeki hızlı gelişme kentleşme kavramını da
beraberinde getirmektedir. Günümüzde kent ve kentleşme kavramlarının
birbirinden

ayrılması

mümkün

değildir.

Kentleşme

kavramı

farklı

araştırmalarda kent ortamındaki cazip yaşam koşulları, uzmanlaşma ve işbirliği
gibi özelliklere gösterilen uyum ve değişim süreci olarak ifade edilmektedir.
Kentleşme kavramı ele alınırken, temelde küreselleşme ve bunun sonucu olarak
nüfus hareketlerinin köyden kente doğru gerçekleşmesi gerçeği ön plana
çıkmaktadır. Bu aşamada kentleşmenin nedenleri ve sonuçları da önem arz
etmektedir. Kentler kendi içerisinde farklı birçok açıdan dinamik ve sürekli
değişkenlik gösteren oluşumlardır. Her kentin kendine özgü mekânsal, sosyal ve
ekonomik özellikleri bulunmaktadır.

Bu özellikler kentlerin dinamiklerini

oluşturmaktadır ve kentleşme sürecinde gelen nüfus yoğunluğunu doğrudan
etkilemektedir.

Kent/ kentleşme ve kentsel dinamiklere ilişkin kuramsal/

kavramsal çerçeve bu bölümde detaylı olarak açıklanmaktadır.
Toplumbilimcilere göre kent, üretim araçlarının, anamalın ve gereksinmelerin
bir arada ve çoğunlukta olduğu, yüksek ihtiyaçların karşılanmasının
amaçlandığı, iş bölümü ve uzmanlaşmanın arttığı yerleşim yerleri olarak ifade
edilmektedir. (Keleş, 2000)
Kent kavramı kavramsal çerçevesine bakıldığında genellikle demografik,
ekonomik, yönetsel ve toplum-bilimsel ölçütler kullanılmaktadır. Belirli bir
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yönetim biriminin kontrolünde idare edilen, bu idari sınırlar kapsamında yer
alan mekanların kent ve yönetsel birim sınırları dışında yer alan mekanların köy
olarak sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt yönetsel sınır ölçütü olmaktadır.
(Erkan, 2002) Ülkemizde nüfusu 2000’den az olan yerleşim birimlerine köy
2000 ile 20.000 arası nüfusu barındıran yerleşim yerleri kasaba ve nüfusu
20000’i aşan bölgeler ise kent olarak kabul edilmektedir. (Ertürk, 1997)
Kent kavramı daha genel ölçütleri ile Keleş (1998) tarafından, sürekli toplumsal
gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma,
dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin
tarımsal uğraşlarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun
olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi olarak ifade
edilmiştir.
Sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak kent kavramının içeriğinde de
değişmeler olmuştur. Eski dönemlerde kale ve sur, kent kavramını tanımlamada
önemli bir ölçüt olarak kullanılmıştır. Oysa bugün kent kavramının
tanımlanmasında istihdam yapısı, ekonomik etkinlik ve nüfus yoğunluğu gibi
farklı ölçütler kullanılmaktadır. Her bilim dalı veya her yaklaşım ayrı bir ölçüt
kullanılarak kenti tanımlamaya çalışmıştır. Bunlardan en sık kullanılanı nüfusu
dikkate alınarak yapılan demografik olanıdır. Kent bilim dalları ve coğrafya,
kenti belli bir nüfus büyüklüğüne erişmiş yerleşkeler olarak tanımlar. Kent,
kendine özgü bir iş-güç biçimi, toplumsal örgütü ve belli bir yerleşik kültürü
bulunan çok nüfuslu yerleşmeler olarak tanımlanmaktadır (Sencer, 1979).
Kent, çok çeşitli sınıf ve karakterlere sahip milyonlarca insan tarafından
alıgılanabilen ve hatta zevk alınan bir nesne olmanın ötesinde, yapısını
kendilerince sebeplere göre sürekli geliştiren pek çok yaratıcınında ürünüdür.
Genel hatlarıyla bir süreliğine sabit kalsa da ayrıntıları sürekli değişir. Büyümesi
ve formu üzerinde ancak kısmi bir kontrol sağlanabilir. (Lynch, 2010)
Sonuç olarak kentler ile ilgili kavramsal açıklamalardan yararlanılarak; kentler,
sosyal yapıdaki değişiklikler neticesinde toplumsal ihtiyaçların karşılandığı, iş
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bölümü, örgütlenme ve uzmanlaşmanın oluşturulduğu, nüfusun yoğun olarak
bulunduğu, hizmetler bakımından gelişmiş, ekonomik açıdan köylerden farklı
olarak sektörel çeşitliliği daha yüksek olan, kültürel açıdan ise çok çeşitli ve
karma yapıda bulunan, yönetsel olarak idari sınırları ve yönetim birimleri
bulunan yerleşim alanı olarak tanımlanmaktadır.
Çağımızda küresel bir olay niteliği taşıyan kentleşme, kendi içerisinde çeşitlilik
gösteren bir süreçtir. Öncelikle demografik bir olaydır. Nüfusun kırdan kente
göçmesi veya yer değiştirmesi biçiminde beliren ve toplumsal nüfus yapısını
değiştiren bir hareketlenme olayıdır. Yine kentleşme, işgücünün tarımsal üretim
uğraşlarından tarım dışı etkinliklere kaymasına bağlı olarak ekonomiyi
değiştirici bir etkiye sahiptir. Kentleşmenin belki de en belirgin özelliği
toplumsal ve kültürel değişme süreci olmasıdır. Kentleşme aynı zamanda,
kentsel yerleşmelerin büyüyerek yeni biçimler almasına yol açarak yeni kent
alanları ve alt yapı hizmet sorunları yaratan bir fiziksel yerleşme sürecidir.
(Yılmaz ve Çitçi, 2011)
Kentleşme gerçekte belirli bir yerleşim bölgesinde, nüfusun aşırı artışı ve bu
nedenle yeni etkenlerin yaratılması, yeni çözüm koşullarının bulunması
demektir (Yıldırım,2004) Kentleşme olgusuna ilişkin kaynaklarda, kentleşmenin
öğelerini; kırdan kente göç, kentlerin demografik ve mekânsal büyümeleri;
sosyal, ekonomik, kültürel ve davranışsal yaşam biçimlerinde görülen
değişmelerin oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. Aslında kentleşmenin ana
öğesinin değişme süreci olduğu anlaşılmaktadır. Bu sürecin kapsamını;
tarımdaki değişmeler, işgücünün tarımdan sanayiye kayması, kentlerin nüfus ve
mekân bakımından büyümeleri; bunlara koşut olarak insan davranışlarındaki
değişmeler, görüş ve düşünce farklılaşması oluşturmaktadır. (Çakır, 2007).
Kongar (2006)’a göre kentleşmeyi artıran ve kentleri cezbedici kılan bazı temel
özellikler mevcuttur. Bunlar;
●

Kentsel alanlardaki iş imkanlarının çeşitliliği ve yüksek düzeyli ücretlerin

çekiciliği,
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●

Toplumların sahip olduğu kültürel değerleri, ‘’İstanbul’un taşı toprağı

altındır ‘’ şeklindeki halk deyişleri,
●

İnsanların kent yaşamına karşı olan imrenme duygusu,

●

Kentlerin eğitim, sağlık vb. temel konularda sunmuş olduğu olanaklar ve

kalite,
●

Küçük köy ve kasabalardaki yaşam koşullarının kentlerdeki yaşamdan daha

iyi olmaması gibi durumlar kentlerin cezbediciliğini ve kentlere yönelik göç
hareketlerini sürekli arttırmaktadır.
Sonuç olarak kentleşme küreselleşme neticesinde, yoğun nüfus hareketleri ile
başlayan süreç olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde kentleşmenin temel sebebi
kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru yaşanan göç hareketleridir. Kentleşme
olgusu ile birlikte demografik yapıdaki değişikliklerin yanında mekânsal,
ekonomik ve kültürel yapıda da değişiklikler olmaktadır. Örneğin kentleşme
sonucunda büyük oranda tarım sektöründe çalışan işgücü farklı sektörlere
kayarak tarım sektörünün güç kaybetmesine neden olmaktadır. Kentleşme
sonrası karma yapıdaki nüfus birikimi kültürel yapıda çatışmalara ve
değişikliklere sebep olmaktadır. Kentleşme hareketleri temelinde kentlerin
dinamiklerine göre şekillenmektedir. Kentsel alanlarda yaşamayı cazip hale
getiren içsel dinamikler kentleşmeyi hızlandırmaktadır. Kentleşme sonucunda
mekânsal açıdan kentsel yerleşimlerin biçimleri ve alansal büyüklükleri de
değişmektedir.
Türk Dil Kurumuna göre dinamik kelimesi fransızca ‘’dynamique’’ kelimesinden
türetilmiştir ve canlı, etkin, hareketli, her an değişebilen anlamına gelmektedir.
Kentsel yerleşimler de birden çok bileşenden oluşan dinamik sistemler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kentsel dinamikler kavramı ise kenti oluşturan
bileşenlerin değişkenliğini işaret etmektedir.
Küreselleşme süreci ile birlikte kentlerin dünya haritasındaki konumlarını
belirleyen ilişkiler hızla değişmiş, bazı kentler yükselirken bazıları da hızlı bir
düşüş sürecine girmiştir. Bu süreç kentlerin gelişimini belirleyen dinamikler
açısından da bir dizi değişikliğe yol açmıştır. Küresel dünya için vazgeçilmez
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olan uluslararası mal, hizmet ve sermaye hareketliliğinde kontrol ve komuta
merkezlerini barındıran, uluslararası sermayenin dünya çapında dolaşımına yön
veren kentler ön plana çıkmıştır. Bu süreçte kentler üretim merkezi olma
işlevlerinden sıyrılmışlar ve sanayi, kenti tanımlayan temel öğe olma niteliğini
yitirmiştir. Artık günümüz kentlerini tanımlayan temel faktör, sundukları
hizmet, iletişim, haberleşme, vb. olanaklardır. Diğer yandan küreselleşme,
kentler arası rekabeti hızlandırmış ve kentler yepyeni ekonomik, politik ve
kültürel roller yüklenmiştir (Işık, 1999).
Toplumsal mekân, toplumsal ilişkiler ile mekânsal pratiklerin karşılıklı
etkileşimiyle oluşan bir yapıdır. Bu yaklaşım içinde kentsel sistem, toplumsal
ilişkiler ile mekânsal pratiklerin diyalektik bir yapı içinde iç içe geçtiği, karmaşık
ve dinamik bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Günümüz kentsel sistemini
oluşturan kent dinamikleri, karşılıklı etkileşim halinde bulunmakta ve bu
etkileşimleri ile sistemin sürekli değişim ve dönüşüm süreci içinde bulunmasına
neden olmaktadır. Bu dönüşüm süreci, sayısız bileşenin beklenmeyen yeni
sonuçlara yol açtığı karmaşık bir yapı içinde gelişmektedir. Kentsel sistemdeki
bütün değişimler, toplum ve mekân ilişkisine yansımakta ve bu ilişkiyi
dönüştürmektedir. (Çetin, 2008)
3.1.1.Uluslararası düzeyde kentleşme
I. Dünya Savaşı (1914-1918) sonrası, şehirlerin Fordist üretim rejimi
doğrultusunda modern hareket yönelimli endüstriyel gelişmesi ve bağımsız
ekonomi

politikalarının

varlığı

dünyada

ulus-devletlerin

kentleşmesini

üretmiştir. 1910’lu yıllarda Güzel Kent kavramı yönelimli kentsel yenileme
yaklaşımı, tek merkezli ideal şehirlere yönelik planlama ilkelerini vurgulamıştır
(Çakır, 2007).
1920’li yıllarda Bauhaus uluslararası modernist imaj yönelimli kentsel yenileme
yaklaşımı, modern şehirlerin planlanması ve mimarisine yönelik gelişim
programlarının önemini vurgulamıştır. 1930’larda ise, CIAM tarihi miras
yönelimli kentsel yenileme yaklaşımı, işlevsel olarak ayrılmıs modern şehirlerin
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planlama ilkeleri üzerinde yoğunlaşmış görülmektedir (Gürler, 2003). Modern
kentte doğa ve insan etkileşimi boyut değiştirmiştir. Kentsel mekanın yeni
elemanları olarak kamusal parkların ortaya çıkışı da bu döneme denk
gelmektedir. Dolayısıyla “Bahçe Kent Hareketi” ve Güzel Kent” hareketi de
dönemin kentlerdeki yansımaları olmuştur (Çakır, 2007).
Gelişmiş ülkelerde kentleşme, sosyal değişmenin en belirgin özelliği olarak
ortaya çıkmakta; kalkınma, kentleşme ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin kentlerinde, az gelişmiş ülkelerin kentlerinde karşılaşılan
gecekondu olgusu ile karşılaşılmaz (Kayan, 2018). Bu ülkelerde gecekondudan
ziyade kentlerdeki sanayi kuruluşların çevresinde yoksullar mahalleleri
bulunmaktadır. Sanayi toplumlarında gelir, meslek, eğitim durumu, yaş,
toplumsal statü vb. niteliklere göre belirlenen toplumsal tabakalaşma ve
toplumsal farklılaşma

kentsel mekânda

da açıkça gözlenebilmektedir.

Birbirinden farklı toplumsal tabakalarda bulunanların kent mekânı içinde de
birbirinden farklı mekânlarda yaşıyor olmaları, kent mekânında özellikle konut
alanlarında kendi içinde türdeş ayrılmış bazı alanların ortaya çıkması şeklinde
kendini göstermektedir. Bu ayrılmış alanlar kendi içinde türdeş ya da toplumsal
tabakalaşma bakımından birbirine yakın grupları içeren fiziksel mekânlardır
(Erder, 2006). Bu kapsamda gettolaşma ve kent yoksulluğu gibi kavramlar
gelişmiş ülkelerin kentlerinde ortaya çıkan olgulardır. Öncelikle Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) üst gelir gruplarının kent merkezi dışına doğru
(banliyöler) yerleşim alanlarına geçmeleriyle başlayan bu durum, zamanla diğer
gelişmiş ülkelerde de görülmeye başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin metropol
kentlerinin merkezinde daha çok göçmenler, işçiler ve yoksulların yaşadığı
yerleşim alanları bulunmaktadır. Bu durumun dünya genelinde yaygınlık
kazanması küreselleşmenin bir sonucudur. Küreselleşme ile birlikte tüm
dünyada üretim ve tüketim biçimleri birbirine yaklaşmakta, buna ek olarak
kentlerdeki konut ve yerleşim alanları da giderek birbirine benzemektedir.
Diğer yandan zengin ve yoksulların yaşadığı yerleşim alanları arasında
geçişkenlik yok denecek kadar azalmaya başlamıştır (Erkan, 2010)
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Modern çağın kentsel gelişim süreci küresel ölçekte, merkez ülkeler ve çevre
ülkeler arasında da derin farklılıklar göstermektedir. Ana hatlarıyla yukarıda
tarif edilen sanayileşmeyi izleyen kentleşme süreci, daha çok Batı Avrupa ve
ABD, Kanada gibi ülkelerde görülürken çevre ülkeler olarak adlandırılan
azgelismiş ülkelerde çoğunlukla kentleşme sanayinin önünde bir gelişim
sergilemektedir. Merkez ülkeler sanayiye dayalı kentleşme süresini birkaç
yarım yüzyılda yaşarlarken, çoğu çevre ülke aynı süreci bir yarım yüzyıla
sığdırabilmiştir (Kıray, 1982).
Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye’de 2018 yılında kentsel alanlarda
yaşayan nüfus oranı %75,1’dir.Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı
kentsel alanlarda yaşamakta ve bu oranın 2050’ye kadar üçte ikiye çıkması
öngörülmektedir. Avrupa’daki nüfusun yaklaşık %73’ü şehirlerde yaşamaktadır.
(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,2018) (Şekil 3.1)

Şekil 3.1. Yıllar itibariyle türkiye ve dünyada kentsel nüfus oranları (%) (Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,2018)
Türkiye’deki kentleşme süreci Batıdaki kentleşme sürecine benzerlik gösterse
de bu iki süreç arasında önemli farklılıklar vardır. Batıda sanayileşme,
modernleşme ve kentleşme arasında teknoloji üzerinden kurulan bağlar
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mevcuttur.

Kente

yüklenen

anlamlar,

sanayileşmeden

dolayımlanarak

türetilmiştir (Karakaş, 2001).
Sonuç olarak 1. Dünya Savaşı sonrası evrensel düzeyde değişen dengeler ve
sanayileşme hareketleri ile birlikte gelişen teknoloji kentleşmeyi hızlandıran
başlıca etmenler sayılmaktadır. Bu dönemde kentlerin hızla gelişmesi ve
kentleşme oranlarının artması neticesinde ‘’Bahçe Kent’’ gibi kente yönelik
kavram arayışları başlamıştır. Sanayileşmenin gerektirdiği kentleşme hareketi
sosyal yapıda da birçok değişikliğe neden olmuştur. Sanayileşme sonucu
toplumlar kendi içerisinde belirli özelliklere göre sınıflara ayrılmış ve bu sosyal
sınıflar mekânsal anlamda farklı tip yerleşim alanları şekillendirerek kentsel
mekana yansımıştır. Bu dönemde uluslararası düzeyde kentleşme hareketlerini
Türkiye’de ki kentleşme hareketlerinden ayıran ve toplumsal sınıf ayrılıklarının
mekandaki karşılığı olan ‘’gettolaşma’’, ‘’banliyö ‘’ gibi kavramlar ortaya
çıkmıştır. Dünya çapında gelişmiş ülkeler kentleşme bakımından sanayileşme ve
küreselleşme gibi çağın hareketlerine entegre olurken az gelişmiş-gelişmekte
olan ülkelerde bu süreç doğru yönetilememiş ve kentleşme hareketleri
küreselleşmenin ve sanayileşmenin üstünde bir yönelim izlemiştir.
3.1.2.Ulusal düzeyde kentleşme
Kentleşme hareketlerinin ülkemizdeki gelişim süreci incelendiğinde, 1950’li
dönemler öncesi ve sonrası şeklinde iki farklı dönemde değerlendirildiği ifade
edilmektedir. Ülkenin kentli nüfusu 1950 yılına kadar kendi iç dinamikleri
aracılığıyla çok yavaş ilerleme kaydetmiştir. 1950 yılından itibaren kırsal
bölgelerdeki yapısal dönüşümlerin neden oduğu çözülmeler kentlere olan
yoğun göç hareketlerini daha da hızlandırmıştır. 1950 yılından sonra ciddi artış
gösteren ve kırsal alanlardan kente doğru yapılan göçlerin biçimlendirdiği hızlı
kentleşme, günümüzde de benzer şekilde artmaktadır. (Işık,2005) Ülkemizdeki
kentleşme olgusunun önemli bir özelliği, kentleşme hareketinin uzun yıllar
kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru yapılan göçlere bağlı olmasıdır.
(Işık,2008)
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1923-1950 yılları arasındaki kentleşme ülkemiz için düşük kentleşme dönemi
olarak adlandırılmaktadır. Kentlerin nüfusu genellikle kentlerde yaşayanların
doğum-ölüm oranlarıyla artış veya azalış göstermiştir. Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde nüfus açıklarını gidermek ve düşük bir yoğunlukla da olsa ülke
topraklarını besleyerek kalkınmanın güdücü öğesi olacak bir nüfus kaynağı
yaratmak amacına yönelik bir politika izlenmiştir. Nüfusu arttırmaya yönelik bu
politika uyarınca bir yandan ölümlerin azaltılması bir yandan da doğumların
arttırılması yolunda uygulamalara girişilmiştir. Böylelikle toplumda yüksek
doğurganlık eğilimi etkinlik kazanmış ve Türkiye nüfusu hızlı bir gelişme
temposu yaşamıştır (Sencer, 1979).
1950’ye kadar fazla bir gelişme göstermeyen kentleşme hareketi 1950’li
yıllardan sonra Türkiye’nin en ciddi meslelerinden biri haline gelmiştir. II.
Dünya Savaşı sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de demokrasi, insan
hakları, refah devleti ilkeleri ön plana geçmiş ve ülkenin siyasal durumunda
önemli değişiklikler yaşanmıştır. Çok partili döneme geçiş gerçekleşmiş ve
Demokrat Parti ile beraber önceki döneme damgasını vuran devletçi politikalar,
yerini liberal söylemlere bırakmaya başlamıştır. Ekonomik politikadaki değişim
kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlere de yansımıştır. Ekonomideki bu
liberalleşme ülke içinde nüfusun hareketlenmesini sağlayarak kentleşmeyi
hızlandırıcı etki yapmıştır (Niray, 2002)
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye 1950’lerden beri hızlı bir kentleşme
süreci yaşamaktadır. 1927’de Türkiye’nin nüfusu 13.648.000 olup bu nüfusun
%75,8’i kırsal alanda yaşamakta idi. 1927’de %24,2 olan kentli nüfus 1950’de
%25,0’e ancak ulaşabilmişti. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla nüfus 74.724.269
kişiye ulaşmıştır. Bu nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde
ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet
etmektedir. Yaklaşık altmış yıllık bir süreçte kent ve kırsal alan nüfus oranları
adeta tersine dönüşmüştür. Kentleşme süreci 1950’lerden itibaren tarımın
modernleşmesi,

ekonominin

liberalleşmesi,

sanayileşme,

eğitimin

yaygınlaşması ve hızlı nüfus artışı sonucu ivme kazanmıştır. (Kılınç ve Bezci,
2014) (Çizelge 3.1)
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Çizelge 3.1.Türkiye'de nüfus, yıllık nüfus artışı ( TÜİK, 2021)
Nüfus, yıllık nüfus artış hızı (1950-2020)
Yıl

Toplam

Yıllık nüfus artış hızı (%)

1950

20 947 188

21.7

101.9

1955

24 064 763

27.8

103.4

1960

27 754 820

28.5

104.2

1965

31 391 421

24.6

103.9

1970

35 605 176

25.2

102.3

1975

40 347 719

25.0

105.8

1980

44 736 957

20.7

103.0

1985

50 664 458

24.9

102.7

1990

56 473 035

21.7

102.7

2000

67 803 927

18.3

102.7

2007

70 586 256

-

100.5

2008

71 517 100

13.1

100.8

2009

72 561 312

14.5

101.0

2010

73 722 988

15.9

101.0

2011

74 724 269

13.5

100.9

2012

75 627 384

12.0

100.8

2013

76 667 864

13.7

100.7

2014

77 695 904

13.3

100.7

2015

78 741 053

13.4

100.7

2016

79 814 871

13.5

100.7

2017

80 810 525

12.4

100.6

2018

82 003 882

14.7

100.7

2019

83 154 997

13.9

100.7

2020

83 614 362

5.5

100.5

1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de kentleşmenin hızlandığını görülmektedir.
Söz konusu dönemde, bir yandan mevcut kentlerin nüfusu hızla artarken, diğer
yandan da, çok sayıda yerleşkenin kent statüsü kazandığı yıllar olmuştur.
1960’a kadarki dönemde kent yerleşmelerinin sayısı 66’dan 102’ye, 50 binden
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fazla nüfuslu kentlerin sayısı 5’ten ancak 11’e yükselirken, bu dönemde kent
sayısı 147’ye, orta ve büyük kentlerin sayısı 27’ye çıkmıştır. 1960-1975 yılları
arasındaysa kent sayısı 288’i bulurken, nüfusu 50 binin üstündeki kentler 65’e,
100 binden fazla nüfusa sahip kentlerin sayısı 36’ya ulaşmıştır (Sencer, 1979)
1980 sonrası serbest piyasa koşullarının işlerlik kazanması, özellikle
kentlerdeki sınıflar arasındaki uçurumu derinleştirmiştir. Bu durum, kentle
bütünleşme sürecini olumsuz etkileyerek, grupların içe kapanık cemaatlere
dönüşmesine neden olmuştur. Özellikle 90’lı yıllarda büyük kentlerin
gecekondu bölgelerinde bu dönüşümün, farklı boyutlar kazanıp siyasi alana
yansıdığı da bilinmektedir. Kentleşme açısından bu dönemde 3 önemli gelişme
yaşanmıştır. Birincisi; Toplu Konut İdaresi’nin kurulması, ikincisi; İmar İskân
Bakanlığı’nın kaldırılması, üçüncüsü de; 1983-84 yılında çıkarılan yasalarla
belediyelerin kaynaklarının önemli derecede arttırılması, merkezi yönetim
denetiminin bir ölçüde azaltılması ve imar planı yapımına ve onanmasına ilişkin
yetkilerin belediyelere devredilmesidir. Yine bu dönemde İstanbul, İzmir,
Ankara gibi kentler 3030 sayılı yasa gereği “Büyükşehir” statüsü kazanmışlardır
(Tekeli, 1998)
Ülkemiz

60

yıldır

hızlı

bir

kentleşme

olgusu

ile

karşı

karşıya

kalmaktadır.1950’lerin başlarında %20’lerde olan kentli nüfus 2010 yılında
%75’i geçmiş, nüfusu 10 bini geçen kent sayısı 500’e yaklaşmıştır. Anadolu’ya
serpiştirilmiş, nüfusu 100 binin üzerinde 61 kentimiz bulunmaktadır. Aynı
zamanda Türkiye milyonluk kentlerinin sayısı 7’yi bulan bir ülke haline
gelmiştir. (Keleş,2010)
Türkiye’de ulusal düzeyde kentleşme bakımından 1950 yılı öncesi savaş
döneminin henüz sonra ermesi ve yeni bir rejime geçilmesi gibi nedenlere bağlı
olarak yavaş kentleşme dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde henüz
kırdan kente yoğun iç göçler yaşanmamış olup, nüfus kırsal alanlarda yoğunluk
göstermektedir. Aynı şekilde bu dönemde toplum yapısı henüz kentleşme ve
kentlileşme kavramlarıyla ilişki kurulamayacak düzeyde kırsal karaktere
sahiptir. 1950’li yıllarda kentte iş gücü, sektörel farklılıklar, uzmanlaşma ve
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ihtiyaca yönelik imkanların kalite olarak iyileştirilmesi sonucu kırdan kente iç
göçler kentleşmenin temel dinamiklerini oluşturmaktadır. Özellikle 1980 yılı ve
sonrası, birçok farklı açıdan değişim ve dönüşümün gerçekleştiği bir dönem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde dünyadaki küreselleşme hareketleri
ve liberal ekonomik düzen başta olmak üzere teknolojik gelişmeler gibi
sebeplerle kentleşme hızı yüksek bir ivme kazanmıştır. Ülkemizde, hem küresel
dinamikler hem de kendi iç dinamikleri sebebiyle sosyal, ekonomik ve siyasal
durumlara bağlı olarak yaşanan kentleşme hareketinin bu dönemde 1980
öncesi dönemden farklı boyutlar kazandığı görülmüştür.
3.1.3.Küreselleşme ve kentsel kalkınma
Küreselleşme kavramı, özellikle 20. YY’nin son yıllarında evrensel düzeyde
sıklıkla kulanılan bir kavram haline gelmiştir. Küreselleşme yalnızca kavramsal
bir nitelik taşımanın ötesinde ülkelerin ve toplumların ekonomik, siyasal,
kültürel alışkanlıklarını da büyük ölçüde etkilemektedir. Küreselleşme hareketi
neticesinde kamuya ait hizmetlerin yerini özelleşme almıştır. Küreselleşme
hareketleri ile birlikte değişen ve dönüşen dünyada evrensellik olgusu önem
kazanmaya başlamıştır. Kentlerde küresel düzene ayak uydurmak amacıyla lüks
yaşam tarzına ait turistik tesisler, büyük iş merkezleri yer almakta ve bu amaç
doğrultusunda yerele özgü değerlerin önemini kaybettiği görülmektedir.
“Küreselleşme”, ekonomiden siyasete, teknolojiden bilime, kültürden sanata,
toplumdan çevreye kadar çok geniş bir yelpazede etki alanı oluşturan bir süreci
ifade etmektedir. Küreselleşme; dünya devletlerinin ekonomik, siyasi ve sosyokültürel ilişkilerinin yoğunlaşması sonucu birbirlerine bağımlı hale gelerek, tek
bir sistem oluşturacak şekilde bütünleşmesi olarak algılanmaktadır. Sanayi,
iletişim

ve

ulaşım

teknolojilerindeki

gelişmeler,

dünya

toplumlarını

büyüğünden küçüğüne ağ oluşturacak şekilde birbirine bağlamış, birbirinden
etkilenir hale getirmiştir. Öte yandan, bu gelişmeler ortak bazı çevresel
sorunları da beraberinde getirdiğinden, çevreyi temel olarak alan yeni bir
küreselleşme eğilimi doğmuş; kalkınmanın ve çevre korumanın sürekliliği bir
ilgi alanı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde küresel bütünleşme artık iyi
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kalkınmanın

sağlanması

ve

çevrenin

korunması

ile

birlikte

değerlendirilmektedir.(Kaypak,2011)
Ulusal ekonomilerin gittikçe birbirine bağımlılığının artması anlamına gelen ve
birçok ulusun çekinmesine rağmen girdiği bir süreç olan küreselleşme, dünya
piyasasındaki güçlerin ortaya çıkması ve devletin ekonomiden elini çekmesi
olarak da algılanmaktadır (Doğan, 2009)
Küreselleşme, yaşadığımız çağın popülerliği en artan olgusudur. Küreselleşme
sözcüğünü 20. YY’nin son çeyreğinden itibaren kullanmaktayız. Küreselleşme,
ya da “globalleşme” İngilizce “globalization” sözcüğünün karşılığıdır. “Global”;
küresel olma, küreyi kapsar hale gelme anlamındadır. Küreselleşme, genellikle
ekonomiyle ilgili bağlantılar şeklinde “dünyanın bütünleşmiş tek bir pazar
durumuna gelmesi” olarak algılanmaktadır. Ama sadece ekonomi alanını değil,
kavrama yüklenen etkileşimle diğer alanları da kapsamaya başlamış; “ülkelerin
ekonomik açıdan birbirlerine bağımlılıkları” anlamını aşarak, zamanın ve
mekânın dönüşümüyle ilgili bir kavram haline gelmiştir (Giddens, 2000).
Küreselleşme süreci; “ekonomik temelli olmakla birlikte siyasal, sosyal,
teknolojik ve kültürel özellikleri de olan çok boyutlu bir süreç”tir. Teknoloji,
iletişim ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelerle birlikte küreselleşme;
ekonomi, siyaset, yönetim ve sosyal yaşam açısından tüm toplumları
etkilemektedir. Küreselleşme sürecinde sosyoekonomik anlamda yaşanan
birçok köklü dönüşüm tüm ülkeleri etkilerken, mekânsal anlamda bu
dönüşümün öncelikli olarak yaşandığı alanlar kentlerdir. Küreselleşen dünyada
ulus-devletler önemini ve etkinliğini büyük oranda yitirirken; karar alma ve
yönetme

mekanizmaları

küresel

kent

olarak

adlandırılan

kentlerde

konumlanmakta ve yoğunlaşmaktadır. Artık günümüzde ekonomik ve siyasal
anlamda karar alma odakları ülke başkentleri kadar ya da onlardan daha çok
küresel kentlerdir. Dolayısıyla günümüzün küreselleşme süreçleri büyük ölçüde
kentler, özellikle de küresel kentler üzerinden yürümektedir. (Tümtaş ve Ergun,
2016)
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Küreselleşme, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde; ekonomik, siyasal ve sosyal
yapının sınırlar ötesi bir hareketlilikle tüm ülkelerin ve kentlerin birbirlerini
etkilediği süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte kentler ve yerel
yönetimler daha çok ön plana çıkmaya başlamış ve kendi aralarında ulusal ve
uluslararası düzeyde çeşitli ağlar ve organizasyonlar içinde işbirliği içine
girmişlerdir. Küresel etkileşim süreci içinde giderek artan ekonomik ve kültürel
bağlar, kentlerin ve kent yönetimlerinin gücünü ve etkinliğini artırmıştır.
Kentler; ekonomik ve teknolojik yeniliklerin, bilgi, haber ve fikirlerin akışına
yardımcı olan bu çerçevede yerel, bölgesel, ulusal ve küresel alanda önemli bir
aktör haline gelmiştir. (Başaran, 2008)
21.

YY’nin

Küreselleşme,

en

önemli

teknolojik

mücadele

konularından

gelişmeler,

yeni

biri

küreselleşmedir.

sosyo-ekonomik

ve

politik

organizasyon biçimleri ile yaşamın her alanında dünya çapında ilişkilerin ve
bağlantıların değiştiği ve ekonominin yaşamın tüm alanlarında itici güç olarak
yeniden tanımlandığı bir süreçtir. Bu süreçte, endüstri toplumundan bilgi
toplumuna, fordist üretimden esnek üretime, yerelden küresele, modernist
düşünceden post modernist düşünceye geçiş yaşanmakta; ekonomi, kültür ve
yönetim

biçimleri

daha

küresel

bir

dünya

düzeni

üretmek

üzere

dönüştürülmekte ve yeniden biçimlendirilmektedir. Bu yeni biçimlenme ile
birlikte ulusal kültürler, ekonomiler ve sınırlar önemsizleşmekte; yerine,
sınırlar ötesi rekabetin, sermaye baskısı ve küresel ekonomi ile sınırları çizilen
kentler ve ilişkiler gelişmektedir. (Günay,2010)
Küreselleşme süreci ile birlikte kentlerin dünya haritasındaki konumlarını
belirleyen ilişkiler hızla değişmiş, bazı kentler yükselirken bazıları da hızlı bir
düşüş sürecine girmiştir. Bu süreç kentlerin gelişimini belirleyen dinamikler
açısından da bir dizi değişikliğe yol açmıştır. Küresel dünya için vazgeçilmez
olan uluslararası mal, hizmet ve sermaye hareketliliğinde kontrol ve komuta
merkezlerini barındıran, uluslararası sermayenin dünya çapında dolaşımına yön
veren kentler ön plana çıkmıştır. Bu süreçte kentler üretim merkezi olma
işlevlerinden sıyrılmışlar ve sanayi, kenti tanımlayan temel öğe olma niteliğini
yitirmiştir. Artık günümüz kentlerini tanımlayan temel faktör, sundukları
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hizmet, iletişim, haberleşme, vb. olanaklardır. Diğer yandan küreselleşme,
kentler arası rekabeti hızlandırmış ve kentler yepyeni ekonomik, politik ve
kültürel roller yüklenmiştir (Işık, 1999).
Küreselleşme hakkında ekonomik ve kültürel yapıya ilişkin eleştiriler sıklıkla
yapılmaktadır. Ancak mekansal değişimlere bakıldığında, mekanın çokça
ekonomiye bağımlı olarak değiştiği görülmektedir. Modernite ile doğup,
sonuçlarından ötürü postmodern dönemin nedeni olan küreselleşmenin
dönüştürdüğü kent ise, ekonomi ve üretimin bilgi temelli olarak yaygınlaşması
ve iletişimin hızlı ve etkili olarak ivme kazanmasıyla bilgi kenti şeklini almıştır.
Mekansal sınırlar önemini yitirmiştir. Sermaye ise daha kaygan bir yapıya
bürünmüştür. Kentler sermayenin gelişmesi için çekim ortamı yaratmak
zorunda kalmıştır (Aslanoğlu, 2000).
Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz sonuçları olabilmektedir. Küreselleşme,
liberalizm ve demokrasi fikirlerini ortaya çıkarmış ve kentlerin yapısında
değişiklikler meydana getirmiş; yaşadığımız çağda ulusdevletlerin demokrasi,
insan hakları, ticaret hukuku ve doğal çevreyi koruma gibi önemli konulardaki
yetkilerinin ve sorumluluklarının ulus-üstü kurumlar tarafından denetlenmesi
sonucunu doğurmuştur (Batmaz ve Özcan, 2007)
Ülkeler, küreselleşme ve artan ekonomik rekabet ortamında hızlı ekonomik
değişimin ortaya çıkardığı baskı ve tehditlerle baş edebilmek ve bu süreçte
ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmek üzere bölgesel gelişme politikalarında
yapısal dönüşüm yapmaya başlamışlardır. Bu ihtiyaç, bölgesel kalkınma
politikalarının

belirlenmesi

ve

uygulanması

süreçlerinden,

kullanılan

araçlardaki değişim ve farklılaşmaya kadar birçok değişikliği beraberinde
getirmiştir. Geleneksel yani merkeziyetçi kalkınma yaklaşımından bölgeyi esas
alan bir kalkınma yaklaşımına geçiş gündeme gelmiştir. Yeni kalkınma
anlayışında kararlar ve güç mümkün olduğunca bölgeye ait olmalı, dışarıdan
veya üstten bir zorlama ve baskı olmamalıdır. Bu yeni yaklaşımın en önemli
aktörü ise Bölgesel Kalkınma Ajansları olarak görülmektedir. Devlet Planlama
Teşkilatı (2000) ‘na göre küreselleşme sürecinde değişen koşullara uyum,
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rekabet, insan kaynaklarının geliştirilmesi, küresel piyasanın dinamik olarak
izlenmesi, örgüt yapılarında esneklik ve maliyet kontrolü gibi önemli olgular,
geleneksel bölge anlayışını değiştirerek yeni bir bölge yaklaşımını zorunlu
kılmıştır. Bölgelerin kendi iç dinamiklerine odaklanan, sosyal aktörlere
kalkınma politikaları kapsamında daha fazla yer veren ve çağdaş dünyanın
gereksinimleri doğrultusunda uluslararası nitelikler taşıyan yeni yaklaşımlar,
günümüzdeki bölgesel kalkınma politikalarını şekillendirmektedir. Yeni dünya
düzeninde, yerel dinamiklerin ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişme
sürecindeki önemi artmıştır (Akış, 2011).
Günümüzde küreselleşme süreci ile birlikte rekabet koşulları sürekli olarak
değişim göstermekte ve sürdürülebilir bir kalkınma için değişen konjonktüre
uyum sağlamak kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bu bağlamda yerel kalkınmanın
gerçekleşebilmesi öncelikle yerel aktörlerin ekonomik, kültürel ve sosyal
alanlarda insiyatif alarak sürdürülebilir kalkınma için politika geliştirmeleri
gerekmektedir. Bu durum yerel ekonomilerin kalkınması açısından yerel
aktörlerin önemini gözler önüne sermektedir. (Kılınç, 2016)
Küreseleşme süreci ekonomi, siyaset, teknoloji ve bilim gibi birçok farklı disiplin
ile ilgili olmanın neticesinde kentlerde büyük etkilere sahiptir. Küreselleşme,
Dünya ülkelerinin birbirleriyle entegre olmalarını zorunlu hale getirmektedir.
Çünkü küreselleşme ile birlikte bütün dünya ülkeleri birbirlerinden etkilenir
vaziyettedir. Günümüzde kentsel kalkınma küreselleşme sürecinin hem temel
sebeplerinden hem de önemli sonuçlarından sayılmaktadır. Bu süreçte
ekonomik anlamda devlet otoritesi zayıflamış ve kamusal hizmetlerin yerini
özelleştirme almıştır. Devletlerde yerel özellikler popülerliğini kaybetmiş ve
dünya kenti, küresel kent niteliği taşıyan kentler ön plana çıkmıştır.
Küreselleşme ile kentler uluslararası düzeyde görülebilir ve denetlenebilir
konuma gelmiştir. Kentlerin görülebilir ve denetlenebilir olması demokrasi ve
insan hakları konusunda gelişmelere neden olmuştur. Ayrıca kentler arası
rekabet artmış ve kentleri geliştirmeye yönelik çabalar ortaya çıkmıştır.
Kentlerde yerel, doğal ve kültürel özelliklerin göz ardı edilmesi, yönetimlerde
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sermaye baskısının artması ve kentsel mekanların sermayeye bağımlı gelişim
göstermesi küreselleşmenin olumsuz özellikleri olarak sayılabilmektedir.

3.2.Kentsel Koruma
Koruma kavramı; toplumun geçmişteki sosyal ve ekonomik koşullarını ve
kültürel değerlerini yansıtan fiziksel yapısını günümüzde yaşanan değişim,
gelişim ve ihtiyaçlar nedeniyle yok olmasını engellemek, kentsel dokuyu çağdaş
yaşamla bütünleştirmek, kültürel varlıklarını topluma faydalı, ekonomik ve
işlevsel koşullarla sağlıklaştırmak şeklinde tanımlanmaktadır (Polat ve
Dostoğlu, 2007).
Kuban (1994) ise koruma kavramını “kültürel mirasın özü” üzerinden
tanımlayarak geçmişten günümüze kadar yaşamış toplumların yarattığı maddi
ve manevi değerlerin, bu değerlerden istifade edilmesinin ve gelecek olan
toplumlara da aktarılmasının önemini vurgulamıştır.
Ruşen Keleş’in Kent Bilim Terimleri Sözlüğünde (1980), kentsel koruma ile
ilişkili olarak: “kentlerin belli kesimlerinde yer alan tarihsel ve mimari değeri
yüksek yapıtlarla, anıtların ve doğal güzelliklerin gelecek kuşakların da
yararlanması için her türlü yıkıcı, saldırgan ve zararlı eylemler karşısında
güvence altına alınması” tanımlaması yapılmıştır. (Negiz, 2017)
20. YY’nin son çeyreğinde tarihi çevrelerin kimliğinin korunması, tarihi kentsel
dokunun yeniden canlandırılması, sosyal/ekonomik ve fiziki mekânların
bütüncül olarak ele alınması ve planlanması anlayışı çağdaş koruma anlayışının
çerçevesini çizmiştir. Bu çerçeve ile planlamanın mekânsal ölçeğinin yanı sıra
uygulama için finansal araçların oluşturulması, aktörlerin ortaya çıkarılması ve
etaplara bölünmesi gündeme gelmiştir. Genel anlamda bakıldığında koruma
politikaları; yerel ve ulusal politikalar içerisinde önemli bir araç duru-muna
gelmiştir. Ulusal düzeyde bakıldığında ise birçok ülke mevcut kent politikalarını
gözden geçirerek yasal sistemlerdeki eksik ve sorunlu kısımları düzeltme
yoluna gitmiştir. Bu kapsamda öncelikle yasal ve yönetsel çerçeve ele alınarak
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tarihi çevrelerde koruma sorunlarının çözümüne yönelik yeni düzenlemeler
yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerde “koruma” olgusu mevcut tanımından
çıkarılarak tarihi çevrelerin kente kazanımına yönelik yeni kavramlar gündeme
gelmiştir. ( Avcıoğlu, 2016)
Koruma kavramı ile ilgili birçok farklı kaynakta farklı tanımlamalar yer
almaktadır. Ülkemizde halen yürürlükte olan ve kentsel koruma anlayışı
bakımından esas kabul edilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu (1983), koruma ve korunmayı şu şekilde açıklamıştır: “Koruma ve
korunma, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım,
restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise
muhafaza, bakım ve restorasyon işleridir’’. Dolayısıyla yukarıda yer alan
açıklamalar incelendiğinde koruma ve kentsel koruma bakımından tarihsel,
mimari, doğal, anıtsal ve kültürel varlıklara vurgu yapıldığı görülmektedir.
3.2.1.Dünya’da kentsel korumanın gelişimi
Fransa’da 1814-1879 yılları arasında Viollet-le Duc’ün “üslup birliğine varış”
düşüncesiyle yaptığı restorasyon çalışmaları korumada atılan ilk adımlar
olmuştur. Çağdaş koruma kavramına yakın ilk temeller ise 19.YY’nin sonunda
Camillo Boito tarafından ortaya konmuştur (Binan, 1999). İtalya’da Giovannoni
de tarihî yapı restorasyonlarının daha bilimsel ve anıtların çevresindeki doku ile
birlikte korunmaları gerektiğini savunmuş ve çağdaş onarımın ilkeleri
sayılabilecek kuralları koymuştur. Bu gelişmeler 1931’de Atina’da toplanan
tarihî anıtların korunması ile ilgili Mimar ve Teknisyenlerin I. Uluslararası
Konferansı’nda uzmanlar tarafından tartışılmış ve benimsenmiştir (Ahunbay,
2004).
Koruma alanında uluslararası platformda yapılan çalışmaların ilk adımı,
‘Uluslararası Müzeler Örgütü’ tarafından 1931 yılında Atina’da toplanan ‘I.
Uluslararası Tarihi Anıtların Korunması ile İlgili Mimar ve Teknisyenler
Konferansı’nda atılmıştır. ‘Atina Konferansı’ olarak da bilinen bu toplantıda
önemli tarihi anıtlara fon oluşturan çevrelerin, yapı kümelerinin ve bazı
35

özellikleri olan güzel görünüşlü manzaraların korunması önerilmiş, bu ilkeler
bütünü 1932 yılında İtalya’da ‘Carta del Restauro’ olarak yasal bir kimlik
kazanmıştır. (Erder, 2007)
Sarfatij ve Melli (1999) ‘ ye göre 1939-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı
sırasında birçok Avrupa kentinin yoğun hava bombardımanlarıyla büyük ölçüde
tahrip olması, bu kentlerdeki tarihi mirasın yıkılmasına ve altında bulunan daha
eski dönemlere ait kalıntıların ortaya çıkmasına yol açmış ve Avrupa kentlerinin
kökeni sorgulanmaya başlanmıştır. (Aydeniz, 2009)
1957 Paris Kongresi (Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri
Kongresi) “Kent İçindeki Tek Anıt” kavramından “Anıt Olarak Kent” kavramına
doğru bir gelişmenin başlangıcına vesile olmuştur. Aynı zamanda, daha
sonraları “ Bütünleşik Koruma” olarak adlandırılacak olan kavramın temelleri
de atılmıştır. Yine bu konferansın oluşturduğu tartışmalar Fransa‟da “Malraux
Yasası” olarak bilinen yasanın kökenini oluşturmuştur. (Aladağ, 2010)
1964 yılında Venedik’de toplanan ‘İkinci Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve
Teknisyenleri Kongresi’nde alınan kararlar sonucunda hazırlanan ‘Venedik
Tüzüğü’nde, tarihi anıt kavramının kapsamı her türlü kentsel ve kırsal
yerleşmeleri kapsayacak şekilde genişletilerek, sit kavramından söz edilmiş,
böylece kentsel kültür mirasının bir bütün olarak korunabilmesine olanak
tanınmıştır. ( Erder, 2007)
1969’da Brüksel’de yapılan Avrupa Konferansı Sorumlu Bakanlar toplantısında,
özellikle Avrupa ülkelerinin koruma politikalarına yaklaşımları belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu toplantıda, koruma kavramının, “mimari miras” deyimi ile
çevresiyle uyumlu ve kent planlama politikaları ile bütünleşmiş bir kavram
olarak kabulüne karar verilmiştir. Savaş sonrası gerçekleştirilen imar
faaliyetlerinin sosyo-ekonomik ihtiyaçların önceliği nedeni ile yaşam standardı
düşük

yerleşmelerin

oluşmasına

neden

olduğu

belirtilmiştir.

Eski

merkezlerinde bu gelişmelere paralel olarak nüfus kaybına uğradığı ve iş
yerlerine ya da düşük gelir gruplarının kullanımına terk edilmesi nedeni ile yok
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olduğu ifade edilmiştir. Bunu önlemek için “bütünleşik koruma” kavramı ortaya
atılmıştır. Bütünleşik koruma da tarihî dokunun çevresi ile birlikte güncelliğinin
artırılarak korunması beklenmektedir. Bu kavram uyarınca herhangi bir prestij
önceliği olmaksızın Avrupa tarihî, peyzajı ve yaşam tarzını yansıtan her türlü
doku, mimari miras deyimi içinde değerlendirilmiştir (Eke ve Özcan, 1988).
Günümüzde de özellikle Avrupa Konseyi, Uluslar Arası Anıtlar ve Sitler Konseyi
(International Council on Monuments and Sites-ICOMOS) ve Kültürel Varlıkların
Korunması ve Onarımı Araştırma Merkezi (International Centre for the Study of
the Preservation and Restoration of Cultural Property-ICCROM) tarafından
tarihî çevreleri korumaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. (Çelik ve
Yazgan, 2007)
20. YY’nin başlarında Avrupa da doğal ve kültürel varlıkların korunmasına
yönelik

çalışmaların

başlaması,

koruma-geliştirme

yöntemlerinin

sorgulanmasına neden olmuştur. Koruma-geliştirme stratejilerinin zaman
içerisindeki

değişimi

sonucunda

"Kültürel

Miras"

algısının

oluşması

geliştirilecek olan koruma-geliştirme stratejilerinin uluslararası platformlarda
önem kazanmasına sebep olmuştur. Kültürel ve dünya mirası kavramının
anlayışı, doğal ve kültürel mirasların korunmasına ilişkin yasal düzenlemede
ulusal ve uluslararası platformlarda ortak payda ulaşma amacı ile zaman
içerisinde değişim ve gelişim göstermiştir. (Aydoğdu ve Yenice,2019)
Dünya’da koruma anlayışı ilk olarak 1814 yılında restorasyon alanındaki
çalışmalar ile başlamıştır. Uluslararası düzeyde koruma adına yapılan
çalışmaların ilk adımı 1931 yılında Atina Konferansında atılmıştır. Bunu takip
eden yıllarda 2. Dünya Savaşı Dönemi ve sonrasında büyük ölçüde tahrip olan
kentler, tarihi katmanların sorgulanmasına yol açmıştır. 1957 Paris Kongresi ile
tek anıt korumasının yerine bütüncül koruma yaklaşımlarının benimsenmesine
ilişkin temel altlık oluşturulmuştur. 1964’te Venedik tüzüğü ile sit kavramının
açıklaması yapılmış, koruma kavramının kapsamı genişletilerek bütüncül
koruma yaklaşımları benimsenmiştir. Halen uluslararası düzeyde Avrupa
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Konseyi, ICOMOS vb. konseyler koruma politikalarına ilişkin etkinliğini devam
ettirmektedir.
3.2.2.Türkiye’de kentsel korumanın gelişimi
Ülkemizde eski eserlere karşı ilk ilgi, 19. YY. ortalarına doğru başlamıştır.
Avrupa'da doğan ve gelişen modernite projesi, sanayi devrimini takiben 1840’lı
yıllardan itibaren Osmanlıları da etkilemiştir. Devlet işlerini yönlendirecek
batılılaşma ürünü kamu binalarının yapımının ön plana çıkmasıyla sadece
taşınır kültür varlığının korunması için çıkarılan Asar-ı Atika Nizamnameleri ile
koruma yasal oturtulmuştur. Tekeli (1985)’e göre Tanzimat’la birlikte başlayan
koruma düşüncesi ilk başlarda salt taşınır eseri kapsamış, bunu daha sonraları
anıtsal yapı koruması izlemiştir. Avrupa’da yaşanan kapitalist gelişme sonucu
doğan sanayi kentini yadsıma ve onun özellikle sağlık sorunlarına çözüm bulma
kaygısından kaynaklanan modern kent planlamasına karşın Türkiye’de bu
dönemlerde, kentsel ölçekli bir koruma düşüncesi henüz oluşmamıştır ve buna
bağlı olarak da kentsel dokular korunamamış ve tahrip olmuştur. Genel olarak
batıda modern kent planlaması çalışmaları, Osmanlı kentlerinde yangınların
önlenmesi, yolların genişletilmesi ve kent çevresinde yeni mahalleler kurulması
şeklinde yansımasını bulmuş ve Cumhuriyet Türkiye’sine aktarılan kavramların
temelini oluşturmuştur (Dinçer ve Akın, 1994).
Cumhuriyet öncesinden başlayarak, Türkiye’de koruma incelenecek olursa,
koruma anlayışının başlangıcı olarak, taşınabilir eserlerle sınırlandırılmış bir
korumada olsa Müze-i Hümayun’un kuruluşu gösterilebilmektedir. 1840’lardan
itibaren yabancılara arkeolojik kazı izinleri verilmiş ve eski eser fikri gelişmeye
başlamıştır (Alanyurt, 2009)
lk yasal düzenleme 1869’da yürürlüğe konan Asar-ı Atika Nizamnamesi’dir.
1874 yılında nizamname geliştirilerek ilk kez eski eser tanımı ve
sınıflandırılması yapılmış ve günümüze kadar süren eski eserlerin devlet malı
olduğu hükmü geliştirilmiştir. Bir taraftan da 19. YY’nin ortalarında müzecilik
çalışmaları

başlamıştır.

1912

yılında
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yayınlanan

Muhafaza-i

Abidat

Nizamnamesiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda koruma ile ilgili yayımlanan
yönetmelikler son bulmuştur (Tapan, 2007)
Güzel kent anlayışının yönlendirdiği kent planlaması çalışmalarının gündeme
girmesi 1910’larda anıtların çevrelerinin açılarak tüm görkemleriyle ortaya
çıkarılmalarını amaçlayan Haussmann yaklaşımı ile başlayan görüş, Türkiye’de
de egemen olmuştur. Anıtları yeni açılan meydanların ortasında yalnız bırakan
anlayış hem geleneksel kent dokusunu bozmuş, hem de bazı ikincil anıtların
yıkılmasına neden olmuştur. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin kurulması ile
birlikte de, koruma konusunda yeni ve çağdaş ilkelerin ortaya çıkma süreci
başlamıştır. (Kejanlı vd., 2007)
Kentsel korumaya karşı ilk gerçek yaklaşım 23 Temmuz 1932’de onaylanan H.
Jansen’in hazırladığı Ankara İmar Planında görülmüş; imar planı raporunda
kalenin ulusal yaşamın simgesi sayılarak korunması ve etraftan kolaylıkla
algılanabilmesinin gereği savunulurken; 1937 yılında kale ve çevresi ilk kez
protokol alanı olarak koruma kapsamına alınmıştır. İçişleri Bakanlığına bağlı
“Belediyeler İmar Heyeti” ile Bayındırlık Bakanlığına bağlı “Şehircilik Fen
Heyeti”, bu dönemin uygulayıcı ve denetleyicisi olan kurumlardır (Dinçer ve
Akın, 1994)
10.06.1933 yılında kabul edilen ve 21.06.1933 yılında yayınlanan 2290 sayılı
“Belediye Yapı ve Yollar Kanunu” ile yapıların çevreleri ile birlikte bir bütün
olarak korunması gerektiğine değinilmiştir. (Akozan, 1977) 1934 yılında
müzeler, 1935 yılında ise Vakıflar yeni bir düzenleme kapsamına alınmışlardır
(Akçura, 1972).
2 Temmuz 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5805 sayılı “Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun”la
yurtiçinde korunması gereken mimari ve tarihsel özelliklere sahip anıtların ve
diğer taşınmaz eski eserlerin korunma, bakım, onarım, restorasyon işlerinde
uyulacak ilkeleri ve programları saptamak; saptadığı ilke ve programların
uygulanmasını izlemek ve denetlemek; anıtlar ve taşınmaz eski eserlerle ilgili
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olarak kendisine sunulacak ve özel araştırmaları ile kurul üyeleri tarafından
bilgi edinilecek her türlü konu ve uyuşmazlık üzerinde bilimsel görüş
bildirmekle yükümlü Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
(GEEAYK) kurulmuştur. Zeren (1981)’e göre GEEAYK kurulduğu günden bu
yana taşınmaz eski eserlerin korunması konusunda en yetkili kuru1uş olmuştur.
10.05.1952 tarihinde de kurulun kuruluş ve görevlerini, çalışma şeklini
açıklayan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Talimatnamesi
çıkarılmıştır. Avcı (2001)’ya göre 25.04.1973 ve 1710 sayılı “Eski Eserler” yasası
ile tarihi eserlerin korunmasına ciddi ilk adım atılmıştır. Bu kanunla, taşınır ve
taşınmaz eski eserlerin ayrıca, anıt, külliye, tarihi sit, arkeolojik sit, tabii sit
kavramlarının ilk defa ayrıntılı tanımları ve kapsamları belirtilmiştir. 1710 sayılı
Eski Eserler Kanunu ile getirilen “sit” kavramından sonra koruma, parsel
ölçeğinden alan ölçeğine taşınmış, buna paralel olarak kurulun yetki,
sorumluluk ve görev alanı genişlemiştir ve planlama, turizm, gelişme ve
kalkınma konularının koruma ile ilişkilendirilmesiyle birlikte bu konu, ilgili
diğer kurum ve kuruluşların da sorumluluk alanına girmeye başlamıştır. Tuncer
(1985) için Türkiye’de tarihi çevreyi bir bütün olarak koruyabilmek için gerekli
yasal çerçeve ancak 1970’lerden sonra oluşturulabilmiştir. Avrupa’daki
gelişmelerin Türk kamuoyuna aktarılması ve tarihi çevre koruma konusunda
bilinçlenmenin artmasında üniversite öğretim üyelerinin yayınları, GEEAYK
kararları, UNESCO, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS),
Avrupa Konseyi gibi kuruluşların kampanyaları etkili olmuştur. 08.02.1973
tarihinde uluslararası çalışmalara katılan “Avrupa Konseyi Milli Komitesi”
kurulmuştur. (Kejanlı vd., 2007)
Öztürk (1989)’e göre eski eserlerin korunması 1973 yılına kadar, 1958 tarihli,
Esvar ve Kla-i Atikadan Belediyelere, Vilayete Terk Olunacak Yerler Hakkında
Kanun ile yürütülmüştür. 1973’ten 1983 yılına kadar ise, 6.4.1973 gün ve 14527
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1710 sayılı ‘Eski Eserler
Kanunu’ tespit ve tescil çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Kanunun
uygulanması konusunda olumlu gelişmeler yaşanması neticesinde 23 Temmuz
1983 gün ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2863
sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ (KTVKK) tanım ve ilkeler
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getirmiştir.

Uluslararası

alanda

taşınmaz

nitelikli

kültür

varlıklarının

korunması, kültür varlıkları ile ilgili düzenlemelerle birlikte özellikle 1972
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde yerini bulmuştur.
İnsanlığın ortak mirası kavramının belirginleştiği bu sözleşmede, doğal veya
insan eliyle ortaya çıkmış belirli nadide yapıtların, tek bir devlete ait olmanın
ötesinde, ayrı bir önem taşıdıklarının kabulü söz konusudur. (Atılgan, 2016)
Dönemin

kurumsallaşma açısından

genel niteliği; kent

parçalarındaki

gelişmelerin farklı kurumlar ile yönlendirilmeye çalışılmasıdır. Belediyeler,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Çevre Bakanlığı, Arsa Ofisi kenti parçalara ayırarak üreten fakat birbiri ile
bütünleştirmeyen bir bakış açısının ürünü olarak gelişmiştir (Dinçer ve Akın,
1994). Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde
yer alan Milli Saraylar Dairesi de koruma konusunda yetkili kurumlar
arasındadır. Ayrıca aynı yörelerde İller Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı
birbiriyle bağlantısı olmayan çalışmalar da yapabilmektedirler. Bir yetki ve
görev karmaşası olarak nitelendirilebilecek bu durum, yasal düzenlemelerle
çeşitli kamu kurumlarının korumadan sorumlu olması ve yetki alanlarında çok
çeşitli tarafların etkin olmasıyla süregelmektedir. Nitekim 2863 sayılı yasanın
10. Maddesi kültürel değerlerin korunmasında “Kültür Bakanlığını” sorumlu ve
yetkili kılmıştır. Bakanlık 13.9.1989 günlü 379 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Anıtlar
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile bu görevi yapmaktadır. (Kejanlı vd., 2007)
Türkiye’de koruma kavramının tek anıt korumasından başlayarak kentsel alan
korumasına ulaşması uzun bir sürece yayılırken, günümüzde uluslararası
koruma modellerine uygun bir norma ulaşması 14.07.2004 yılında çıkarılan
5226 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sağlanmaya çalışılmıştır. Bu yasa ile;
bugüne kadar sözü edilmemiş yönetim alanı, yönetim planı, bağlantı noktası gibi
yeni tanımlamalar oluşturulmuş, koruma planlaması içinde eylem alanlarının ve
önceliklerinin belirlenmesi olanaklı hale getirilmeye çalışılmıştır. (Kejanlı vd.,
2007)
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Sonuç olarak ülkemizde koruma anlayışı 19 YY’da ilk olarak Asar-ı Atika
Nizamnameleri ile yasal tabana oturtulmuştur. Bu dönemde koruma düşüncesi
yalnızca eserleri ve yapıları baz almaktadır. Osmanlı’da korumanın kapsamı
müzecilik faaliyetlerini temel almaktadır. Muhafaza-ı Abidat Nizamnamaesiyle
Osmanlı’da koruma anlamında son yasal düzenlemeler yapılmıştır. Cumhuriyet
döneminde 1932 yılında Alman mimar/kent bilimci H. Jansenn tarafından
Ankara için hazırlanan imar planında Ankara kalesinin korunması gerekliliğine
değinilmiş ve kale koruma kapsamına alınmıştır. 1933 yılında kabul edilen
Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile ilk kez salt eser kapsamının dışına çıkılarak
bütüncül yaklaşımlar gündeme gelmiştir. 1951 yılında ise Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun yürürlüğe
girmiş, GEEAYK kurulmuştur. Kurul, eski eser koruması bakımından en yetkili
kuruluş olarak görülmektedir. 1973 yılında Eski Eserler yasası ile ilk defa
korumaya ilişkin kavramların ve sit kavramının detaylı tanımı yapılmıştır. Son
olarak 1983 yılında günümüzde hala koruma alanında temel kabul edilen
KTVKK yürürlüğe girmiştir. Genel anlamda ülkemizde koruma anlayışı Osmanlı
döneminde tek eseri kapsarken Cumhuriyet dönemi ile birlikte bütüncül
koruma anlayışına geçiş yapılmıştır. Ancak ülkemizde bu sürecin uzun yıllar
aldığı görülmektedir.
3.2.3.Kentsel koruma alanlarına ilişkin yasal /yönetsel arka plan
Toplumların geçmiş yaşantılarını her yönüyle yapılarına yansıttığı tarihi
kentler;

aynı

zamanda

toplumsal

bilincin

oluşmasında

da

katkıda

bulunmaktadır. Ortak yaşanılan tarihin somut göstergeleri olan kültür varlıkları,
geçmişin tanıtıldığı, canlı birer bilgi kaynağıdır. Geçmiş yaşantıya ait bilgileri
“özgün” olarak korunan yapının kendisinden öğrenmek bugün için çok
değerlidir. Tarihsel kentlerin korunması için koruma amaçlı imar planları
yapılmakta, çeşitli ülkelerin, kentlerin deneyimleri ulusal ve uluslararası
toplantılarda paylaşılmaktadır. Tarihi çevrelerin korunma uygulamaları; yasal
ve kurumsal yapı örgütlenmesini tamamlamış, korumanın amaçlarını koruma
araçları ile doğru kurgulamış, korumanın yaşam kalitesini yükselteceğine
42

inanmış bilinçli halk ve uzman personel yardımıyla gerçekleştiren ülkelerde
uzun vadede etkili ve kalıcı niteliktedir. (Erşen,2015)
İmar Planlarının temel dayanağını oluşturan İmar Kanununu dayanak gösteren
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (MPYY); her tür ve ölçekteki mekânsal
planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave, değişikliklerin yapılmasına ve
incelenmesine, mekânsal planlar ile özel amaçlı plan ve projelere yönelik usul ve
esasları kapsar. MPYY’de koruma amaçlı imar planlarına geniş yer verilmemiş
konu ile ilgili KTVKK’ya yönlendirme yapılmıştır. Yalnızca MPYY’nin sekizinci
bölümünde Koruma amaçlı imar planlarına dair esaslara yer verilmiş ve konu
burada vurgulanabilmiştir.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, toplam 13 bölüm ve 40 maddeden oluşan
kapsamlı bir yönetmeliktir. Yönetmeliğin birinci bölümünde “Amaç, Kapsam ve
Dayanak”, ikinci bölümünde “Tanımlar ve Mekânsal Kullanım Esasları”, üçüncü
bölümünde “Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar”, dördüncü
bölümünde “Mekânsal Planların Yapımına Dair Esaslar”, beşinci bölümünde
“Mekânsal Strateji Planlarına Dair Esaslar”, altıncı bölümünde “Çevre Düzeni
Planlarına Dair Esaslar”, yedinci bölümünde “İmar Planlarına Dair Esaslar”,
sekizinci bölümünde “Koruma Amaçlı İmar Planlarına Dair Esaslar”, dokuzuncu
bölümünde “Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarına Dair Esaslar”, onuncu
bölümünde “Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esaslar”, onbirinci bölümünde
“Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının Onayı, İlanı ve Kesinleşmesi”, onikinci
bölümünde “Planların Aleniyeti ve Denetimi”, onüçüncü bölümünde “Çeşitli ve
Son Hükümler” düzenlenmiştir. Yönetmeliğin her bir bölümünde planların
yapımında esas alınacak ilkelere, elde edilecek verilere ve araştırma konularına
yer verilmiştir.( Başa,2014)
Yönetmeliğin amacında “Fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve
geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir
düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek,
sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve
yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına
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ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” ifadesi geçmektedir. Kırsal ve doğal
alanların planlama sürecine koruma temelli dahil edilmemesi, bu alanlara ilişkin
çalışmalarda zayıf noktalar oluşturmaktadır. Yönetmeliğin Tanımlar ve
Mekânsal Kullanım Esasları bölümünde yer alan tanımlarda kırsal alan, doğal
alan, koruma, ekoloji, ekosistem, restorasyon, sürdürülebilirlik, vb. tanımlara
yer verilmemiştir.Yönetmelikte bu tanımların yer almaması, koruma hedefinden
uzaklaşma ve tehlike olarak değerlendirilebilir (Karadağ vd., 2018)
Türkiye’de imar planlarının yapılış ve onaylanma aşamasında temel kanun 3194
sayılı imar kanunudur. Bu kanunu destekleyen yönetmeliklerin yanı sıra
planlama alanının özelliğine göre özel kanunlar da yer almaktadır. 3194 sayılı
İmar Kanununun 4. Maddesinde “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863
sayılı KTVKK, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı
İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan
yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır”
ifadesi, imar planı yapılış aşamasında özel kanunların, genel kanun özelliği
gösteren 3194 sayılı imar kanunundan önce geldiğini göstermektedir. Bu
durumda planlama alanının aynı alan olması durumunda, bu alanların farklı
kurumlarca özel statüye alınması planlamada çok başlılığın oluşmasına sebep
olmaktadır. (Özlüer,2015)
21 Temmuz 1983 yılında 2863 Sayılı KTVKK yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla
korunması gerekli taşınmaz kültür ve doğa varlıkları yeniden saptanmış ve
GEEAYK kaldırılmıştır. 1987 yılında ise bu yasanın bazı maddelerindeki
değişikliğe ilişkin 3386 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Aslında bu yasa ile ilk kez
merkezden yerele bir yayılma söz konusudur ki bu, merkezde Taşınmaz Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Bakanlıkça belirlenen
bölgelerde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları kurulması
şeklinde yansımasını bulmuştur. Bölge Kurulları, Yüksek Kurulun verdiği ilke
kararlarına

uymak

koşuluyla

uygulamaya

görevlendirilmişlerdir . (Kejanlı vd.,2007)
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yönelik

karar

almakla

2863 sayılı Koruma Kanunu’nda,
• Madde 3’ün (a) bendinde koruma ve korunma, “taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme
işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve
restorasyon işlemidir” şeklinde tanımlanmıştır. Fakat, kültür varlıklarının
korunmasında tarihî yapıların çevresi ile birlikte korunması gerektiği açık ve
net olarak ifade edilmediği için yoruma açıktır.
• Madde 7’de, “korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve
doğal sit alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde
ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yapılır”
hükmünde, uzman kişilerin hangi bilim dalından olacağı belli değildir. (Çelik ve
Yazgan,2007)
MPYY’nin 4 üncü maddesinin (l) bendinde yer alan Uzun Devreli Gelişme Planı
tanımı yeşil altyapının temel unsurları olan milli park, tabiat parkı, tabiatı
koruma alanları, sulak alanlar gibi korunan alanları içermiş, “Korunan Alanlarda
Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” in tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (s)
bendinde ise yalnızca milli parkları hedef gösterecek şekilde tanımlanmıştır.
Aynı isim altında farklı tanımların yapılması hukuksal açıdan çelişki
oluşturmuştur. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (ğ) ve (ı) bentlerindeki
tanımlar içerisinde yer alan “doğal ve çevresel değerlerin etkileşim-geçiş sahası
da göz önünde bulundurularak” hükmüne rağmen statülü koruma alanlarının
bağlantılılığını sağlayacak planlama yaklaşım ve araçları tanımlanmamıştır. Aynı
havza veya peyzaj bütünü içerisinde çeşitli koruma statüleri altında yönetilen
peyzajların bütüncül korunması amacıyla; 2014 tarihli Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği Çevre Düzeni Planlarına Dair Esaslar kısmında da atıf yapıldığı
şekliyle; “ekosistem bütünlüğü” hedefine ulaşılabilmesi için koruma alanları
arasındaki koridorların tanımlanması gerekmektedir.( Yazgı ve Yılmaz,2016)
Türkiye’de de Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ile
planlamacılara “etkileşim geçiş sahası” olarak korunan alanların dışında ve
korunan alana etki eden alanlara müdahale hakkı getirmiştir. Bu etkileşim geçiş
45

sahasının sınırlarının belirlenmesi korunan alanın sürdürülebilirliği için
önemlidir. Belirleyici öğeler korunan alan içindeki doğal yapıların alan dışıyla
olan ilişkileridir. Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
korunan alan sınırları üzerinde çok önemli bir esneklik getirmiştir. Bu esneklik
“etkileşim-geçiş sahası” adıyla planların hazırlanma aşamasında göz önünde
bulundurulması gereken alanlar olarak ifade edilmektedir. Bu yerler de korunan
alan gibi planlanması tanımlanmaktadır. Bu yerler; “korunması gerekli tabiat
varlıklarını ve sit alanlarını doğrudan etkileyen; ekolojik öneme sahip alanlar,
kirlenme ve bozulmaya duyarlı alanlar, koruma alanı dışında kalan, sit
bölgeleriyle bütünlük gösteren alanlar, koruma alanı dışında kalan daha
önceden sit sınırları içindeyken sit sınırları dışına çıkarılmış alanlar, koruma
alanı dışında kalan, sit sınırları dışında tutulmuş korunacak sokak, meydan, yapı
grupları ve benzerlerinin yer aldığı alanlar, sit bölgeleri mutlak koruma alanını
doğrudan etkileyecek bölümleri arasında kalmış alanlar” olarak tanımlanmıştır.
(Eltan, 2013)
Özelleştirme

İdaresi

Başkanlığı

tarafından

hazırlanan

özelleştirme

programındaki kuruluşlara ait alanların sit alanı, koruma alanı, etkileşim geçiş
sahası kapsamında kalması halinde bu alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki
imar planlarının; 2863 sayılı KTVKK’nın 17 inci maddesinde belirtilen “Koruma
Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,
Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik”
hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması yönünde Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurullarının birbiri ile çelişen kararlarının bulunması nedeniyle
konuya netlik kazandırılması gerekmektedir. (Dinç,2011) Yönetmeliğin 2 .
Maddesinde kentsel sit, arkeolojik sit, tarihi sit, etkileşim geçiş sahası gibi
kavramların tanımlarına yer verilmiştir. Ancak bu bölümde kentsel-arkeolojik
sit, koruma alanı, koruma amaçlı imar planı, ören yeri ile tabiat ve kültür
varlıkları vb gibi çeşitli tanımlara yer verilmemiştir. Yönetmeliğin kapsamı
bakımından tanımlar bölümünün eksik kaldığı görülmektedir. Yönetmeliğin 4.
Maddesi b bendinde yer alan ‘’ Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar,
koruma bölge kurulu tarafından üç ay içinde geçiş dönemi koruma esasları ve
kullanma şartları belirlenir. İdareler söz konusu alanda üç yıl içinde koruma
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amaçlı imar plânını hazırlatıp, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma
bölge kuruluna vermek zorundadır.’’ İfadesinde yer alan geçiş dönemi şartları
için belirtilen üç ay süre koruma alanlarının özellikleri dikkate alındığında
özenli ve ayrıntılı çalışma gerektirdiği için kısıtlı kalmaktadır.

3.3.Kent İmgesi ve Kentsel İmaj
Şehirsel imaj şehir içinde yaşayanlar tarafından deneyimle elde edilen, şehirsel
çevreye ait inanç, fikir ve görüşlerin bütünüdür. Şehirsel imajı, şehrin mekânsal
özellikleri, zaman, bazı kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve şehrin bir parçası
olan insanların sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerine bağlı olarak
oluşmaktadır. Güçlü bir kent imajı, kentin her açıdan, kalkınmasına katkıda
bulunacak, destekleyici bir unsur olarak görülmektedir (Demirel, 2014)
Lynch, “Şehrin İmgesi” adlı eserinde şehirsel imaj elamanları beş başlık altında
ele alınmaktadır. Bunlar; bağlantılar, sınırlar, bölgeler, odak noktaları ve nirengi
noktalarıdır. Tasarımsal imajda, şehirsel yapının bilgisi sadece çeşitli elaman ve
niteliklerden oluşmamakta, mesafe, yön, izafi konum ile ilgili ilişkilerden oluşan
mekânsal özelliklerle de bağlantı kurulmaktadır. (Aliağaoğlu ve Çildam, 2017)
İmaj, herhangi bir nesneye, olaya, duruma, etkinliğe, bireye, örgüte, kente ve
ülkeye ilişkin zihinlerde oluşan resim, harita veya izlenimler olarak
tanımlanmaktadır (Bakan, 2008). Kent imajı ise; bir insanın bir kent ile ilgili
olarak izlenim, düşünce, ve kanaatlerinden oluşan inançlar topluluğudur. Kent
ile ilgili hedef kitle üzerinde oluşan psikolojik özelliklerin toplamı olarak da
tanımlanabilir (Gecikli, 2012).
Bir destinasyona ait imaj belirlenirken ve oluşturulurken temel imaj ve özel imaj
olarak ikiye ayırarak incelenebilir. Bir destinasyona ait imajı değerlendirilirken
temel imajı etkileyen başlıca faktörler; (1) gezilecek yer, rekreasyon, turizm ve
genel alt yapı, ulaşım ağı ve maliyetine ilişkin faaliyetler, (2) tarihi, kültürel,
politik, sosyal, finansal, iklimsel ve doğal güzellik özellikleri olarak iki ana gruba
ayrılabilir. Bu faktörleri sağlayan bir destinasyon, potansiyel müşteriler
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tarafından daha yakın bir incelemeye değer görülür ve olasılıkla gidilecek bir
destinasyon olarak belirlenir. (Yurtseven, 2004).
Her kentin mutlaka belli bir amaca hizmet eden bir form ve karakter taşıması,
bu kimliğe bağlı olarak belli estetik değerleri bünyesinde barındırmasını, bu da
belli, bir kentsel imaja ve duygu uyandırıcı bir niteliğe sahip olmasını
getirmektedir (Erdoğan, 2006).
Son yıllarda dünyada birçok ülke ulusal tanıtımı yerine belli şehirlerini ya da
bölgelerini ön plana çıkartarak bir imaj oluşturmaya, farklılaşmaya ve dikkat
çekmeye çalışmaktadırlar. Belediyeler ve çeşitli kuruluşlar şehirlerin daha
çekici görünmesi için kamusal alanların düzenlenmesine özen göstermekte,
çeşitli etkinlikler düzenleyerek turist akışını sağlamaktadırlar (Balibrea, 2001).
Bir kentin veya herhangi bir bölgenin insanlar tarafından bilinmesinde, o yerin
coğrafi özellikleri, tarihi veya burada üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi etkili
olmaktadır. (Barutçu ve Turgut, 2006). Bunun yanında pek çok unsur kent
imajına

katkı

sağlamakta

ve

bilinirliğin

arttırılmasında

önemli

rol

oynamaktadır. Bu unsurlar genel olarak, tarihi doku, ticaret ve sanayi, mimari
doku, doğal güzellikler, eğlence merkezleri, gastronomi, iklim, marka iletişim
araçları, dil ve iletişim, belgeseller, filmler, logo, süreli organizasyonlar, büyük
ölçekli spor organizasyonları, ulusasl ve uluslararası fuarlar ve etkinlikler,
ulusararası kültür etkinlikleri, mesafe ve ulaşım imkanları, kongre ve
toplantılar, festivaller, reklam, kent halkı, bilim merkezi ve üniversiteler, turizm,
müzeler olarak sayılabilmektedir. (Bişkin,2013)
Kent imgesi kentsel mekânın birey tarafından algılanma biçimidir. Bu yüzden
kentsel imgeler toplumsal olmaktan ziyade bireyseldir. Ancak kentsel mekânın
biçimlenmesinde imgesel nitelikler belirleyicidir. Her kent morfolojik olarak
birbirine

benzemekle

birlikte

imgesel

ögeler

ile

farklı

karakterler

kazanmaktadır. Bu karakter, kentsel mekânı belirleyen doğal ve beşeri
etmenlere bağlı olarak değişmektedir. Kentsel mekândaki doğal özellikler kent
morfolojisinin şekillenmesinde önemli bir bileşendir. Kentsel mekânın
şekillenmesinde etkili olan doğal çevre faktörlerinin başında yer şekilleri,
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yükselti, iklim, bitki örtüsü, hayvan varlığı, sit ve coğrafi konum ve su ile ilgili
varlıklar gelmektedir. (Kaya ve Akdemir, 2021)
Kentsel imge bir başka deyişle bireyin kent üzerindeki zihin yansımaları, çevre
bünyesinde bulunan uyarıcıların etkisiyle oluşan algıların anlamlı bir şekilde
organize edilmesiyle oluşmaktadır. Birey, yön bulma veya tarif etme arayışına
girdiğinde bireyin zihin haritalarında yer edinen ve birbirleriyle etkileşim
içerisinde olan mekânlar zihin tarafından organize edilir ve mekânları referans
noktaları olarak kullanarak gideceği veya tarif edeceği noktaya ulaşım planını
çizer. Bu organizasyon bütünü kenti okumada ve algılamada büyük kolaylık
sağlamaktadır (Ayvalıoğlu, 1993)
Kentsel imaj ve kent imgesi kentte yaşayan insanlar tarafından deneyimlenmesi
ve kentin, algılayış biçimine bağlı olarak bu insanlarda oluşturduğu fikir ve
izlenimler ile ilgili olması yönüyle kentsel bellek kavramıyla doğrudan
ilişkilendirilebilmektedir. Kent içerisinde turistik, tarihi, kültürel, doğal, sosyal
ve rekreatif birçok faaliyet ve unsur imge ve imajı büyük ölçüde etkilemektedir.
Son yıllarda küreselleşme ile birlikte dünyadaki ülkeler, kentlerde imaj
oluşturmaya ve bu sayede kentleri cazibe merkezi haline getirmeye
çalışmaktadır. Bu yönüyle kentlerin kendilerine özgü karakterleri imgesel
bağlamda ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak kent imgesi, kentlerde algılanan
unsurlar, kent imajı ise algılanan unsurların yarattıkları izlenimler olarak
karşımıza çıkmaktadır.
3.3.1.Kent kimliği ve kentsel bellek
Kent kimliğinin doğal, fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve hatta
psikolojik boyutları bulunmaktadır. En yaygın tanımlamaya göre kent kimliği,
bir kenti diğerlerinden ayırt eden tüm özelliklerdir (Sirel, 2005).
Her insanın kendine ait özellikleri, kimliği ve kişiliği olduğu gibi kentlerin de
kendilerine ait kimlikleri vardır. Bu bağlamda kent kimliği; Lynch, (1960);
Tekeli, (1990) ve Çöl’e (1998) göre kent imgesini etkileyen, her kentte farklı
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ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel, sosyoekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle şekillenen, kentliler ve onların yaşam
biçimlerinin oluşturduğu, sürekli gelişen ve sürdürülebilir kent kavramını
yaşatan, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam
yüklü bütünlüktür (Topçu, 2011)
Kentin sahip olduğu kültürel ve doğal değerler, kent kimliğini şekillendirirler.
Kent kimliğinin oluşması için, bu değerlerin sürekliliğinin sağlanması, kentin
geçmişinden gelen mesajları geleceğe aktaran maddi ve manevi değerlerin
korunması gerekir. Kentin farklı dönemlerine tanıklık etmiş yapılar ve yapı
grupları, kentlilerin yaşantısına dahil olarak sözü edilen değerler içerisinde
öncelikli konumda yer alırlar. Bu nedenle bir kentte o kentin özgün kimliğine
katkısı bulunan ve ait olduğu döneme ilişkin kayda değer mimari ve yaşamsal
özellikler

taşıyan

yapıların

korunması,

o

kentte

kültürel

sürekliğin

sağlanmasında ve kentin kimliğinin oluşumunda ve oluşmuş kimliğin geleceğe
taşınmasında önemli bir rol oynar (Birol, 2007).
Kent kimliğini oluşturan bileşenlerden birisi olan yapılar, aynı zamanda
bulundukları dönemin toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik dönemlerine ışık
tutmaları sayesinde bir diğer bileşen olan beşeri bileşenlere de ışık tutarlar.
Kentler de geçmişlerinin katkısıyla kimlik sahibidirler. Çünkü kentsel kimlik bir
kenti diğerlerinden ayıran, o kente özgü olan farklılıklar bütünüdür. Kentlerin
sahip olduğu yapılar geçmişten bugüne o kentte yaşayan toplumun anıları ile
daha da anlam kazanır ve toplumsal bellekte yer eder. Bu nedenle bu yapıların
korunarak gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir kimliğin sağlanması
gereklidir.( Ayyıldız ve Ertürk, 2017)
Çevre ve içinde yer alan yaşam biçimi ile bir bütün oluşturarak toplumsal olarak
yeniden üretilen, sürekli değişim ve gelişim halinde olan toplumsal ilişkiler,
kent kimliğinin yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. Toplumsal
deneyimler, görüşler, inançlar, davranışlar toplumun sosyo-kültürel yapısını
oluşturur. Kişinin toplumsal davranışlarını yönlendiren bu ögeler kentsel
kimliğin oluşmasında da etkin rol oynar. Kimliğin oluşumunu toplum kadar
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tasarımcıda etkiler. Bu nedenle, tamamen yeni veya geçmiş ögelerin yeniden
yorumlandığı kültürel bir olgu olarak da tanımlanabilir. Kenti geçmişten
geleceğe bir süreklilik içinde algılamak ve kavramak gerekir (Güvenç, 1991).
Kent kimliğini oluşturan bileşenler, doğal ve insan eliyle yapılmış çevreden
kaynaklanan unsurlarla değerlendirilebilir. Doğal güzellikler ve manzaralar,
tarihi ve kültürel değerler, insan çevresini kuşatan önemli varlıklardır. Doğal ve
tarihi çevre değerleri ile ekonomik, sosyolojik ve kültürel faktörler insan
hareketlerinin başlangıç ve sınır koşullarını oluşturur ve kentleri kendine has
özelliklere sahip kılar. Doğal çevreden kaynaklanan kimlik unsurları, kentin
topoğrafik durumu, iklim koşulları, bitki örtüsü, genel konumu vb. özellikleridir
(Önem ve Kılınçaslan, 2005).
Kentsel kimlik, bir kentin veya çevrenin doğal, yapay elemanları ve sosyokültürel özellikleriyle tanımlanır. Bu özelliklerin içinden belirgin ve etkileyici
olabilenler, o kentin kimliğini oluşturmaktadır (Oğurlu, 2014).
Bir kentte yapılı çevrenin kimliği, bir yandan kent kimliğinin önemli bir
parçasını oluştururken, diğer yandan da o kentteki toplumsal ve kültürel
yaşama ilişkin ipuçları vermektedir. Yapılı çevrenin kimliğini oluşturan
değerlerin zenginliği, kentteki sosyal ve kültürel yaşantı zenginliğini de ifade
etmektedir (Neill, 1997).
Kentin kimliği, kentlerin günümüze kadar tanık olduğu ve yaşadığı tüm
süreçlerin etkilerinin birikmesi ve ortaya çıkan unsurların etkileşiminin
yansımaları sonucu oluşmaktadır. Dolayısıyla kent kimliği ile farklı zamanlarda
yaşanan farklı yaşam halleri, sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel boyutlarıyla ve
çok katmanlı olarak algılanabilmektedir. Bu noktada kimlik, geçmişin izlerini
taşıması ve bize aktarması anlamında öne çıkmaktadır.( Elhan,2009)
Kent kimliğini kavramsallaştıran tanımların geneline bakıldığında kimliği
oluşturan öğelerin somut ve soyut öğeler olarak gruplandırılabildiği
görülmektedir. Somut kimlik öğeleri doğal çevre ve insan eliyle üretilen yapılı
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çevre iken; soyut kimlik öğeleri ise kentin kendine özgü tarihsel, sosyal, kültürel
ve ekonomik özelliklerinden oluşmaktadır.(Alan ve Kiper, 2020)
Her kent, bellek elemanlarına sahiptir. Kentsel bellek, yaşayanların kültürel
bilinçaltı ile fiziki çevrede var olmakta ve gelişmektedir ve insanların kendilerini
zamanla birlikte büyük ölçüde değişken mevcut çevrenin bir parçası
hissetmeleri ve kabul etmeleri için önemli bir araçtır. Bu anlamda kenti, sadece
belli işlevler barındıran ve fiziksel olarak şekillenen mekânsal organizasyonlar
olarak değerlendirmek yanlıştır. Kentler, o topluma özgü kimlik tanımlamalarını
mekânsal olarak geçmişten geleceğe aktarmakta ve böylece kentsel belleğin
sürekliliğini sağlamaktadırlar. Mekân ve mimari kentsel bellek ile her zaman
yakından ilişkilidir ve kentte kimliği ve de belleği yansıtan, yaşatan ve bu
anlamda nitelikleriyle öne çıkan alan ve yapılar bulunmaktadır. Kentte bu tip
alan ve yapıların korunmasıyla ve geçmişle olan bağın koparılmaması ile zaman
içersinde yaşamın her noktasında gerçekleşen değişim/dönüşümün, kayıpların
ve kimliksizleşmenin yaşandığı, anıların yitirildiği bir süreç olmaktan çıkarılıp,
kentsel belleğe eklemlenerek onu zenginleştiren bir yapıya kavuşturulması
sağlanabilir. (Elhan,2009)
Kentsel bellek çerçevesinde anıt mekânlar ve mahal mekân olarak
tanımlayabileceğimiz başta evler, mahalle ve sokaklar şehirlerde kentsel bellek
merkezlerini oluşturmaktadır. Dikilitaşlar, saat kuleleri, çeşmeler, camiler,
türbeler gibi içinde bulunduğu kentlerin tarihsel sürecinde anlamlı bir yer
edinen her mekân anıtsal bellek olarak kentsel belleğin toplumdaki bireylerin
hafızalarında yer edinmesinde yardımcı olmaktadır. Anıt mekânlar geçmişi
hatırlatan mekânlar olduğu kadar gelecek mekânların düzenlemesinde de
etkilidirler. Kentsel bir mekân düşünüldüğünde zihinlerde onu canlandıran,
temsil eden ikinci unsur da mahaller yani mahalleler ve sokaklardır. Sokaklar
bir şehrin zihinde düzene sokulup bir sınır oluşturulmasına, dolayısıyla kentsel
mekânın algılanmasına yardımcı olur. Bulunduğumuz mekânla ilgili ilk
izlenimleri bize sokaklar verir. Sokakların düzenlenişi insanların mekânı
belleklerinde canlandırmaları için çok önemli bir unsurdur. Sokak ve
mahallelerin zaman içinde değişimi öncelikle yerleşim ve barınma mekânı olan
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konutların değişimi neticesinde olmakta ve kentsel belleği çoğu zaman olumsuz
yönde etkilemektedir. Kentsel belleği oluşturan bir diğer unsur da akarsu,
şelale, deniz, göl, gölet, doğal taşlar gibi doğal oluşumlardır. (Demirarslan, 2018)
Kent kimliği farklı kaynaklardan incelendiğinde kentlerin kendine özgü
niteliklerini temsil eden, geçmişten geleceğe aktarılan, kültürel ve doğal
değerleri içeren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin tarihsel
süreçlerine tanıklık eden yapılar, bölgeler ve unsurlar kent kimliğinin
oluşumuna büyük katkı sağlamaktadır. Kentin kimliğini oluşturan fiziksel yapı,
o kentin sosyal ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler vermektedir. Kentsel bellek ise,
kentte yaşayan toplumun kültürel, tarihi, fiziksel ve sosyal hafızası olarak
tanımlanmaktadır. Kentsel kimlik ve kentsel bellek kavramları geçmişteki
değerlerin günümüze ve geleceğe aktarılması için önemli araçlar olarak
görülmektedir. Özellikle kentsel mekan konu edildiğinde zihinlerde kentleri
temsil eden, canlandıran ve yaşatan unsurlardır. Bu yönüyle kentsel imaj
oluşumunda kentsel bellek ve kentsel kimlik kavramları ön plana çıkmaktadır.
3.3.2.Kentsel markalaşma
Son yıllarda kentlerin de profesyonel şekilde hızla pazarlama çerçevesine
alındığı görülmeye başlanmıştır. Kentler için pazarlama ve marka stratejileri
oluşturmak günümüz dünyasında kentlerin rekabet edebilmesi için kaçınılmaz
hale gelmiştir. Kentler; doğrudan yabancı yatırım, kaliteli iş gücü ve turizm gibi
gelişmeyi hızlandıracak unsurları çekmek için diğer şehirlerle rekabet
etmektedir (Toksarı vd.,2014)
Markalaşma, kente ölçülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel değerler katmak için
marka stratejisi ve marka iletişiminden öğrendiklerini kentin gelişimine
uygulayan yeni bir çalışma alanıdır. Kentin güçlü ve pozitif yanlarını ve kentin
karakteristik özelliklerini istenilen kitlelere yayan güçlü araçlar oluşturmayı
hedefleyen, bütünsel ve kapsamlı bir süreçtir. Profesyonel uzmanlık düzeyinde
kent markalaşması, “planlama” ve “pazarlama” disiplinlerinin birleştirilmiş
uzmanlığını gerektirir. (Zeren, 2012)
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Kent markalaşması kitlelerin bölge ya da kentlere bakış açılarını değiştiren,
onların gözünde bir yerin (ülke, bölge, kent) diğer bir yere göre nasıl
algılandığını gösteren bir strateji olmaktadır(İçyer,2010)
Kent markalaşmasının oluşturulması, pazarlama araçlarından yararlanmayı
gerektirmektedir. Kentler çeşitli faaliyet alanlarının mevcut olduğu yerleşim
birimleridir. Bu durum kentlerin dışa açık bir sistem olmalarını sağlamaktadır.
Böyle bir durumda, kent sakinlerine daha iyi hizmet verilmesi söz konusu
olabilmektedir. Bu hizmetin sağlanması ise kentlerin pazarlanması gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. (İri vd., 2011) Bu hususta ayrıcalığı olan, cezbediciliği ile
ön plana çıkan, rakiplerine üstünlük sağlayacak farklı bir imaja sahip kentsel
mekanlar oluşturulacak ve kent markalaşması sürecinde önemli avantajlar elde
edilebilecektir. (Yıldırım ve Karaahmet, 2013)
Kent markalaşması uygulamaları, kent pazarlama sürecinin kent için güçlü bir
imaj oluşturmaya hizmet eden bir parçasıdır. Kent pazarlaması kavramıyla ifade
edilen temel nokta, genel olarak bir kentin ilgili kurulları tarafından belirlenen
tüm iletişim süreçleridir. Kent markalaşması ise buna karşılık, kentin tüm
pazarlama süreçleri sonucunda oluşan tek bir noktaya, markaya işaret
etmektedir (Saran, 2005)
Kent markalaşma süreci, bir bütün oluşturacak “kent gelişim programı” olarak
algılanmalıdır. Bir kentin markalaşma süreci, sadece kentin kendisini nasıl ifade
etmek istediğini değil, aynı zamanda kentin paydaşları olan çeşitli sosyoekonomik grupların kenti ve kent yönetimini nasıl algıladığını da görmeye
yarar. Bir kentin marka olarak algılanması, kentlilerinden, kenti ziyaret eden
turistlere, kentte faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlardan, eğitimlerini
sürdüren öğrencilere, ekonomik faaliyetlerini sürdüren sanayi ve ticaret
kuruluşlarından iş adamlarına, yatırımcılardan ev hanımlarına çok çeşitli
kesimin paydaş olarak algılanmasını gerektirmektedir (Gülçubuk ve Teker,
2005).
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Markalaşma sürecinde ülke şehirleriyle rekabet edebilmek için şehirlerin
diğerlerinden farklı oldukları ve tercih edilmeleri gerektiği konusunda kabul
edilmeleri

gerekmektedir.

Bu

noktada

kentlerin

kimliği,

kentlerin

markalaşmasında bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır (Tataroğlu vd.,
2015).
Markalaşma, kentin güçlü yanlarını ortaya koyan, kenti kültürel olarak anlamlı
ve değerli kılan, kente ekonomik ve sosyal değer katan bir imaj oluşumunu
sağlayan, kenti “değer katılmış ürüne” yani, marka kente dönüştüren olumlu bir
gelişme gibi görünmektedir. Kentin markalaşması, o kentin sosyo-ekonomik
gelişimi için de olumlu bir araç olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan,
kenti marka haline getirmeye yönelik çabalar, kültürel kimlik unsurlarının
metalaştırılarak tüketime yönelik birer ürüne dönüşmelerine yol açmakta,
özellikle doğrudan tüketime yönelen mekânlarda kentli bireylerin bir bölümü
dışlanmakta ve bu süreç kentlerde mekânsal bir ayrışmanın ortaya çıkması ile
sonuçlanmaktadır. (Özerk ve Yüksekli,2011)
Küreselleşmenin bir sonucu olarak kentler arasında rekabet ortamının oluşması
ve Dünya kenti kavramının ortaya çıkması kentlerde markalaşmaya olan ilgiyi
giderek arttırmaktadır. Kentlerin kendine özgü sosyal, kültürel, fiziksel ve doğal
özellikleri imaj ve marka değeri oluşumuna katkı sağlamaktadır. Kentlerde bu
rekabet ortamı içerisinde pazarlamaya ve marka değeri oluşturulmaya yönelik
politikalar üretilmesi kaçınılmaz olsa da literatürde kentlerin pazarlanması ve
metalaştırılan

araçlar

olarak

görülmesine

verilmektedir.
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ilişkin

eleştirilere

de

yer

4.KORUMA STATÜSÜ ESAS ‘’KENTSEL İMAJ İLİŞKİSİ’’

4.1.Kentsel Dinamikler ve Kentsel İmaj Öğeleri
Her kentin içsel ve dışsal dinamikleri bulunmaktadır. Aslında kentsel
dinamikler, kent kavramının içerisinde de temel olarak bulunan öğelerdir. Buna
göre kentlerin birçok farklı unsuru içerisinde barındırması sebebiyle dinamik ve
devingen bir yapısı olduğu savunulmaktadır. Kentsel dinamikler, kent içerisinde
yer alan unsurların gelişme potansiyellerini veya zayıf yönlerini ve bu unsurlar
arasındaki hareketliliği ifade etmektedir.

Dolayısıyla kentin dinamikleri

tarihsel, ekonomik, siyasal vb. etkenler ile sürekli değişim göstermektedir.
Kuşkusuz

günümüzde

kentsel

dinamiklerin

değişimindeki

en

büyük

nedenlerden biri kentleşme ve küreselleşme olgusudur. Küreselleşme olgusu ile
kentlerde tarihsel süreç boyunca öne çıkan özelliklerin yerini, küresel pazarda
yerini almış Dünya kentleri belirlemektedir.
Küresel kentlerin, kendilerine özgü olan tarihsel ve toplumsal özelliklerinin
belirlediği koşulların sağladığı olanaklarla değişim sürecinin tanımladığı
olanakların dinamik etkileşim sürecinde öne çıkmışlardır. Küresel kenti,
tanımlayan temel özellikler arasında tarihsel birikimin yani kentin altyapısının,
teknolojik donanımının,

sermaye birikiminin önemli olduğu görülmektedir.

Küreselleşmenin kentler üzerinde çift yönlü yani hem yaratıcı hem de yıkıcı
etkileri olmuştur. Bir yandan halkın, malların, hizmetlerin ve fırsatların belli bir
yerde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Öte yandan geleneksel ve mevcut ağların
uzamsal bütünlüğünü bozmuştur (Doğan,2011)
Küreselleşme, ulusal sınırların aşılmasına, uzun süreli ekonomik, siyasal ve
toplumsal

bütünleşmenin

sağlanmasıdır.

Bu

bütünleşme

bilginin,

hammaddelerin, malların, hizmetlerin artan bir şekilde uluslararası paylaşıma
girmesi ile belirginleşen teknoloji ve iletişimde meydana gelen büyük
ilerlemelerin yönlendirdiği süreç olarak ifade edilmektedir. Başka bir anlatımla
küreselleşme ulusaşırı şirketlerin denetlediği ve yönlendirdiği bir dünya
pazarının oluşturulmasıdır. Kısaca küreselleşme insanların, mal ve hizmetlerin,
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sermayenin, fikir ve teknolojilerin ülkeler arasında serbestçe hareket etmesidir
(Parasız, 2002). Küreselleşme ile kentlerin iç dinamikleri önemini kaybetmiş ve
kentler uluslararası normlara uyabilmek için hizmet ve teknoloji alanında
gelişme göstermeye yönelmiştir. Ekonomik, siyasal, toplumsal ve ekinsel
alanlarda kimi ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında
yayılması

biçiminde

tanımlanan

küreselleşme

kavramının

en

çarpıcı

özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve türlü olduğu izlenimini
vermesidir. Bu kavram yani küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça
aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve üretme kapasitesi
olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Başka bir anlatımla küreselleşme olarak
düşünülen olgu; aslında nüfus, sağlık, ekonomi, politika, toplumsal ilişkiler ve
çevre arasındaki birbiriyle bağlantılı geliştirilen kapitalizmin son evresidir
(Tema Vakfı, 2007).
Kentleşme ise ekonomik etkinlikle özdeştir. Ekonomi, kent büyümesine ve
kentleşmenin hızını korumasını özendirir. Modernleşme kuramcıları, bir ülkede
kentleşme düzeyi ile toplumsal modernleşme arasında çok sıkı bir ilişki olduğu
görüşündedirler. Batı'nın modernleşme modelinin belirli olgularının ve
geçirdiği aşamaların evrensel olduğu ileri sürülmekte, bunun bir kanıtı olarak
da kentleşmenin, dünyanın her yerinde, eğitim düzeyini yükselttiği, haberleşme
ve iletişim olanaklarını arttırdığı, ekonomi ve politik katılımın kapsamını
genişlettiği görülmektedir (Şengül, 2001). Yalnızca kentler değişen ve hareketli
bir yapı göstermez toplumsal devingenlik, toplumların sürekli yaşadığı bir
olgudur. Başka bir anlatımla toplum, sürekli bir devinim ve değişim içindedir.
Çünkü değişim toplumun temel niteliklerinden biridir. Genel anlamıyla değişim
bireylerin bir toplumsal tabakadan ötekine geçebilme ya da bir yerleşme
biriminden başka bir yerleşim birimine geçebilme olanağıdır. Kimi toplumlarda
değişimin hızı yüksek kimilerinde ise düşüktür. Kentsel ortam, kırsal ortamdan
daha canlı ve daha hareketli yerleşim özekleridir. Tarihçiler ve toplum bilimciler
kentlerin ortaya çıkışına uygarlıkların doğuşu ile birlikte bakarlar. Her tarihsel
çağ ve gelişme aşaması kentlere yeni birşeyler katmış, kendi damgasını vurmak
istemiştir. Kentler, uzun sürede oluşan toplumsal alt dizgelerdir. Bu nedenle,

57

neolitik çağdan bugüne değin kentlerin gelişimi her döneme özgü özelliklerin
damgasını taşımaktadır.(Doğan,2011)
Bir nesnenin üzerimizde bıraktığı izlenim olarak tanımlanabilen imaj olgusu
kentler için de geçerli bir olgudur. Bir kentin görüntüsü, o kent ile ilgili ilk
izlenimlerimizi oluşturmaktadır. Kentte yaşayan ya da kenti ziyaret edenlerin
zihnindeki o kent ile ilgili düşünceler ve izlenimlerin bütünü o kentin imajını
belirlemektedir. Kent imajları belleğimizin ayrılmaz bir parçaları haline
gelmektedir. (Gürel, 2008)
Lynch (1960)’e göre insan; çevre bileşenlerini ve bu bileşenlerin ilişkilerini
kendi beklentileri ve amaçları doğrultusunda seçip, zihninde organize eder ve
anlamlandırır böylece o çevreye ait bir imaj edinir. Bu süreç karşılıklı etkileşime
ve insanın uyum yeteneğine bağlı olarak gelişir. Kentin beş bileşeni olan yollar,
sınırlar, bölgeler, odak noktaları ve nirengi noktaları bir bütünün alt öğeleri
konumundadır ve bu öğelere ait zihinsel imgelerin kümeleşmesi kent imajını
oluşturur. Lynch (1960)’in değindiği simge bir mimari kompozisyon içinde
güçlü kişiliğiyle ortaya çıkan, öteki öğelerden özel olarak tasarımda ayrılması
istenen

öğedir.

Nirengilerin

bireyleri

yönlendiricileri,

yol

buldurucu,

kaybolmalarını önleyici özelliği de olabilmektedir. Simgeler içinde yer aldığı
mekan öğelerinden boyut, malzeme, form ve ayrıntı bakımından farklılıklar
göstermektedirler. Bu öğeler çarpıcı ve ilk bakışta fark edilir olduğu gibi,
kişilerin kent ve mekan imgesini oluşturmada etkin rol oynamaktadırlar. (Gürel,
2008)
Kentsel dinamikleri ve kentsel imajı oluşturan unsurlar ortak paydada
buluşmaktadır. Buna göre kenti oluşturan fiziksel ve doğal çevre, toplumların
sosyal yaşamı ve alışkanlıkları, tarihsel geçmiş ve kültürel kimlik kentsel
dinamiklerde etkili olan unsurlar olmalarının yanında imajı etkileyen temel
faktörlerdir.
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4.1.1.Fiziksel çevre
Kentin imajı irdelenirken kentsel kimliğin bu imajı doğrudan etkilediği
unutulmamalıdır. Kent kimliğinin oluşumunda fiziksel çevrenin (doğal ve
yapay) algılanış biçimi en büyük payı oluşturmaktadır. Her insan çevresini farklı
bir

biçimde

alışkanlıklar,

algılamaktadır.
işlevsel

İnsanlarının

özellikler,

algılayış

biçimsel

biçimi

formlar

davranış
ile

ve

yakından

ilişkilendirilebilmektedir. Bu sebeple kentsel imajı ve imgeyi algılayabilmek için
fiziksel çevre toplumun yapısı, alışkanlıkları, topluma ait değerler, kentin
tarihsel birikimi ve anıtsal yapılar, kültürel özellikler ile birlikte incelenmelidir.
Kent kimliğini oluşturan ögelerin belirlenebilmesi için öncelikle çevrenin doğru
bir şekilde algılanması ve tanımlanması gerekir. Doğal çevre, toplumsal yapı,
sosyo-kültürel yapı ve yapma çevrenin karşılıklı ilişkileri sonucu oluşan kent
kimliği belirlenirken bir bütün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.
(Önem ve Kılınçaslan, 2005)
Doğal çevredeki potansiyelin algılanıp değiştirilmesi sonucu oluşan çevre yapay
çevre olarak tanımlanmaktadır. Doğal çevre ise en basit haliyle, doğal süreçler
dışında fiziksel değişimlere uğramamış olan ortamlar olarak tarif edilebilir
(Firidin, 2000). İnsan doğayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürekli
değiştirmektedir. Yani çevre ve insan sürekli etkileşim içerisindedir. Bell’e göre
çevrenin herhangi bir parçasının değişimi diğer parçalarını ve dönüşümlü
olarak insanı da etkilemektedir (Bell vd., 1996).
Yapay

çevre

kişinin

bu

çevreye

verdiği

yanıtlarla

ölçülmekte

ve

değerlendirilmektedir. Kişi çevre etkileşiminin oluşabilmesi için ise çevrenin
kişi tarafından algılanması, çevredeki potansiyelin fark edilmesi, kodlanması,
değerlendirilmesi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bu süreç çevreyi yorumlama,
okuma sürecidir. (Firidin, 2000).
Şekil, gestalt psikolojisinde başlıca kavramlardan birisidir. Gestalt kuramı ile
ilgilenen psikologlar şeklin algılanmasını elde etmek için çeşitli etkenlerden söz
etmektedirler. Bu etkenler çevresel tasarım kuramında son derece önemlidir;
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çünkü çevre algılaması ile ilgili birimlerin neler olduğunu anlatırlar. Bir bakıma
şeklin algılaması ile ilgili "kuramlar" haline dönüşmüşlerdir. Yani bu yaklaşımla
insanların çevrelerinde algıladıkları cisimleri nasıl organize ettikleri birtakım
ilkelerle kurallaştırılmıştır. Bu kurallar: yakınlık, benzerlik, devamlılık, kapalılık
ve ortak yön, şeklinde sıralanabilirler. (Önem ve Kılınçaslan, 2005)
İmajın başlaması duyu organlarımız yoluyla bilginin alınması ile başlamakta,
öğrenme, hatırlama, kavrama, anlamlandırma gibi süreçlerle devam etmektedir.
İmaj çevre ile insan davranışının etkileşiminin bir ürünüdür. Lang imajın
oluşmasında insanın çevre içindeki davranışlarının etkilerini vurgulamakta,
çevreye verilen tepkilerin çevresel elemanlar arasında kurulmasının ve bu
ilişkiler sonucu oluşan imajın, duyumlarla başlayan ve anlamla sona eren
sürecin sonucu olduğunu belirtmektedir (Lang, 1987).
Kentsel imaj öğelerini incelemede temel bir yaklaşım olan Kentsel İmaj Kuramı
Kevin Lynch tarafından 1960 yılında 3 Amerikan Şehri’nde (Boston, Jersey City
ve Los Angeles) yapılan kentsel imgelerin bulunması ve okunabilirlik düzeyinin
araştırılması çalışmasını temel almaktadır. Araştırma neticesinde bireyler
çevrenin anlamı, konsepti ve imaj kalitesinin önemini vurgulamaktadır.
(Tayyare, 2007)
Bireylerin yaşadıkları mekanı algılamasında etkili olan bu imaj öğeleri
şunlardır:
1) Bölgeler
2) Kenarlar / Sınırlar
3) Yollar
4) Odak Noktaları
5) İşaret Öğeleri
Fiziksel olarak bakıldığında, bölgelerin birbirinden ayrılmasına yardımcı olan
fiziksel karakteristikler sonsuz çeşitlilik içeren bileşenlerden oluşur. Bunlar
doku, mekan, form, ayrıntı, sembol, bina, kullanım amacı, aktivite, oturanlar,
baskınlık derecesi, topoğrafya gibi bileşenlerdir (Güley,2001). Bölgelerin
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ayrımında önemli bir faktör de bölgelerin işlevsel özellikleridir. Buradaki
sektörel yapı kente karakteristiğini vererek, tanımlı altbölgeler oluşmasını
sağlamaktadır. Konut, sanayi, ticaret, eğitim gibi fonksiyonlar dokuların
birbirinden ayrılmasına neden olurken bazen de bu kullanımların iki ya da daha
fazlasının birarada kullanılması, diğer bölgelerden farklılaşan bir doku
oluşumunu sağlayabilmektedir. (Tayyare, 2007)
Kentlerin birbirinden farklı olmalarını sağlayan ve kentleri birbirinden ayıran
etmenlerin başında doğal ve yapay çevreden kaynaklanan özellikler gelir.
Kentin sahip olduğu ve zaman içerisinde değişen, gelişen ve eskiyen şehir formu
o kentin diğerlerinden farklı bir konumda olmasını sağlar. Kentin sahip olduğu
tüm bileşenler bir araya gelerek kent dokusunu oluşturur. Kent içerisinde alana
ait bir doku diğer dokulardan ayrı olarak düşünülemez ve o dokulardan
soyutlanamaz. Her doku diğer dokular tarafından da desteklenir. Bu anlamda
doku şehir çevresinin görünüşünü tanımlar (Ağsakallı, 2006 ).
Kenarlar/sınırlar bölgelerin tanımlanmasında kullanılır. Sınırlar yollardan farklı
olarak, iki farklı nitelikteki alan arasında sınır teşkil eden doğrusal nitelikteki
elemanlardır (Güley,2001). İşlevine ve karakterine bağlı olarak bazı yollar
bölgeler arasında sınır da teşkil edebilir. Ancak her yol sınır değildir. Çünkü
yolların bağlayıcı bütünleştirici özellikleri de vardır (Tayyare, 2007).
Krier yolu kentsel mekanın en önemli iki öğesinden biri olarak belirtmiştir.
Yolları binaların çevrelemesiyle oluşan, yerleşimin yayılmasının bir ürünü
olarak tanımlamıştır (Krier, 1988). Lynch ve Krier’e göre ortak nokta yolun
yerleşmenin ürünü olarak oluşmasıdır ancak yol her zaman Krier’in belirttiği
gibi binalarla sınırlı olmamaktadır. Özellikle hızlı ulaşımın sağlandığı otoyollar
çeşitli yapı elemanlarıyla sınırlanan ancak binalarla tanımlanmayan kentsel
mekanlardır. Meydanlar ise, yoğunluk merkezleri, toplanma merkezleri,
terminaller, yoğun kavşaklar gibi mekanlar odak noktalarıdır. Odak noktaları
bazı kaynaklarda düğüm noktaları olarak da kullanılmaktadırlar. (Tayyare,
2007).Krier kentsel mekanın yol dışındaki diğer önemli öğesini meydanlar
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olarak tanımlamıştır. Genellikle meydanlar kişinin kenti kullanırken ilk
keşfettikleri mekanlardır (Krier, 1988).
İşaret öğeleri referans noktalarıdır. Bu öğeler bazı kaynaklarda landmarklar ya
da simgeler olarak da kullanılırlar. Simgeler yer-yön bulmada ve mekanın
hatırlanmasında yardımcı olurlar. Mekanda çevresinden farklılaşan bir öğe
simge olarak karşımıza çıkar. Simgelerin görsel olarak kolayca fark edilebilir
özellikte olmaları gerekmektedir. Camiler, kiliseler, anıtsal ve sivil mimari
örnekleri, heykeller, çeşmeler bazı simgelerdir. Bunların bazıları yer-yön
bulmada lokal olarak dikkat çekerken, bazıları kentsel ölçektedir. (Tayyare,
2007).
Yukarıda bahsedilen 5 temel öğenin sadece fiziksel çevre ile ilgili olduğunu
düşünmek yetersiz olacaktır. Bölgeler, kenarlar, yollar, odak noktaları ve işaret
öğeleri içerik bakımından fiziksel çevre ile ilgili unsurları barındırsada, bu
unsurların belirlenmesinde toplum yapısı, insan davranış ve alışkanlıkları,
kentin tarihsel katmanları ve kültürel değerlerin yeri yadsınamamaktadır.
4.1.2.Sosyal yaşam ve toplumsal alışkanlıklar
Kentler insanların bir arada yaşadığı işbirliği ve uzmanlaşmanın en üst düzeyde
olduğu mekanlardır. Dolayısıyla kentlerin temel dinamiklerini insanların
yaşayış biçimleri, sosyal hayatları, davranışları ve günlük alışkanlıkları
oluşturmaktadır. Kentsel çevre insanların ihtiyaçlarına ve isteklerine göre
şekillenmektedir. İnsanların kenti algılayış biçimi de kendi yaşamlarındaki
ihtiyaç, istek ve alışkanlık gibi seçimlere bağlı olmaktadır. Her gün işe giden bir
kentliden iş yeri güzergahındaki imgeleri tanımasını ve aklında kent ile yer
edinen temel noktaların bu hareketlilikten ve alışkanlıktan doğmasını bekleriz.
Bu sebeple algılanan çevre, fiziksel unsurlar olsa da algılayış biçimi sosyal
yaşamdan ve toplumsal alışkanlıklardan etkilenmektedir. Neticede bu olgu her
insan için farklı imgeleri işaret etse de toplumlar için ortak değerlerden ve ortak
işlevsel ihtiyaçlardan (sanayi alanları, alışveriş merkezleri, tarihi kent
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merkezleri veya anıtsal yapılar ) söz edilebilmektedir. Bu ortak ihtiyaçlar ve
ortak değerler kentte ön plana çıkan imgeleri ve kentin imajını belirlemektedir.
İmaj kişinin fiziksel çevredeki uyarıcılardan duyuları yardımıyla uyarı almasıyla
objektif olarak başlamakta, bilginin zihinde işlenmesi durumunda ise kişisel
özellikler, toplumsal olgular, deneyimler vb. özellikler de sürece katılarak
sübjektif bir olgu haline dönüşmektedir. Bu subjektif olgu yine çevreye geri
dönerek insanın mekânsal davranışını ve değerlendirmelerini etkilemektedir.
Böylece çift yönlü bir etkileşim yaşanmaktadır. Sosyal açıdan bakıldığında,
nüfus yoğunluğu, yaşayanların kültürel özellikleri, alışkanlıkları gibi bazı sosyal
karakteristikler bölgelerin ayrımında etkili olmakta, hatta bu özellikler kentin
fiziksel yapısına da yansıyabilmektedir. (Tayyare, 2007).
Geleneksel kentlerde sokaklar konut sokağı ya da belli bir meslek grubunun,
belli zanaatkarların toplandığı mekanlar olarak kentsel işbölümüne katılırlar.
Sokağın barındırdığı aktivite ya da işlev türü sokak hayatını canlı kılmada
önemlidir. Araç trafiğinin olmadığı ya da seyrek olduğu durumlarda konut
sokağı çocuklar için oyun yeri, diğer sokak sakinleri için yarı kamusal alan
olarak toplanma yeri olurken, ticari işlevi olan sokaklar insanlar için bir
karşılaşma ve gezinti mekanı olma özelliği de taşır. Böylece sosyal hayatı
canlandırır ve kişinin toplumsal davranışlarını sergilemesine de fırsat verir.
Ancak günümüzde ticari faaliyetlerin sokaklarda yoğunlaşması yerine,
süpermarketler, büyük alışveriş merkezleri ve türevleri, kentsel canlılığı bir
başka yöne kaydırmışlar, kentsel kullanım biçimini değiştirerek sokakları ve
caddeleri yalnızca ulaşım kanalları haline getirerek, kentsel canlılığı iç
mekanlara çekmişlerdir (Firidin, 2000).
Özellikle meydanlar kent içinde toplanma, buluşma, toplu gösterilere, büyük
mitinglere el verme gibi sosyal işlevlerin yanısıra, insan algısı açısından sokak
ve caddelerin toplanması ve dağılmasıyla ve bu ulaşım kanallarından çıkışta ya
da bu kanallara girişte yarattığı algı değişiklikleriyle de önemlidirler. (Firidin,
2000)
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Kent imajı ve kent markası yaratma sürecinde iletişim önemli rol oynamaktadır.
Ürün pazarlaması, tüketicinin bakış açısına göre ele alınmaktadır. Kent
pazarlaması esnasında kentin, kent halkı ve kent ziyaretçileri tarafından nasıl
görüldüğü ve bu bağlamda bu kişiler tarafından nasıl değerlendirildiği süreçte
hangi fiziksel ve sembolik elemanların kullanıldığı önem taşımaktadır (Peker,
2006). Kent ile o kentin içinde yaşayan ya da o kenti ziyaret eden kişiler
arasında bir iletişim bulunmaktadır. Bu iletişim çerçevesinde, insanların
zihninde o kente dair bir resim oluşmaktadır (Uçkaç, 2006). Bir kentin imajını,
insanlar ve bunların yaşam biçimleri etkilemektedir. Paris ve Roma’yı, orada
yaşayan insanlar olmadan sevmek mümkün değildir. Zaman, mekan ve hareket
bir kentin sınırlarını belirlemekte, değişen canlı ve cansız tüm varlıklara hatta
eşyaya bile bir anlam yüklemektedir. (Engez, 2007).
Kent imajı hem orada yaşayan halk tarafından hem de orayı ziyaret eden
insanlar tarafından çok farklı algılanmaktadır. Kentin imajını orada yaşayan
insanların yaşam şekilleri etkilerken, ziyaretçilerin kafasındaki kent imajı ise
medya kanalları, tanıdık kişiler, tecrübeler ve önyargılar tarafından etkilendiği
söylenebilir. (Gül, 2013)
Belirli bir kentte yaşayan kentliler için kentin ana özelliği işlevsel ihtiyaçlarının
karşılanması ve ulaşım olanaklarının kolaylığı olarak ön plana çıkarken, aynı
kentin ziyaretçileri için kentin tasarımı, görsel nitelikleri ve kültürel/doğal
zenginliği ön plana çıkmaktadır. Çünkü ziyaretçilerin kentte sürekliliği bulunan
ihtiyaçları

olmamakla

birlikte,

kenti

deneyimleyecek

alışkanlıkları

da

bulunmamaktadır. Bu yönüyle kent hakkındaki temel bilgiyi basın/yayın
organlarından,

veya

çevrelerindeki

insanların

deneyimlerinden

elde

etmektedirler. Dolayısıyla imaj oluşturulabilmesi için kentler işlevsel özelliklere,
mekânsal karakteristiğe ve görsel tasarıma hizmet etmek durumundadır.
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4.1.3.Tarihsel geçmiş ve kültürel kimlik
Kentsel imge ve kentsel dinamikleri etkileyen bir diğer faktörler kentlerin
tarihsel birikimi ve kültürel kimliğidir. Bu bağlamda kentsel bellek kavramını da
unutmamak gerekmektedir. Kentlerin geçmiş dönemlerine ait, kültürel değer
taşıyan yapılar, bölgeler veya öğeler kendi dönemlerine ait biçimsel formları ve
farklı işlevsel özellikleriyle kentlilerin hafızasında ve insanların algısında yer
edinmektedir. Bu tür öğelere ilginin artması ve insanlarda oluşan algının imaj
öğesi haline gelebilmesi için salt koruma anlayışının bir tarafa bırakılarak, tarihi
ve kültürel değerlerin korunarak kullanılması ve gerek fiziksel çevresinde
gerekse kültürel etkinliklerde yerinin artırılarak vurgulanması gerekmektedir.
Tarihsel süreç içinde kentler incelendiğinde en baskın ve hissedilebilir
kimliklerin eski olma niteliğini yitirmemiş, bozulmamış kentlerde olduğu
görülmektedir (Şerefhanoğlu ve Yenen, 1993) Birey kenti biçimlendirdiğine
göre, kentin kimliğinin biçimlenmesinde de en etkili faktör bireyin sosyal ve
kültürel yapısı olacaktır. Bunun yanısıra bireylerden oluşan toplum da etkilidir.
(Gül,2013)
Kültür yapısı içinde gelenekler toplulukları etkilemekte ve kentsel imajın
oluşumuna doğrudan katılmaktadırlar. Bu etkileşimde iletişim etkin olarak yer
almakta ve kültürel yapıda değişimlere neden olmaktadır. Estetik değerlere ve
yapılara sahip eski kent sokakları da, kentliye insan olduğunu anımsatan ve
yaşam zevkini arttıran nitelikteki öğelerdir. Bu öğelerin bilinçsizce kullanımları,
yıkılıp yok edilmeleri, yerlerinden sökülmeleri üzerinde duyuruların, ilanların
yapıştırılması kentsel görünümü bozmaktadır (Güley,2001). Eski sokak
dokuların bilinçsizce oluşturulan imar hareketleriyle genişletilmeleri, hem
sokağın ve onu saran yapıların fiziksel olarak bozulmasına, hem de sokağın ve
çevresindeki yapıların işlevlerinin kaybolmasına neden olmaktadır. (Tayyare,
2007). Herhangi bir kentte yaşanan sosyal ve kültürel değişimlerin, o kentin
imajını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilediği görülmektedir. Son dönemlerde
oluşan ve birbirinin aynısı olan kentler, kentle alakası bulunan insanların
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zihinlerinde farklı bir imaj oluşturmazken, aynı zamanda o kentin değer
kaybetmesine de neden olabilmektedir. (Gül,2013)
Simge, bir mimari kompozisyon içinde güçlü kişiliğiyle ortaya çıkan, öteki
öğelerden özel olarak tasarımda ayrılması istenen öğedir. Örneğin, eski Türk
yerleşmelerinde cami minaresinden yayılacak sesin işitilmesine göre yerleşimin
büyüklüğü tayin edilmiş, aynı zamanda mekan olarak çeşitli görünümlerin silüet
içinde dominant bir unsur olarak kullanılmasına özen gösterilmiştir.
Nirengilerin bireyleri yönlendiricileri, yol buldurucu, kaybolmalarını önleyici
özelliği de olabilmektedir. Simgeler içinde yer aldığı mekan öğelerinden boyut,
malzeme, form ve ayrıntı bakımından farklılıklar göstermektedirler. Bu öğeler
çarpıcı ve ilk bakışta fark edilir olduğu gibi, kişilerin kent ve mekan imgesini
oluşturmada etkin rol oynamaktadırlar (Güley,2001).
Kentlerin logo, sembol ve slogan oluşturması kent markalaşmasının önem
kazanmasıyla birlikte başvurulan bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentler
sembol seçerken çoğunlukla kendi içinde barındırdıkları ve kendileriyle
özdeşmiş olan mekanlara başvurmaktadır. Tarihi ve kültürel değerler de kent
imajının oluşmasında etkili olmaktadır. Paris’in Eyfel Kulesi, New York’un
Özgürlük Anıtı, Kahire’deki piramitler, İtalya’nın Pisa şehrindeki Pisa Kulesi
şehri simgeleyen uluslararası sembollerdir (Zeren, 2011).
Kentler, insanın ihtiyaçlarına ve zamanın gerektirdiklerine göre modern bir
biçimde yeniden şekillenmektedir. Bu gelişme ve modernleşme sonucu
kentlerimizin karşı karşıya kaldığı en belirgin sorun kimliksizleşmedir.
Kentlerin kendi karakteristik özeliklerini ve kimliklerini koruyabilmek için
tarihsel ve kültürel değerlerin yaşatılması ve sonraki dönemlere aktarılabilmesi
önem arz etmektedir. Tarihsel ve kültürel kimliğini yaşatabilen ve aktarabilen
kentlerde kent karakteristiğinin güçlü olması sebebiyle algı, imge ve imaj da
güçlü olmaktadır.
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4.2.Dünya Deneyimleri
4.2.1.Sırbistan Novi Sad Şehri örneği kentsel imaj değerlendirmesi
Novi Sad kenti Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina özerk bölgesinin merkezi olan
şehirdir. Novi Sad ayrıca Voyvodina Hükümetine ve İl Genel Meclisine ev
sahipliği yapmaktadır. Novi Sad Voyvodina özerk bölgesinin ekonomik merkezi
olarak bilinmektedir. Ayrıca Sırbistan'ın en verimli tarım bölgesidir. Şehir aynı
zamanda Sırbistan ve eski Yugoslavya'nın en büyük ekonomik ve kültürel
merkezlerinden birisidir. Kentin bir diğer adı Sırp Atinası olarak bilinmektedir.
Günümüzde, Novi Sad kenti Belgrad’tan sonra Sırbistan'ın en büyük kültür
merkezi olma özelliğini taşımaktadır. (Şekil 4.1)

Şekil 4.1. Novi Sad kentinin vojvodina özerk bölgesi içindeki konumu (Šećerov
vd., 2015)
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Günümüzde araştırmalar, ağırlıklı olarak turistlerin destinasyon imajını nasıl
algıladıklarına odaklanmaktadır. Çok önemli bir kilit aktör olarak yerel topluluk,
çalışmalarda sıklıkla ihmal edilmektedir. Novi Sad'ın 2021 Avrupa Kültür
Başkenti ilan edilmesinin ışığında, yerel topluluklara ve Avrupa Başkenti
algısına dikkat çekilmektedir. ( Kovačić, 2021)
Şehirler çok karmaşık bir marka olarak kabul edilmektedir (Zenker vd., 2017).
Lynch (1960)’e göre insanları etkileyen yapılar, kamusal alanlar, sanat, sokak
tasarımı, kişisel deneyimler veya arkadaş/tanıdık deneyimleri gibi faktörler,
hedef kitlenin zihninde yer alan potansiyel çağrışımlardır. (Zenker vd, 2017).
Avrupa Kültür Başkenti unvanı, bir şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan
marka oluşumuna ve tanınırlığa büyük katkı sağlar. Çünkü unvanın kendisi tek
başına tanınabilir bir markadır. ( Kovačić, 2021)
Richards ve Wilson (2004) , Rotterdam kentinde 2001 yılı boyunca bölge
sakinleri, yerli ve yabancı turistler arasında yaptıkları araştırmalara göre
Avrupa Kültür Başkenti Projesinin destinasyon imajı üzerindeki etkisine ilişkin
bazı ilginç bulgular elde etmişlerdir. İlk olarak, araştırma sonuçları
katılımcıların Rotterdam için kültür değerlendirmesinde genel olarak yüksek
puanlar yazdıklarını göstermektedir ve projenin şehrin sanat üzerine imajını
geliştirmedeki başarısı konusunda ortak bir kanıya varmaktadırlar. Böylece
göre Avrupa Kültür Başkenti Projesinin Rotterdam'ın imajı üzerindeki olumlu
etkisi vurgulanmıştır. Ayrıca, şehrin bir yer olarak imajı ile şehir imajı arasında
başka bir pozitif ilişki bulmuşlardır. ( Kovačić, 2021)
Kovačić (2021) ‘in yaptığı araştırmada Novi Sad şehrinin imajının mevcut
algısını değerlendirmek için vatandaşlara sorular sorulmuştur. Kentin bilişsel
imajına ilişkin 18 ifadeyi değerlendirmek için vatandaşlarıdan bu ifadeleri 1 ile
5 arasındaki ölçekte değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmeler sonucu
cevapların en yüksek ortalama değerleri aşağıdaki ifadelerle ilgilidir; Novi Sad
yaşamak için hoş bir yer, iyi bir gastronomik teklife sahip, eğitim için çekici bir
yer ve insanlar kibar ve misafirperverdir.
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Yapılan çalışmanın imaj algısının yüksek olduğunu gösteren önceki çalışmalarla
benzerlikleri bulunmaktadır. Örneğin yerel halkın ikamet ettikleri yerin veya
ülkenin dost canlısı bir çevre algısı oluşmaktadır. (Henkel vd, 2006). Ayrıca,
yerel halkın yaşadığı bölgelerde misafirperverlik bir çevreyi algılama biçimi
olarak karşımıza çıkmakta ve kentin günlük yaşamında anahtar unsur haline
gelmektedir. Dolayısıyla turistlerin destinasyona ilişkin değerlendirmelerini de
şekillendirmektedir (Freire, 2009).
Novi Sad şehri ile ilgili turizm ve kültür söz konusu olduğunda, şu ifadeler
dikkat çekicidir: şehir ilginç müzeler ve galerilere, ilginç etkinliklere ve kaliteli
konaklama birimlerine sahiptir. Kentte gece hayatı, şehrin çeşitli birçok cazibe
merkezi

ve

ilginç

mimarisi,

vatandaşlar

tarafından

çok

daha

iyi

derecelendirilmiştir. Araştırma konusunda diğer dikkat çekici noktalar, kamu
kurumlarının standardının yüksek olması (okullar, fakülteler, hastaneler ...),
kentin yeterli yerel ulaşıma sahip olması, iş bulmanın kolay olması ve kentin
güvenli görünmesidir. Bahsedilen unsurlar aynı zamanda yapılan araştırmada
en düşük puan alan öğelerdir. Bu, ek bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
(Kovačić, 2021)
Yerel halkın ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımını teşvik etmek Avrupa
Kültür Başkenti projesinin önemli hedeflerinden biridir. Bu bağlamda, şehir
imajının yerel topluluk tarafından algılanması, kent imajının son derece önemli
bir göstergesidir.

Sonuç olarak Novi Sad kentinin imaj açısından olumlu

görüldüğü, ancak aynı zamanda iyileştirilmesi gereken çok konu olduğu
sonucuna varılmaktadır. Temel sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir: Bir yandan,
vatandaşlar şehri hala teşvik edici bir iş ortamı olarak algılamamaktadır. Novi
Sad sakinleri, turizm ve kamu altyapısına, kamu kurumlarına ek yatırım
yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Kent, gece hayatı, sıcakkanlı
nüfusu, gastronomik sunumları, mimarisi ve turistik çekiciliklerin çeşitliliği ile
algılanmaktadır. Kültür söz konusu olduğunda ise kültürel konularda iyileştirme
için yer olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede duygusal imajın, zaten olumlu
olmasına rağmen zamanla değişmesi beklenmektedir. Kentin hareketli ve canlı
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olarak algılanmasına yönelik, 2021 yılına kadar artacak kültürel program ve
etkinlikler yapılmaktadır. ( Kovačić, 2021)
Novi Sad kenti geçmiş yıllardan beri Sırbistan için kültürel ve ekonomik
anlamda önemli bir kent olmuştur. Kentin 2021 yılı Avrupa Kültür Başkenti
seçilmesiyle birlikte kentin imaj algısında artış olduğu görülmektedir. Avrupa
Kültür Başkenti ünvanı daha önceki yıllarda kentlerde yarattığı etkinin
benzerini yaratarak kentin markalaşmasına ve kent imajına büyük katkı
sağlamaktadır. Kentin imaj algısının saptanabilmesi için yerel halk ile
görüşmeler

yapılmış

ve

kentin

belirli

özellikleri

puanlanarak

değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler incelendiğinde kentin imaj
algısının yüksek olduğu ve kent imajının yerel halka olumlu yansıdığı sonucuna
varılmaktadır.
4.2.2.Azerbaycan Bakü-İçeri Şehir örneği kentsel imaj değerlendirmesi
Azizov (2010)’a göre Absheron (Bakü’nün bulunduğu yarım ada) yarımadasının
yerleşim alanı ve insanların ikamet yeri olmasında, Bakü şehrinin ortaya
çıkmasında hem doğal koşullar hem de doğal gazın bulunması etkili olmuştur.
Bakü; 18. YY.’den itibaren Arap coğrafyacılarının ve tarihcilerin eserlerinde
küçük bir şehir olarak görünmüş, Bakü Limanı ve koyu tüccar ve yolcuları
kendine çekmiştir. (Huseynov, 2019) Azerbaycan'ın antik köklere, yüksek
kültürel mirasa ait olduğunu kanıtlayan birçok delil bulunmaktadır. Bunlardan
biri, tarihe canlı bir tanıklığı olan İçeri Şehir'dir. (İbrahimov, 2017)
Azerbaycan’ın en büyük şehri olan Bakü, ülkenin doğusunda, Hazar Denizi
kıyısında yer almaktadır. Hazar bölgesindeki büyük bir sanayi ve kültür
merkezidir.

Aşağıda

İçeri

Şeher’in

Azarbaycan

gösterilmektedir. (Huseynov, 2019) (Şekil 4.2)
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ve

Bakü’deki

yeri

Şekil 4.2.İçeri Şehir’in ülke ve kent içindeki konumu
Bakü kentinin güçlü, simgesel kimlik öğeleri olarak kent dokusu içerisinde 12.
YY’ye tarihlenen sur duvarları ve burçlarıyla dar sokaklardan oluşan İçeri Şehir
dikkat çekmektedir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 12.
Yüzyıldan kalma ortaçağ şehri, dar sokakları, camileri, mescitleri, medreseleri,
sarayları, kervansarayları ve halı mağazalarına, butik otellere, restoranlara
dönüştürülmüş tarihi yapılarıyla canlı bir merkezdir. İçeri Şehirde yer alan
Selçuklu izleri taşıyan Şirvanşahlar Sarayı, Divanhane, Şah Camisi, Şark Kapısı,
Şirvanşah ailesinin Türbesi, KeyKubad Mescidi ve

Saray Hamamının

kalıntılarından oluşmaktadır. ( Ataoğlu, 2017)
Genel olarak İçeri Şehir’in organik bir yerleşim dokusu karakterinde olduğu
görülmektedir. Bölge büyük bir oranda surlarla kuşatılmaktadır. Yoğunlukla
konutlarla

tanımlı

olan

bölgede

farklı

fonksiyonlarda

tarihi

binalar

görülmektedir. Bina grupları; camiler, hamamlar, kervansaraylar olarak
gruplandırılabilir. Bu grupların yanında tekil olarak bulunan Kız Külesi, Pazar
Meydanı gibi bina ve kentsel mekanlar da göze çarpmaktadır. (Huseynov, 2019)
( Şekil 4.3)

71

Şekil 4.3.İçeri Şehir’in yerleşimi ve öne çıkan yapılar (Huseynov, 2019)
1. Muhammed veya Siniq-Kala Camii.
2. Hidir – Camii.
3. Giley – Camii.
4. Molla-Ahmed Mescidi.
5. Çin Camii.
6. Şeyh İbrahim Camisi.
7. Haci Heybet Camii.
8. Bey Camii.
9. Hanlar – Camisi.
10. Cüma Camii.
11. Lezgi Camii.
12. Okul Camii.
13. Hacı Kayibin Hamamı.
14. Kasim Bey Hamami.
15. Ağa Mikayil Hamami.
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16. Buhara Kervansarayı.
17. Han Karvansarayı.
18. Minaret Kervansarayı.
19. Kız Külesi.
20. Kale Duvarları.
21. Şemaha Kapısı.
22. Pazar Meydanı.
23. Şirvan Şahlar Sarayi Ansambli/Kompleksi
Anketlerden ve çizilen biliş haritalarından elde edilen verilere göre Kız Külesi,
Şirvanşahlar Sarayı, Pazar Meydanı, Koşa Kala Kapisı ve Kervan Sarayı’nın İçeri
Şehir’in mekansal okunabilirliğinde, görsel algısında ve mekânsal imajında öne
çıktıkları görülmektedir. İçeri Şeher’in tarihi özellikleri ve kent içindeki konumu
katılımcılarca beğenilmekteyken, nemli, kalabalık ve gürültülü bir bölge olması
ve dar sokakları beğenilmemektedir. Özellikle İçeri Şehir’deki yaşam süresi ne
olursa

olsun

katılımcıların

bölgedeki

nemden

memnun

olmadıkları

görülmektedir. Genel olarak katılımcılar İçeri Şehir’in başka bir yerle değişimini
ya da orayı terk etmek istememektedir. Tarihi ve kültürel özelliklerin İçeri
Şeher’i Bakü’deki diğer yerlerden ayıran en önemli özellikler olarak
görmektedir. Restoranların etrafa yaydıkları gürültü (şarkı sesi....), İçeri Şehir’e
uymayan binaların inşa edilmesi ve sokakların çok dar olması bu
düşüncülerinde ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Biliş Haritaları sonuçları
irdelendiğinde İçeri Şehir’in imaj öğeleri; Kız Kulesi (sınır/kenarı ve işaret
noktası olarak), Pazar Meydanı (odak noktası olarak), Kiçik Kale Sokak ve Boyuk
Kale Sokak (yol olarak) ve Kız Kulesi - Pazar Meydanı- Şirvan Şahlar Sarayı
bölgesi olduğu görülmektedir(Huseynov, 2019) (Şekil 4.4)
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Şekil 4.4.Biliş haritaları doğrultusunda ortaya çıkan İçeri Şehir imaj haritası
(Huseynov, 2019) (1. Kiçik Kale Sokak. 2. Boyuk Kale Sokak. 3. Şirvan
Şahlar Sarayı. 4. Pazar Meydanı.5. Kız Kulesi).
İmaj öğelerinde Kız Kulesi’nin belirgin bir şekilde öne çıktığı, bu mekanla
bağlantılı yolların anketlerde ve imaj haritalarında yer aldığı ortaya
çıkmaktadır. Kız Kulesi Neftciler Caddesi ile olan doğrudan bağlantılı olması
nedeniyle kulanıcılar tarafından etkili bir imaj öğesi olark algılanmasını ve
zihinlerinde yer edinmesine neden olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda Kız
Kulesi’nin önündeki geniş açıklık, Pazar Meydanı ve Hamam gibi farklı
fonksiyonlardaki binalarla bir arada bulunmasının da etkili bir imaj öğesi olarak
kullanıcıların zihinlerinde yer almasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kız
Kulesi, Pazar Meydanı, Şırvan Şahlar Sarayı gibi binalar dışında ki diğer
binaların kulanıcıların belleklerinde yer bulamamasının nedenlerinin; diğer
binaların dar sokaklarla İçeri Şehir’in iç bölgelerinde bulunmaları ve çoğunlukla
konut binaları olmalarının neden olduğu düşünülmektedir. (Huseynov, 2019)
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Aynı zamanda İçeri Şehirde bulunan yapıların korunması, burada yaşayan
insanların sosyal durumunun iyileştirilmesi, burada faaliyet gösteren turizm
altyapısının - otellerin, restoranların, müzelerin, galerilerinde, diğer bilimsel,
kültürel merkezlerin etkinliğini en üst düzeyde sağlamaktır. (İbrahimov, 2017)
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yer alan İçeri Şehir, tarihi dokusu ve önemli
mimarlık eserleri ile dikkat çekmektedir. Aynı zamanda UNESCO tarafından
dünya mirası olarak kabul edilen İçeri Şehir işlevsel olarak da canlılığını
korumaktadır. Bölgede organik doku korunmakta ve farklı işlevlerde tarihi
yapılar ( kervansaray, cami, hamam vb.) bulunmaktadır. İçeri Şehir yerleşim
imajı bakımından incelendiğinde öne çıkan ve halkın algısında yer edinen birçok
unsur göze çarpmaktadır. İçeri Şehir için imaj öğesi olarak ön plana çıkan
yapıların temel ve ortak özellikleri farklı işlevsel yönlerinin bulunması olarak
görülmektedir. Öyle ki bölgenin iç kesimlerinde yer alan ve konut olarak
kullanılan yapılar imaj algısı oluşturmamaktadır.

4.3.Türkiye Deneyimleri
4.3.1.İzmir- Şirince örneği kentsel imaj değerlendirmesi
Şirince, Anadolu'nun Ege kıyılarına yakın, geleneksel dokusunu kırsal yaşam
tarzıyla birlikte koruyan küçük bir köydür. İzmir’e bağlı Selçuk ilçesine 8 km
uzaklıkta, denizden 15 km içeride yaklaşık 350-400 m yükseklikte konumlanan
bir dağ köyüdür (Semenderoğlu ve Oban 2007).
Selçuk kent merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan Sirince Köyü, köy turizmine
uygun çekiciliğiyle Selçuk turizminin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır
(Emekli, 2003) (Şekil 4.5).
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Şekil 4.5.Şirince’nin konumu (Kılıçaslan vd., 2012)
Köyde 19. YY.’a ait Aya Yani (Aziz Yoannes) ve Aya Dimitri (Aziz Dimitrios)
adlarını taşıyan iki de kilise vardır. (Pilehvarian,1993) Ayrıca Şirince, halktan
toplanan bağışlarla ve gençlerin gönüllü emeğiyle 2007 yılında oluşmuş bir
matematik köyüne de ev sahipliği yapmaktadır (Nesin Matematik Köyü, 2012)
(Şekil 4.6)

Şekil 4.6.Şirince’nin yerleşim dokusu (Kılıçaslan vd., 2012)
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Şirince’nin özgün yerleşim dokusunu korumak ve yaşatmak için ilk kez Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca 1978 yılında sözü edilen iki kilise
”Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiştir. “Taşınmaz
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” nun 25.09.1984 gün ve
387 sayılı kararıyla Şirince “Kentsel Sit” olarak tanımlanmış, biri ilkokul olmak
üzere 88 yapı da tescil edilmiştir. “Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu” nun 12.03.1997 gün ve 526 sayılı kararıyla da mevcut
kentsel sit sınırları genişletilmiş, ayrıca yerleşim çevresinde kalan oldukça geniş
bir alan “3. derece doğal sit ‘’olarak belirlenmiştir (Kaplan vd., 1997)
Şirince’de kültür turizmi ile kırsal turizm olgusu birbirini destekler bir şekilde
devam etmektedir. Özellikle günübirlik turlarla yabancı turistlerin Şirince’nin
tur kapsamına alınması gelen turist sayısını arttırmaktadır. İzmir, Kuşadası,
Selçuk ve Pamukkale’de konaklayan turistlerin Efes, Artemis Tapınağı ve
Meryem Ana gibi inanç merkezlerine yapılan turların yanında Şirince’nin de
dahil edilmesi, köyün turizm açısından önem kazanmasında etkili olmuştur.
Efes’i ziyaret eden turistler yaşayan son Efes ya da başka bir isimle anılan
dağdaki Efes’i (Şirince’yi) görmek istemeleri turist sayısını arttırmaktadır. Şayet,
bu günübirlik turların, belli aktiviteler sunularak, Şirince’de birkaç günlük
konaklamaları sağlandığı takdirde bölgeye daha fazla gelir bırakmaları
mümkündür(Ongun ve Gövdere, 2015).
19. YY. Anadolu mimarisinin eşsiz örneklerini barındıran Şirince, dar sokakları
ve otantik yapısı ile dikkati çeken eski bir Rum yerleşimidir. Kentsel bir sit
yerleşimi olan köyde, günümüzde arazi yapısı ile uyumlu ve doğal çevreyle
bütünleşmiş yaklaşık 200 adet ev koruma altındadır. Her yıl ekim ayında
geleneksel Şirince festivaline ev sahipliği yapan köy, tarihi mirasının yanı sıra
yaya öncelikli bir mekan olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca fiziki coğrafyanın
etkisiyle şekillenen geleneksel yerleşim dokusu ve üretim ilişkileri birbirini
adeta desteklemektedir. Tarihi M.Ö. 5. yüzyıla dayanan Şirince yerleşiminin
sahip

olduğu

sivil

mimari

örnekler

günümüzde

yerleşimin

siluetini

oluşturmakta ve kent dokusunun önemli imaj noktaları olarak varlığını
sürdürmektedir. (Kılıçaslan vd., 2012)
77

Genellikle iki katlı olan Şirince evleri topoğrafyaya uygun bir şekilde
konumlandırılmış

olup

birbirlerinin

görüşünü,

güneşini

ve

havasını

kesmemektedir. Geleneksel evler, beyaz badanalı cepheleri ve diğer kapı veya
pencere gibi özellikleri ile ortak bir dil oluşturmakta ve alanın karakteristik
dokusunu meydana getirmektedir. Geçmişin ve kırsal kültürün izlerini taşıyan
bu evler, yerel halkın günlük yaşantısını, sosyal ilişkilerini ve alışkanlıklarını
yansıtması bakımından önemli bir kimlik değeri taşımaktadır. Bu özellikleriyle
korunmuş ve yaşayan bir köy olarak örnek teşkil etmektedir. (Bozkurt, 2021)
(Şekil 4.7)

Şekil 4.7.Şirince’de yer alan tarihi yapıların alandaki dağılımı (Akdoğan,
2007’den aktaran; Bozkurt, 2021)
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Günümüzde marka şehirler kadar bir şehir içerisinde kimliği ile öne çıkan daha
küçük yerleşim birimleri olduğu görülmektedir. İzmir şehrinden bağımsız
olarak Şirince köyü de kendisine has bir kimlik edinmiştir. Çünkü dünyada
Şirince köyü olarak bir tanınırlılık elde etmiştir. Şirince köyü, hem ulusal hem de
uluslararası düzeyde tanınmış bir bölgededir. Şirince köyünde kırsal turizmin
gelişmede rol oynayan çekiciliklere bakıldığında, bunların başında eski bir Rum
köyü olması ve kendisine özgü tarihsel ve kültürel miras dokusunu koruyarak
günümüze kadar gelmesidir. Bir diğer çekicilik olarak, İzmir, Selçuk ve Kuşadası
gibi gerek tarihsel gerekse kültürel zenginlikleriyle ünlü gelişmiş bir turistik
ortamda olmasıdır. Ev yapımı Şirince şaraplarının, yani o yöreye has otantik bir
ürünün varlığı ve bunun turistler tarafından bilinmesi bu yörenin çekim
merkezi olması bir diğer nedenidir. Günümüzde gelen turistler gerek kültür
amaçlı gerekse kırsal amaçla yapmış oldukları bu turizm faaliyetleri tarım ve
köy yaşantısının önüne geçerek, yöre insanı için turizmi asıl kazançları haline
dönüştürmüştür. (Ongun ve Gövdere, 2015).
Tanınmışlık nedeniyle; tanıtım ve reklama çok fazla ihtiyaç duymayan Şirince
köyünün şu anki arz kapasitesine bakıldığında günümüzdeki aşırı talebi zor
karşılamaktadır. Şirince köyü Doğal Sit Alanı ilan edilerek, koruma altına
alınmıştır. Bundan dolayı yeni yerleşimlere izin verilmediğinden köyün arz
kapasitesini yükseltmek mümkün değildir. Kırsal turizmde bazı yasa ve
kanunlarla doğal yapıyı korumak, diğer turizm türlerine göre çok daha kolaydır.
Şirince'nin nüfusunun azalmasının en önemli nedenlerinden biri tamamen
turizme odaklanmış olmasıdır. Geçmiş yıllarda tarımsal faaliyetler yaygınken,
son on yılda turizm faaliyetleri giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu
dönemde önemli miktarda geleneksel yapı yeniden işlevlendirilmiş ve bazı
binalar turistik amaçlı olarak yeniden inşa edilmiştir. (Bozkurt, 2021)
Kalkınmanın lokomotiflerinden biri olarak algıladığımız göç olayı Şirince’de
negatif bir etki olarak karşımıza çıkıyor gözükse de bunun böyle olmadığı bir
gerçektir. Köy nüfusuna kayıtlı genç sayısı az olmasına rağmen, Selçuk’ta ikamet
edip Şirince’de çalışan genç nüfus çok fazladır. (Ongun ve Gövdere, 2015).
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Şirince köyü geleneksel yapısını, doğal ve kültürel değelerini koruyarak kırsal
turizm açısından gelişim göstermiş bilinirliği ve popülerliği yüksek bir
yerleşimdir. Köyde bulunan tarihi kiliseler, Nesin matematik köyü, geleneksel
mimarideki evler ve yöresel ürünlerin satıldığı küçük çarşı köy için imgesel
anlam taşıyan ve imaj oluşumunu destekleyen öğelerdir. Fiziksel çevredeki bu
unsurların yanında halkın yöresel ürünlere yönelik üretim yapması, Şirince
festivali gibi sosyal ve kültürel olaylarda yerleşimin bilinirliğini gittikçe
artırmaktadır. Şirince köyünde koruma statüleri ile birlikte yeni yerleşim
alanlarının açılmaması, mevcut yapılarda büyük ölçekte tadilatlara izin
verilmemesi gibi sebeplere bağlı olarak genç nüfus göç etmektedir. Köyün
gündelik yaşamı, yerleşim kapasitesi ve iç dinamikleri göz önünde
bulundurulduğunda genç nüfusun göç hereketliliği normal karşılanmaktadır.
Yerleşimde genç nüfus sirkülasyonu çevre yerleşimlerden günü birlik olarak
gerçekleşmekte olup Şirince’de çalışmak amaçlıdır. Şirince köyünün genel turist
hareketleri günübirlik veya kısa seyehatler şeklinde gerçekleşmektedir.
Bununla birlikte köyün uzun süreli konaklama için yeterli kapasitesi de
bulunmamaktadır. Dolayısıyla İzmir İli’nin Selçuk İlçesi’ne bağlı bulunan Şirince
köyü

kendi

yerleşim

dinamikleri

çerçevesinde

arz-

talep

dengesini

sağlamaktadır. Bir çok kişi tarafından tanınan, bilinen ve popülerliği yüksek
olan Şirince köyünde bu imajın oluşmasının temel sebebi koruma statüsünde de
yer alan doğal, tarihi ve kültürel değerlerini korumanın ve yaşatmanın yanında
kullanılabilir işlevsel mekanlara dönüştürebilmiş olmasıdır.
4.3.2.Çanakkale kent merkezi örneği kentsel imaj değerlendirmesi
Türkiye’nin kuzeybatısında, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran
Çanakkale Bogazının iki yanında kurulmus olan Çanakkale, Marmara ve Ege
Denizinde kıyıları bulunan iki kentten birisidir. İlin topraklarının büyük bir
kısmı Marmara Bölgesinde bulunurken, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir
alan ise Ege Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye'nin en batıdaki en uç noktası
olan Gökçeada'daki Avlaka Burnu da Çanakkale il sınırları içindedir (Çanakkale
Belediyesi,2021) (Şekil 4.8)
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Şekil 4.8.Çanakkale ili uydu görüntüsü
Çanakkale Boğazının her iki tarafında, Gelibolu Yarımadası ve Biga Yarımadası
üzerinde yer alan Çanakkale ilinin %44’ü dag, %14,8’i ova, %1,7’si yayla,
%39,5’i platolardan oluşmaktadır. İl’in en yüksek kesimi Kaz Dagları Sarı Kız
Tepesidir (1174 m). Dağlık kütleler arasında birçok vadiler ve ovalar
oluşmustur. Bunların en önemlileri eski Menderes Çayı boyunca Bayramiç ve
Ezine doğrultusunda uzanan, Bayramiç Ovası, Ezine Ovası, Çan Çayı ve Gönen
Çayı vadileridir (Kantarcı,1996).
Doğal ve kültürel birçok kaynağa sahip olan Çanakkale; coğrafi ve jeopolitik
konumu ile tarihte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Tarihsel süreçte
kent kimliğine damgasını vuran savaşların da, bugünkü kentsel imajın
oluşumunda önemli rolleri olmuştur. Türkiye’de bulunan 39 adet Milli Parkın 3
tanesi olan; Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Troia Tarihi Milli Parkı ve
Kazdağı Milli Parkı’nın kent sınırları içinde bulunması kentin bugün ve geleceği
için önemli potansiyel oluşturmaktadır. (Günal, 2008)
Çanakkale sahip olduğu doğal ve kültürel değerler açısından düşünüldüğünde
turizm açısından önemli potansiyele sahip bir destinasyondur. Spor turizmi,
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gençlik turizmi, gastronomi turizmi, hüzün turizmi gibi alternatif turizm
çeşitlerine ev sahipliği yapan destinasyon sahip olduğu kültürel değerleriyle
kültür turizmi kapsamında da ziyaret edilmektedir. (Mercan ve Kazancı, 2019)
Çanakkale de Kara ve Deniz Savaşları’nın yıl dönümlerinde yerli ve yabancı
birçok turist tarafından, şehitliklerin ziyaret edilmesiyle ve çok eski yıllardan
günümüze taşınabilen antik şehir kalıntılarının mevcut olduğu Troia, Assos
(Behramkale) gibi yerleşim merkezlerine ulaşımın çok rahat olması, turizm
faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir. Tarihi ve doğal zenginlikler, turizm
sektörünü canlandırmakla birlikte, bu alanda yapılan yatırımların yetersizliği
hizmet sektörünün de yavaş gelişmesine neden olmaktadır (Alparslan, 2006).
Çanakkale kenti’nin eski yerleşim alanı olan, Cumhuriyet Meydanı’nın
güneyinden Sarıçay’a kadar olan kısım “kentsel sit” olarak belirlenmiştir.
Çanakkale kent merkezinde önemli tarihi dini, resmi ve sivil mimarlık örnekleri
bulunmaktadır. Bunların bakım, restorasyon gibi çalışmaları Kent Koruma
Kurulu koruma planı uygulama hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır (Koç,
2004). Korunan tarihi doku içindeki yol ağı; organik karakterli özellikler
taşımakta olup, daha yeni dönemlerde yapılan yollardan ölçegi nedeniyle
kolayca ayırt edilebilmektedir ve geleneksel mimariden öğeler taşıması
nedeniyle

farklı

perspektifler

sunarak

kent

imajını

olumlu

yönde

etkilemektedir. Çanakkale kentinin imaj ve tarihi doku özeliklerinin, 1970’lerde
Türkiye’nin genel konjüktüründe görülen göç dalgası ve 1984’te yapılan imar
Yasası değişikliği sonucu, kentten rant sağlama yoluna gidilmesiyle yitirmeye
basladığı görülmektedir. Özellikle tarihi kent merkezinde, rant kaygısı ve yapsat anlayışı ile binalar tarihi dokuyu zedelemiş ve bu süreç bölgenin 1996’da
kentsel sit alanı ilan edilmesine kadar devam etmiştir. (Günal, 2008) (Şekil 4.9)
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Şekil 4.9.Çanakkale ili kentsel sit alanı ve kentsel yenileme alanı (Günal, 2008)
Kentin tanıtımı ile ilgili olarak Çanakkale Belediyesinin resmi internet sitesinde
yayınlanan kent rehberi isimli tanıtım broşüründe kent içinde gezilebilecek
yerler harita üzerinde simgesel olarak görülmektedir. Aynı broşürde Çanakkale
İline dair ( tarih, coğrafi konum vb.) kısa bilgilere hem Türkçe hem de İngilizce
olarak yer verilmektedir. Yine Çanakkale Belediye’sinin resmi internet
sitesinden elde edilen verilere göre UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan
Troia Antik Kenti ile ilgili ilk olarak geçmiş dönem (1962-1963 yılları) belediye
başkanlarından Hakkı Nevzat Baykal döneminde 1. Çanakkale Troia festivali
düzenlenmiştir. Festivalin adı 1992 yılında Uluslararası Çanakkale Troia
Festivali olarak değiştirilmiştir ve günümüzde 58.’si düzenlenmiştir. ( Çanakkale
Belediyesi,2021) (Şekil 4.10)
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Şekil 4.10.Çanakkale belediyesi kent rehberi
Zihinsel kent imajında; boyutları, bir araya gelişleri, dış mekanlar ile kurmuş
oldukları

ilişkiler,

cephe

ve

malzeme

yönünden

benzeyen

yapıların

oluşturdukları gruplar, sosyal yapıdaki farklılıklar kentteki bölgeler olarak
algılanmaktadır. Bu bağlamda Çanakkale kentinde, bölgelerin kolay okunabilir
ve ayırt edilebilir özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Kuruluş döneminde
kentteki düğüm noktaları kentin oluşum nedeni olan Çimenlik Kalesi, ticari
hayatın ve yaya taşıt harekelerinin yoğun oldugu iskele ve Sarıçay kenarıdır.
Günümüzde bunlara ek olarak kentlinin rekreatif amaçla kullandığı meydanlar
(Kordon, Cumhuriyet Meydanı) imaj kavramı yaratırken, ana amacın ulaşım
olup kentlinin gün içinde yoğun bir sekilde kullandığı noktalar olup belirsiz
imajlar yaratmaktadırlar. Kent merkezinde yer alan, Saat Kulesi, Çimenlik
Kalesi, Aynalı Çarsı vb. Tarihi nitelikleri, kentteki konumları ile Çanakkale
kentinin referans noktaları olma özelligini korumaktadırlar. Günümüzde
boyutları ve dikkat çeken kütleler ile kentin tarihsel referansını veren anı
öğelerin (Kordondaki Troia Atı, Stadyum vb.) yeni tanımlama noktaları
oluşturdukları görülmektedir. Kentte bu imaj ögelerini birbirine baglayacak gezi
güzergahları oluşturulması ve bu yollara cephe veren yapıların yenilenmesi
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kentin geleceği için önemli bir yaklaşım olarak belirlenmelidir. Kentin
olusumunda görülen 2 ve 3 katlı ilk yapı örnekleri günümüzde üçüncü boyutta
yükselerek yerini yoğun yapılasmaya bırakmıştır. Boyut ve ölçek farklılıkları,
düzensiz

yapılaşması

ile

bu

yeni

dokunun

okunabilirliğin

azaldığı

görülmektedir. Bölgeye özgü yapı ve mimarisiyle kentsel peyzaja karakter
verebilecek tarihi doku öğelerinin azalmış ve neredeyse kaybolmuş oluşu
okunabilirliği daha da olumsuz yönde etkilemektedir (Günal, 2008) (Şekil 4.11)

Çanakkale ili imaj öğeleri Şekil 4.11. (Günal, 2008)
Çetin (2015) yaptığı bir çalışmada bireyleri destinasyona çeken unsurlar
içerisinde yer alan tarihi ve kültürel çekiciliklerin bireylerin seyahat
motivasyonlarında etkili olduğunu ve ayrıca seyahat motivasyonlarının
belirlenmesine yönelik olan çekici faktörler bireylerin tatil için belirli bir
destinasyonu seçmesini sağlayan cezbedici unsurlar arasında yer aldığını ifade
etmektedir.

Bu

nedenle

ziyaretçilerin
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Çanakkale’ye

yönelik

seyahat

motivasyonlarında destinasyonun kültürel değer algısı ve seçim imajının etkili
olduğu söylenebilmektedir. (Mercan ve Kazancı, 2019)
Çanakkale’nin anıtsal çeşitliliğe sahip olmasının, doğal, tarihi ve kültürel
unsurları bünyesinde barındırıyor olmasının, kültürel mirasa değer veren bir
destinasyon olmasının, barış ve huzur duygusu oluşturuyor olmasının
ziyaretçilerde olumlu bir imaj oluşturması nedeniyle ziyaretçilerin memnuniyet
düzeyini etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla ziyaretçilerin memnuniyet
düzeylerinin yüksek olduğu destinasyonlara tekrar ziyaret isteğinin arttığı ve
ziyaretçilerin destinasyonda yaşadıkları deneyimleri başkalarına tavsiye
ettikleri söylenebilmektedir. Buna bağlı olarak da memnuniyetin tekrar ziyaret
ve tavsiyeyi etkilediği sonucuna varılabilmektedir. (Mercan ve Kazancı, 2019)
Çanakkale İli hem jeopolitik konumu hemde doğal ve kültürel kaynakları ile
kentsel imaj açısından önemli potansiyellere sahiptir. Kentte tarihi olaylara
tanıklık eden Gelibolu Yarımadasi Tarihi Milli Parkı, Troia Tarihi Milli Parkı ve
Kazdağı Milli Parkının bulunması ve koruma statüsüne alınması geçmişe dair
izlerin günümüzde de yaşatılmasına katkı sağlamaktadır. Kent, tarih boyunca
önemli savaşlara ev sahipliği yapmıştır. Bu yönüyle özellikle geçmişte yaşanan
ve milli duygular içerisinde büyük önem taşıyan olayların yıl dönümlerinde
şehitliklere ve tarihi bölgelere yerli-yabancı turist akışı olmaktadır. Ayrıca
kentin eski yerleşim alanı kentsel sit alanı olarak belirlenmiştir. Eski yerleşim
alanı sokak dokusu, yapı tipolojisi, önemli mimarlık eserleri vb. yönleriyle kent
içinde farklı bir doku ve dolayısıyla farklı bir algı oluşturmaktadır. Kentte,
belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ve kentin tanıtılmasını
amaçlayan kent rehberi broşürü ve Troia festivali ile yerel yönetimler
tarafından kentsel imaj oluşumunun desteklendiği ve katkı sağlandığı
görülmektedir. Çanakkale’de Lynch (1960)’in kent imgesinde belirlediği 5 temel
unsur olan, bölgeler, sınırlar, yollar, odaklar ve işaret öğeleri bakımından
algılanabilir ayrımlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu ayırt edilebilirlik olgusunda
bellekte yer edinen anı öğeleri, işlevsel farklılıklar ve geleneksel mimari büyük
önem arz etmektedir.
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5.ARAŞTIRMA BULGULARI ‘’ ISPARTA TARİHİ KENT MERKEZİ’’

5.1.Isparta Kenti ‘’ Kentsel Dinamikler ve Gelişme Potansiyeli’’
Isparta İli Merkez İlçesi’nin kentsel dinamiklerini ve gelişme potansiyelini
anlamak amacıyla kent merkezi sınırları içerisindeki 2018 yılı arazi kullanım
dağılımı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın corine cbs portalı üzerinden genel
başlıklar altında incelenmiştir. Yapay alanlar kent merkezinde yoğunluk
gösterirken, tarımsal alanlar kent merkezinin kuzeyinde, orman ve yarı doğal
alanlar ise kent yerleşiminin doğu, batı ve güney çeperlerinde yoğunluk
göstermektedir.(Şekil 5.1)

Şekil 5.1.Isparta merkez ilçesi arazi kullanım haritası (Tarım ve Orman
Bakanlığı Corine Cbs Portalından yararlanılarak yazar tarafından
hazırlanmıştır.)
Kent

içerisindeki

genel

arazi

kullanımının

alansal

dağılımı

aşağıda

gösterilmektedir. Kent merkezine ilişkin alan büyüklüklerinin sırasıyla orman
ve yarı doğal alanlar, tarımsal alanlar, yapay bölgeler ve su kütleleri olduğu
görülmektedir. Yapay bölgelerin toplam alan içerisindeki payı yanlızca %5,55
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olduğundan Merkez İlçede yapılaşma ve yapay sayılabilecek dışarıdan
müdahalelerin yoğun olarak bulunmadığı görülmektedir. (Çizelge 5.1)
Çizelge 5.1.Isparta merkez ilçesi genel arazi kullanım dağılımı (Tarım ve Orman
Bakanlığı Corine Cbs Portalından yararlanılarak yazar tarafından
hazırlanmıştır.)
Alan (ha)

Yüzde
(%)

Yapay Bölgeler (1)

4298.01

5.55

Tarımsal Alanlar (2)

22922.3

29.62

Orman ve Yarı Doğal

50085.86

64.72

80.26

0.1

77386.43

100.00

Alanlar (3)
Su Kütleleri (5)
Toplam

Isparta İli Merkez İlçesinin detaylı arazi kullanım büyüklükleri aşağıda
gösterilmiştir. Aşağıdaki verilere göre 1 rakamı ile başlayan kodlar yapay
bölgelerin, 2 rakamı ile başlayan kodlar tarımsal alanların, 3 rakamı ile başlayan
kodlar orman ve yarı doğal alanların ve 4 rakamı ile başlayan kodlar su
kütlelerin alt başlıkları olarak detaylandırılmıştır. Genel arazi kullanımına
benzer bir şekilde orman ve yarı doğal alanlar olarak nitelendirilen bölgeler
kent merkezinde alansal olarak en büyük orana sahiptir. Bunun yanında alansal
büyüklük olarak tarımsal açıdan sürekli sulanan alanların kent içerisinde
önemli bir payı bulunmaktadır. Yapay bölgeler kapsamında en büyük orana
sahip alanlar sürekli şehir yapılarıdır. Ancak kent yüzölçümü ve yerleşim
büyüklüğü düşünüldüğünde bu oranın yoğun bir kentsel alan kullanımı
olduğunu

düşünmemek

gerekmektedir.

Isparta

merkez

ilçe

kapsamında en düşük oranda su kütleleri bulunmaktadır. (Çizelge 5.2)
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sınırları

Çizelge 5.2.Isparta merkez ilçesi detaylı arazi kullanım dağılımı (Tarım ve
Orman Bakanlığı Corine Cbs Portalından yararlanılarak yazar
tarafından hazırlanmıştır.)
Katman

Alan (ha)

Yüzde
(%)

Bitki Değişim Alanları (324)

18443

23.83

Sklerofil Bitki Örtüsü (323)

9357,08

12.09

İğne Yapraklı Ormanlar (312)

8248,7

10.66

Sürekli Sulanan Alanlar (2121)

6080,67

7.86

Çıplak Kayalık (3321)

5606,61

7.24

Doğal Bitki Örtüsü İle Karışık Tarım Alanları (243)

4718,2

6.1

Sulanan Karışık Tarım Alanları (2422)

3226,55

4.17

Seyrek Bitki Alanları (333)

3094,97

4

Sulanmayan Karışık Tarım Alanları (2421)

3043,78

3.93

Sulanan Meyve Alanları (2222)

2792,18

3.61

Karışık Ormanlar (313)

2658,2

3.43

Sürekli Şehir Yapısı (111)

2161,09

2.79

Doğal Çayırlıklar (321)

1961,13

2.53

Sulanmayan Ekilebilir Alanlar (2111)

1199,87

1.55

Endüstriyel ve Ticari Birimler (121)

1171,35

1.51

Mera Alanları (231)

859,34

1.11

Geniş Yapraklı Ormanlar (311)

635,79

0.82

Sürekliliği Olmayan Yerleşim Alanları (1122)

599,69

0.77

Sulanmayan Meyve Alanları (2221)

455,45

0.59

Sürekli Sulanan Alanlar İçinde Sera Alanları

428,07

0.55

İnşaat Sahaları (133)

227,71

0.29

Maden Çıkarım Sahaları (131)

138,17

0.18

Üzüm Bağları (221)

118,18

0.15

Sahiller, Kumsallar, Kumluklar (331)

80,4

0.1

Su Kütleleri (512)

80,26

0.1

(2122)
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Isparta kenti, kuzeyde Süleyman Demirel Caddesinin her iki tarafında batı ve
doğu olmak üzere birer yerleşkesi olan üniversite, kuzeydoğuda şehir hastanesi,
güneydoğuda istasyon ve doğu ve batıda tarım alanları ile çevrili, kenti kuzeygüney doğrultusunda kesen Süleyman Demirel Caddesi’nin ana ulaşım aksını
oluşturduğu, uzantısı olan Mimar Sinan Caddesi ile bu caddenin çevresinde
ticaret alanlarının yoğunlaştığı bir kenttir. Kompakt bir forma sahip olan Isparta
kenti üniversitenin, sanayinin ve çevrede bulunan kırsal yerleşimlerin yarattığı
baskı dolayısıyla ve doğal yapının verdiği olanaklar ölçüsünde çeperlere doğru
gelişme göstermektedir. (Aydın ve Polat,2021)
Isparta İli kent merkezinin makraform gelişimi belirli aralıklarla ( 2003 yılı2010 yılı- 2021 yılı)

uydu görüntüleri üzerinden incelenmiştir. Kent

yerleşiminin 2000’li yıllarda kopuk ve parçacıl olduğu görülmektedir. Süleyman
Demirel Üniversitesi yapılaşmasını henüz tamamlamamıştır. Bu nedenle
üniversite etrafında belirli yerleşim alanlarının bulunduğundan söz edilebilse de
yoğun bir yapılaşma ve nüfus hareketi görülmemektedir. Bu yıllarda kent
merkezi ile üniversite arasında seyrekte olsa ticari üniteler bulunmaktadır.
2003 yılından 2010 yılına kadar geçen süreçte üniversite yapılaşması kısmen
gelişme göstermektedir. Buna bağlı olarak üniversite çevresinde yer alan
yerleşim alanları da üniversite yönünde gelişmeye devam etmektedir. Kent
merkezindeki

yerleşmelerde

ise

kentsel

boşluklar

kısmen

dolmaya

başlamaktadır. Bu yıllarda kent merkezindeki yerleşim makraformu güneydoğu
yönünde gelişme göstermektedir ve kent kompakt bir yerleşim özelliği
kazanarak bütüncül bir yapıya geçiş sağlamaktadır. 2010 yılından 2021 yılına
kadar geçen süreçte üniversite büyük oranda yapılaşmasını tamamlamıştır.
Bunun neticesinde üniversite çevresindeki yerleşim alanlarında büyük
gelişmeler yaşanmıştır. Üniversitenin gelişmesi ile kent merkezindeki yerleşim
alanları ile üniversite çevresindeki yerleşim alanları arasında ticari ünitelerde
gelişmeye devam etmektedir. 2021 yılında 2010 yılından farklı olarak seyrek
yapılaşmaların

bulunduğu

gelişme alanları

ulaşmıştır. (Şekil 5.2)
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büyük

oranda

doygunluğa

Şekil 5.2.Isparta ili kent merkezi yıllara göre uydu görüntüleri ve makraform
gelişimi
5.1.1.Coğrafi konum ve ulaşım olanakları
Isparta Akdeniz Bölgesi’nin iç batısında, “Göller Bölgesi” olarak adlandırılan
alanda yer almaktadır. Batısında Burdur, doğusunda Konya, kuzeyinde
Afyonkarahisar, güneyinde ise Antalya konumlanmaktadır. 1040 m rakıma
sahip şehir, doğuda Davraz Dağı, güneyde Kundaklıebe ve Karatepe, batıda
Hisar ve Gölcük, kuzeyde de Kayı ve Çünür Tepeleri ile çevrelenmiş az eğimli bir
düzlükte yer almaktadır. (Köse,2018)
Isparta İli;

Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve

Osmaniye illeri ile beraber Türkiye’nin güneybatısında ve Akdeniz Bölgesi
içerisinde yer almaktadır. Isparta İli doğusunda Konya, güneyinde Antalya,
batısında Burdur ve kuzey batısında Afyonkarahisar illeri ile komşu
konumdadır. İlde Aksu, Atabey, Keçiborlu, Uluborlu, Yalvaç, Şarkikaraağaç,
Sütçüler, Gelendost, Gönen, Eğirdir, Yenişarbademli, Senirkent ve merkez ilçe
olmak üzere toplam 13 ilçe bulunmaktadır. Isparta Merkez İlçe ise Isparta İl
sınırının batısında Burdur İli ile komşu konumundadır. (Şekil 5.3)
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Şekil 5.3.Isparta ili merkez ilçe coğrafi konumu (Mapbox Online Haritalardan
yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir)
Isparta kenti büyük ölçüde sadece kendi il sınırları içindeki yerleşmeleri etki
alanı içinde bulunduran 4. kademe bir merkez konumundadır. Bu alan içinde en
fazla hareketlilik, ana işlevsel merkezler (4. ve 5. kademe kentsel merkezler) ile
alt işlevsel merkezler (2. ve 3. kademe merkezler) arasındadır. Isparta’nın
bölgesel ilişkilerini sağlayan ulaşım bağlantıları, güney-doğudaki yakın çevre
yerleşmelerine bağlanan yollar dışında, temelde kuzeybatı-güneydoğu yönünde
uzanan Devlet Karayolu (D650 ve D685) ile kuzeydoğudaki alanlarla ilişkisini
kuran Eğirdir yoludur (D330). Bu yollar alt merkezler ile ilişkinin ötesinde,
bölgesel ve ülkesel ilişkileri de sağlayan bağlantılardır. Isparta, kuzeyde Burdur
ve Afyon üzerinden Orta Anadolu ve İç Ege bölgelerine bağlanan karayolu ile
Burdur’a 54 km, Keçiborlu, Dinar ve Sandıklı üzerinden Afyon’a ise 174 km
mesafededir. Güneyde ise Isparta’yı Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan DereboğazıAntalya yolunun açılması ile daha önce 169 km olan Isparta-Antalya bağlantısı
126 km’ye inmiş, yolculuk süresi de yaklaşık bir saate düşmüştür. (Naryaprağı
ve Polat, 2020) (Şekil 5.4)
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Şekil 5.4.13. Bölge (Antalya- Isparta- Burdur) ulaşım güzergahları (KGM, 2021)
Bunun yanı sıra Isparta İli merkez ilçe içerisinde önemli ulaşım akslarının alanın
kuzeyinde ve doğusunda bulunduğu görülmektedir. Bu ulaşım aksları diğer
ilçelerle ulaşımı sağlamakla birlikte kent içinde de ana ulaşım aksı özelliği
göstermektedir. D685 karayolu ile merkez ilçenin kuzeyinde bulunan Süleyman
Demirel Üniversitesine erişim sağlandığından bu güzergahta trafik yükünün
fazla olduğu söylenebilmektedir. D685 karayolu ile başlayan ve kent
merkezinde kent içi ana yol olarak devam eden güzergah, kentin erişilebilirlik
bakımından ana omurgasını oluşturmaktadır. Bununla birlkte kent içerisinde
üçüncül ve dördüncül yolların baskınlığı göze çarpmaktadır. (Şekil 5.5)
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Şekil 5.5.Isparta ili merkez ilçe ulaşım ağı (Mapbox Online Haritalardan
yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir.)
5.1.2.Tarihsel ve kentsel gelişim
Isparta’nın yerleşme tarihi incelendiğinde, kentin antik çağlarda yerleşme yeri
olarak seçildiği görülür. Isparta şehrinin Psidia’nın önemli yerleşmelerinden
olan Baris’in yerinde kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Önceleri Hitit
Avraza devletinin idaresinde olan kentin uzun süre önemli bir varlık
gösteremediği, ancak Psidia Piskoposluğunun merkezi olduktan sonra önem
kazanmaya başladığı görülmektedir. Selçuklular zamanında Isparta bir uç şehri
olmuş, Osmanlılar döneminde şehzade sancağı görevini üstlenmiştir. Isparta
yöresinin çok eski çağlardan beri yerleşmeye sahne olduğu bugün ortaya
çıkarılmış olan antik kent kalıntılarından anlaşılmaktadır. (Sargın, 2005)
Demirgil (2007)’in de belirttiği gibi tarih boyunca birçok döneme ait izleri
bünyesinde bulunduran Isparta’da yerleşimin bugünkü buluntular ışığında
Paleolitik dönemden başladığı söylenebilir. Bu döneme ait kalıntılara Bozanönü
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Ovası’nın ortasında bulunan Kapalı İn Mağarası’nda rastlanmaktadır. Ayrıca
Neolitik döneme ait izlere de Yeniköy Höyüğü’ndeki buluntularda rastlanır.
Kalkolitik dönem yerleşimleri olarak bilinen Tol Höyüğü ve Köşktepe’nin yanı
sıra Senirce Köyü, Yalvaç, Gelendost, Atabey, Gündürle ve Isparta kent
merkezinde yapılan araştırmalarda Tunç Çağı izleri bulunmuştur (Köse, 2018).
Bulunduğu konum nedeniyle tarihsel süreç içinde Roma egemenliğinde iktisadi,
Bizans döneminde de önemli bir dini merkez olmuştur. Akdeniz sahiline yakın
önemli bir merkez olan kentte imar çalışmaları hızlandırılmış, Anadolu’yla olan
ilişkisi nedeniyle de Osmanlı döneminde Hamid Sancağı’nın merkezi ilan
edilmiştir (Akdemir, 2008)
Kent merkezinde bulunan en erken tarihsel yapılar 16. YY’e tarihlenmektedir.
20. YY.’ye kadar kent merkezi tarihsel niteliğini korunmuştur. 20. YY’nin ilk
yarısında tarihi kent merkezi olan Kaymakkapı Meydanı ve çevresinde yer alan
tarihi doku müdahaleler görmeye başlamıştır. Bu alanı merkez alan kent kuzey
ve güney yönlerine doğru yeni yapılaşma ile gelişmiştir (Şekil 5.6). Günümüzde
kent merkezinde 16. YY ve 19. YY arasındaki döneme ait anıtsal yapılara ve 19.
YY sonu ve 20. YY başına ait konut dokusuna rastlanmaktadır.(Köse,2018)
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Şekil 5.6.Isparta ili kent merkezi gelişimi (Köse,2018)
Son yıllarda kentin mekânsal büyümesinde birçok faktör etkili olmuştur.
Topografya, akarsular, toprak verimliliği gibi fiziki değişkenlerin yanı sıra,
demiryolu istasyonu, karayolu geçişi, gecekondu önleme bölgeleri, toplu konut
alanı, küçük sanayi, önemli kamu ve sanayi tesislerinin yer seçimleri kentsel
gelişme yönü ve kentsel makro formu etkilemiştir. (Anonim, 2014)
5.1.3.Sosyal yapı ve ekonomik durum
1522 yılında yapılan nüfus sayımı kayıtlarından Isparta’da 8000 nüfus ve 16
Müslüman 1 Hristiyan mahallesinin bulunduğu tespit edilmiştir. 1734 yılı sicil
kayıtlarında ise mahalle sayısının 21’e çıktığı gözlenmiştir. 1760’lı yıllarda ise
Çelebiler, Cedid, Tekke, Kemer, Çavuş, Temel ve Emre Mahallelerinin
eklenmesiyle bu sayı artmıştır.(Erçetin, 2014) 19. YY’de şehrin nüfusu 1800020000 arasında değişmekte olup bunun 13000’i Müslüman, 4000’i Rum, 552’si
Ermenidir (Demirci, 2010).
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Çok eski bir yerleşme alanı olan Isparta İli merkezinde 1920’li yıllara kadar
Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yörükler ile 19. YY’de Kafkasya ve Rumeli’den
gelen göçmenler bir arada yaşamışlardır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından 1923
yılında mübadele ile Isparta’da yaşayan Rumların Yunanistan’a gitmesi, oradaki
Türklerin de Isparta’ya gelerek yerleşmesi kültürel yapıda değişimlere yol
açmıştır (Türk, 1995)
Isparta Merkez İlçede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020
yılı toplam nüfus 262255 kişidir. İlçe merkezinde nüfusun büyük çoğunluğu
şehirde yaşamaktadır. (Çizelge 5.3) Merkez İlçede yaşayan kadın -erkek sayıları
oldukça yakındır.

Buna rağmen kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranla

göreceli olarak yüksek olduğu görülmektedir. (Çizelge 5.4)
Çizelge 5.3.Isparta merkez ilçe 2020 yılı köy /kent nüfusu (TÜİK, 2020)
Yıl

İl/İlçe

2020 Isparta(Merkez)

Köy (%)

Şehir (%)

21532

240723

(%8.21)

(%91,78)

Toplam
262255

Çizelge 5.4.Isparta merkez ilçe 2020 yılı erkek-kadın nüfusu(TÜİK, 2020)
Yıl
202
0

İl/İlçe
Isparta(Merkez)

Erkek

Kadın

129955

132300

(49,55)

(%50,45)

Toplam
262255

İlçedeki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını incelendiğinde, 15-19 yaş
aralığındaki nüfusun toplam nüfus içerisindeki en büyük paya sahip olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte 0- 24 yaş arası ( genç nüfus özelliği gösteren
yaş aralığı) nüfus ilçe nüfusunun yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. İlçe’nin
toplam nüfusu içerisinde en az paya sahip kesim 90+ yaş grubudur. 65- 90+ yaş
arası ( yaşlı nüfus özelliği gösteren yaş aralığı) nüfus ilçe nüfusunun yaklaşık
%10’unu oluşturmaktadır . Isparta İli Merkez İlçede nüfusun yaş aralıklarına
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göre dağılımı genel olarak irdelendiğinde, nüfusun genç nüfus ağırlıklı olduğu
görülmektedir. (Çizelge 5.5)
Çizelge 5.5.Isparta merkez ilçe 2020 yılı nüfusunun yaş aralıklarına göre
dağılımı(TÜİK, 2020)
2020 yılı
Yaş Grupları Isparta(Merkez) Oran (%)
0-4

15924

6.072

5-9

18372

7.005

10-14

18824

7.178

15-19

29826

11.37

20-24

19366

7.384

25-29

19054

7.265

30-34

20037

7.64

35-39

20437

7.793

40-44

17912

6.83

45-49

15000

5.72

50-54

14089

5.372

55-59

17519

6.68

60-64

11742

4.477

65-69

9846

3.754

70-74

6353

2.422

75-79

3819

1.456

80-84

2426

0.925

85-89

1262

0.481

90+

447

0.17

Toplam

262255

100

Isparta ilinde nüfusun %56,90’lık bölümü tarım sektöründe çalışmaktadır.
İkinci sırada hizmet sektörleri %30,34 ve üçüncü sırada sanayi sektörü %8.34
yer almaktadır. Isparta ilçe merkezi dikkate alındığında, tarım sektörünün payı
%19.38, sanayi sektörünün payı %14,86, inşaat sektörünün payı %5.24 ve
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hizmetler sektörünün payı ise %59.99 olarak görülmektedir (Isparta İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü İstatistikleri, 2021)
Isparta ilinin genel ekonomik yapısı tarım, hayvancılık, sanayi, el sanatları ve
ticarete dayanmaktadır. Geçmişte tarımın ağır bastığı il ekonomisinde, son
yıllarda hizmet sektörünün ağırlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Bu
değişimde, nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi ile üniversitenin kurulması
etkili olmuştur. Özellikle üniversitenin il merkezi ile ilçelerinde bulunan
akademik birimlerinin ilin gerek ticari hayatında ve gerekse sosyo-kültürel
yönünde önemli rol oynadığı söylenebilmektedir. ( Bilir, 2010)
5.1.4.Kentsel imaj öğeleri
Her kentte olduğu gibi Isparta kentinin de kendine özgü imaj öğeleri
bulunmaktadır. Bu öğeler tanınırlık/bilinirlik, popülerlik ve işlevsellik
kavramları ile tanımlanmaktadır ve imaj öğelerinin belirlenmesinde bu unsurlar
ön plana çıkmaktadır. Kentlerde ön plana çıkan unsurların birbirlerinden farklı
olarak doğal, kültürel, mimari, işlevsel vb. özellikleri bulunmaktadır. Bu
unsurlar mekânsal olarak tanımlanabilir ve çevresel olarak algılanabilir
olabilmektedir. Ayrıca kentlerdeki imaj öğeleri yanlızca algılanabilir mekânsal
çevreler olmak zorunda değildir. Kentin tarihini, kimliğini ve kültürel
değerlerini yansıtan simgesel unsurlar veya kentsel belleğin zihindeki
yansımaları da kentsel imaj öğelerini belirlemektedir.

5.1.4.1.Çevresel: ‘’ fiziki çevrede yer alan doğal ve yapay oluşumlar’’
Isparta İli kapsamında algılanabilir mekânsal çevreler

(doğal ve yapay

oluşumlar) bakımından kentsel imaj öğeleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme
yapılırken Isparta İli genelinde ön plana çıkan 10 adet, Isparta Merkez İlçede ön
plana çıkan 8 adet imaj öğesi belirlenmiştir. Kentsel imaj öğeleri belirlenirken
bilinirlik, popülerlik ve işlevsellik kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Kentsel imgenin ve kenti algılayış biçiminin kişiden kişiye değişiklik gösterdiği
bilinmektedir. Ancak bireylerin örgütlü bir biçimde bir arada yaşayarak
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oluşturduğu toplumlarda ortak değerler ve kentliler tarafından genel kabul
gören imaj öğeleri bulunmaktadır. Çalışma kapsamında kentin temel imajının
belirlenebilmesi amacıyla genel ve ortak değerler baz alınarak imaj öğeleri
sınıflandırılmıştır. Kentsel İmaj öğeleri değerlendirmesi 2 aşamalı olarak
gerçekleştirilmiştir. 1. Aşamada Isparta İli geneli, 2. Aşamada ise Isparta Merkez
İlçesi ele alınmıştır.
Isparta İli genelinde birincil imaj öğeleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir
Gölü ve Davraz Kayak Merkezi, ikincil imaj öğeleri lavanta bahçeleri ve Gölcük
Tabiat Parkı, üçüncül imaj öğeleri Gökçay Mesireliği, Kovada Milli Parkı ve
Yazılı Kanyonu, dördüncül imaj öğeleri ise Psidia Antik Kenti ve Zindan
Mağarası olarak belirlenmiştir.(Şekil 5.7)

Şekil 5.7.Isparta ili geneli kentsel imaj öğeleri sınıflandırması
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Isparta Merkez İlçede birincil imaj öğeleri Süleyman Demirel Üniversitesi,
Gölcük Tabiat Parkı ve Davraz Kayak Merkezi, ikincil imaj öğeleri Gökçay
Mesireliği, İYAŞ Alışveriş Merkezi, Üzümcüler Çarşısı ve Kentsel Sit Alanı,
üçüncül imaj öğeleri ise Ayazmana Mesireliği ve Kayakapı Harabeleri olarak
belirlenmiştir.(Şekil 5.8)

Şekil 5.8.Isparta ili merkez ilçe kentsel imaj öğeleri sınıflandırması
Isparta İli genelinde ve Isparta İlçe merkezinde kentsel imaj öğeleri bakımından
Süleyman Demirel Üniversitesinin varlığı ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda
Isparta İli ölçeğindeki kentler içerisinde öğrenci nüfusu bakımından Isparta
İli’nin potansiyeline dikkat çekmek gerekmektedir. İmaj öğeleri bakımından
etkinliklerin yüksek olduğu ve aktiviteler açısından aktif bir biçimde
kullanılabilen rekreatif alanların da kentsel imajda önemli bir payı
bulunmaktadır. Kent merkezi ve alışveriş merkezi ise işlevsellik bakımından
yoğun olarak kullanılmaktadır ve bu özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
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5.1.4.2.Sosyo-kültürel: ‘’toplumsal yapı, kentsel bellek, kültürel kimlik,
tarihsel geçmiş’’
Kentin temel imajını yalnızca algılanabilir mekânsal çevreler (doğal ve yapay
oluşumlar) belirlememektedir. Kentlerin tarih boyunca hafızalarında yer edinen
önemli gelişmeler de kent imgesinde büyük yere sahiptir. Bu açıdan kentler
toplumsal yapı, kültürel kimlik, tarihsel geçmiş ve kentsel bellek açısından da
incelenmesi gerekmektedir. Örneğin Isparta’da yıllar boyunca gül ve gül
ürünleri tanınabilirlik açısından önemli bir unsur olmuştur. Gül üretimi ile
başlayan, gül ürünlerinin işlenerek ticaretinin yapılması ile devam eden ve bu
konuda uzmanlaşmaya gidilen süreçte gül ve gül ürünleri giderek daha popüler
hale gelmiştir. Öyle ki Isparta Belediye’sinin logosunda gül simgesi
kullanılmaktadır. Dolayısıyla gül simgesel bir biçime bürünerek Isparta’da
yaşayan kentliler için kentsel bellekte yer edinmektedir. Ayrıca bir unsurun imaj
öğesi haline gelebilmesi için tanıtım ve reklam boyutununda unutulmaması
gerekmektedir.
Isparta denilince akla ilk gelen kelimelerin başında gül gelmektedir ve bu durum
tanıtımının iyi yapıldığı ve önemli bir kent imajı unsuru olduğu görülmüştür.
Bunun yanı sıra son yıllarda adını duyuran lavanta ise Isparta denilince akla ilk
gelen kelimeler arasında bulunmaktadır.

Isparta İlin’de kültürel etkinlik,

eğlence ve spor olanaklarının öğrenciler tarafından yetersiz bulunduğu
görülmektedir. Kentin en dezavantajlı yönü, sosyal aktivitelerin yetersizliğidir
ayrıca öğrenciler kenti gelişmemiş ve pahalı bulunmaktadır. (Onay vd., 2019)
Davras (2019) ‘ın katılımcılar ile yaptığı çalışmaya göre “Isparta denildiğinde,
bazı özellikleri (kayak merkezi, gül ve lavanta bahçeleri, gölleri vb.) hemen
aklıma gelir” ve “gül ve lavanta denildiğinde aklıma hemen Isparta gelir”
maddeleri en yüksek ortalama değerine sahiptir. En az ortalama değerine sahip
olan madde ise “Isparta’nın eğlence ve gece hayatı çok çeşitli ve renklidir”
ifadesidir. Bu sonuçlara göre, Isparta ilinin turizm değeri olarak ön plana çıkan
gül ve lavanta bahçeleri ile Davraz Kayak Merkezi’nin katılımcılarda farkındalık
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oluşturmasına rağmen, algılanan hizmet kalitesinin düşük olması da
destinasyon imajını olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilmektedir.
Yine günümüzde oldukça popüler olan sosyal medya paylaşımlarının turistlerin
seyahat

tercihlerinde

etkisi

olduğu

yönünde

fikir

birliğine

sahip

olunmaktadır. Yaşanılan teknolojik çağın etkisiyle insanların sosyal medya
mecralarında aktif olarak yer aldığı, kullanıcıların yapılan paylaşımları yakından
takip ettikleri söylenebilir. Yeni destinasyonlar keşfetmek, bu yerler hakkında
derinlemesine bilgi edinmek, yapılan paylaşımları görmek, seyahat eden
kullanıcıların yorumlarını analiz etmek gibi pek çok eylem sosyal medya
mecraları vasıtasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bir destinasyona seyahat kararı
alma

konusunda

görselliğin

önemi

ayrıca

vurgulanmıştır.

Bölgenin

fotoğraflanabilir çekicilikte olmasının ve çok sayıda takipçi kitlesine sahip
insanların

bölgeyi

ziyaret

edip

paylaşımlarda

bulunmasının insanların

seyahat tercihleri konusunda önemli kriterler olduğu görülmektedir. (Aşıroğlu
ve Çuhadar, 2021)
Sonuç olarak kentlerde soyut olarak görülen toplumsal yapı, kültürel kimlik,
tarihsel geçmiş ve kentsel bellek imajı doğrudan etkilemektedir. Bu unsurların
yalnızca

mekânda

görüldüğü

takdirde

değer

kazanması

kente

zarar

vermektedir. Örneğin Isparta İli için Süleyman Demirel’in ülke yönetiminde söz
sahibi olması ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olması mekânsal olarak algılanabilir
olmasada önemli bir tanıtım sağlamaktadır. Aynı şekilde antik kentler ve
tarihsel kalıntılar mekânsal birer öğe olması sebebiyle ziyaret edilebilmektedir
ve turist çekmektedir. Ancak toplumsal, kültürel, tarihsel değeri bulunan ve
kentsel

bellekte

yer

edinen

unsurların

imaj

öğesi

olarak

değerlendirilebilmesinin tek yolu mekânsal öğeler haline getirmek değildir. Bu
tür unsurlar için logo tasarımları, broşür ve kitapçık hazırlanması, reklam ve
yayın araçlarının kullanılması, etkinlik ve festivallerin düzenlenmesi kentsel
imaja katılımda fayda sağlamaktadır.
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5.2.Isparta Tarihi Kent Merkezi ‘’ Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş
Sahası’’
Isparta İli merkez ilçede bulunan kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahası, kent
yerleşiminin merkezinde yer almaktadır. Kentsel sit alanı Isparta Merkez
İlçesinin kent merkezinde yeni merkezi kullanımlarında eklemlenmesiyle
kompakt biçimde bütünsel bir odak konumundadır. Isparta Kentsel sit alanı
içerisinde Kutlubey (Ulu) Camii, İplikçi (Halil Hamit Paşa) Cami, Kavaklı (Abdi
Paşa) Cami, Mimar Sinan Cami, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, Valilik,
Dalboyunoğlu Hamamı gibi önemli anıtsal yapılar bulunmakla birlikte alanda
bulunan tarihi üzüm çarşısı hala ticaret işlevini sürdürmektedir. (Şekil 5.9)

Şekil 5.9.Kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahasının Isparta merkez ilçe
içerisindeki konumu
Çalışma alanını, içerisinde sivil mimari örneklerin bulunduğu mahalle, kentin
tarihi çarşısının (Üzüm Pazarı) bulunduğu ada ve valilik binasının olduğu ada
oluşturmaktadır. Kentin bugünkü merkezi hala eski yerleşime ait tarihi kent
dokusu üzerinde bulunmaktadır. Ancak kent kuzeyde yer alan üniversiteye
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doğru gelişmektedir. Isparta kent merkezinde yer alan yaklaşık 17 hektarlık
alanda; çok sayıda konutun yanı sıra ticari, dini yapılar ve kamu yapıları yer
almaktadır. Konutların bulunduğu yapı adaları, kentin tarihsel süreçteki mimari
yapısına ait izler taşımaktadır. Tarihi dokunun dışında yer alan yeni yerleşim
alanlarında ise, yapıldığı arsanın fiziksel özellikleri, konumu ve imar haklarına
göre belirlenmiş kat yüksekliklerinde betonarme ve yığma yapılar inşa
edilmiştir.(Köse,2018)
Isparta tarihi kent merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesi) konumsal
açıdan birçok odak noktasına yakın konumda bulunmaktadır. Bu sebeple alanın
işlevsel ve mekânsal potansiyeli yüksek görülmektedir. Kentsel sit alan kent içi
ana yollar üzerinde yer almaktadır. Ayrıca önemli kamusal yapılarla da ilişki
kurulabilmektedir. Tarihi kent merkezinin içerisinden geçen kent içi ana yol
üzerinde belediye binası yer almaktadır. Ayrıca tarihi kent merkezi kent
bütününe etki eden işlevsel ve mekânsal uzmanlaşmanın yüksek olduğu
yerleşimin odak noktası sayılabilecek kent merkezinin alt bölgelerinden biri
olarak görülmektedir. Kent merkezinin kuzeybatısında Isparta Ticaret ve Kültür
Merkezi bulunmaktadır. Bununla birlikte yakın çevrede ticari ünitelerin
yoğunluğu ve güçlü ulaşım bağlantılarının varlığı dikkat çekmektedir. Tarihi
değere sahip olan eski kiliseler ise tarihi kent merkezinin güneybatısında yer
almaktadır. Ayrıca tarihi kent merkezinin kuzeydoğusunda bulunan spor alanı
(Atatürk Stadyumu) rekreatif potansiyel taşımaktadır. Kentsel Sit alanı sınırı
içerisinde valilik binası bulunmaktadır. Valilik binasının yer aldığı yapı adasında
boş alanlar park ve meydan düzenlemeleri yapılarak rekreatif amaçlı
kullanılmaktadır. (Şekil 5.10)
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Şekil 5.10.Kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahasının yakın çevresi ile ilişkisi
Tarihi kent merkezinin en eski yıllara ait uydu görüntüsü 2003, en yeni uydu
görüntüleri ise 2020 yılına aittir. Alana yönelik Koruma Amaçlı İmar Planının
onaylandığı 2014 yılı da dikkate alınarak uydu görüntüleri incelenmiştir.
Görüntüler incelendiğinde bu yıllar arasında alana dair yol üst yapısına ve
peyzaj tasarımına önem verildiği görülmektedir. Ayrıca kentsel sit alanı
içerisinde

yapı

yoğunluğu

azalırken

etkileme

geçiş

bölgesinde

yapı

yoğunluğunun arttığı gözlemlenmiştir. (Şekil 5.11)

Şekil 5.11.Kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesine ait 2003/2014/2020
yılları uydu görüntüleri
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Kentsel sit alanı ve etkileme geçiş sahasını kapsayan tarihi kent merkezinde bir
çok anıtsal yapılar, sivil mimarlık eserleri ve kamusal yapılar bulunmaktadır.
Bunlardan başlıcaları tescilli anıtsal yapılar olan Mimar Sinan Camii ve Kutlubey
Camii’dir. Bu eserler kentsel sit alanının kuzeyinde üzümcüler çarşısında ve
valilik binasının bulunduğu yapı adasında yer almaktadır. Üzümcüler çarşısı ise
yine kentsel sit alanının kuzeyinde bulunan, küçük ticari ünitelerden oluşan
geleneksel ürünlerin yer aldığı eski bir çarşı niteliği taşımaktadır. Üzümcüler
Çarşısı kent merkezinde yer alan diğer kentsel dokular arasında işlevsel ve
tipolojik açıdan hemen farkedilmektedir. Kentsel sit alanının kuzeydoğusunda
(etkileme geçiş bölgesi içerisinde) ve en dış çeperde yer alan İyaşpark Oteli ise
farklı bir dokusal nitelik taşımaktadır. İyaşpark Oteli yüksek katlı ve modern
mimari yapısı ile diğer yapılardan kolayca ayırt edilebilmektedir. Kentsel sit
alanının güneydoğusundaki ve iç kesimlerinde yer alan yapılar ise genellikle
konut kullanımında ve düşük katlı yapılardır. Ancak özellikle kent içi anayollar
üzerinde yer alan yapılar konut- ticaret kullanımında ve göreceli olarak yüksek
katlı yapılardır. Kentsel sit alanının merkezinde yer alan türk köyü, pazar yeri ve
Cumhuriyet ilkokulunda geneksel mimarinin egemen olduğu ve etrafındaki
yollar bakımından organik sokak dokusuna sahip olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla bu alanların konumsal olarakta birbirine yakın olması bu bölgede
farklı bir kentsel dokunun algılanmasını sağlamaktadır. Kentsel sit alanı
içerisinde en çok dikkat çeken yapılardan birisi de valilik binasıdır. Valilik
binasının yer aldığı yapı adasında, meydan- park düzenlemeleri de
yapılmaktadır. Bu alanda ayrıca tarihi camiiler, tarihi Dalboyunoğlu hamamı,
bedesten ve ticari işletmeler yer almaktadır. Bu ticari işletmelerden biri olan
Atatürk parkı içerisindeki kafe-restoran belediye tarafından işletilmektedir. Bu
bölgede peyzaj düzenlemelerinin düzenli olarak yapılması rekreatif etkinliklerin
artmasına neden olmaktadır. (Şekil 5.12)
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Şekil 5.12.Fotoğraflarla tarihi kent merkezi
5.2.1.Arazi kullanımı ve ulaşım olanakları
Isparta İli tarihi kent merkezinde farklı işlevler, doğal, kültürel ve tarihsel değeri
bulunan unsurlar ve farklı tipolojideki yapılar bir arada yer almaktadır. Kentsel
sit alanı ve etkileme geçiş bölgesi, farklı alt bölgeleri kapsamaktadır. İlk olarak
sit alanının kuzeyinde bulunan tarihi üzümcüler çarşısı ele alınacak olursa, bu
alanda geleneksel ürünlerin satıldığı küçük ticaret birimleri yer almaktadır.
Ayrıca tarihi Mimar Sinan Camiide bu alanda bulunmaktadır. Üzümcüler
çarşısının içerisinde yer alan ulaşım aksları yaya yolu şeklinde düzenlenmiştir.
Sit alanın kuzeydoğusunda yer alan valilik binasının bulunduğu yapı adası ise
tarihi Dalboyunoğlu hamamını, tarihi camiileri, kafe-restoranları ve tarihi
bedesteni içermektedir. Bu yapı adasında meydan ve park düzenlemeleri
oldukça dikkat çekicidir. Bahsedilen yapı adası kentsel sit alanı ve etkileme geçiş
bölgesi

içerisinde

rekreatif

potansiyeli

ile

birlikte

odak

noktası

sayılabilmektedir. Kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesinin iç kesimlerinde
ve güneyinde yer alan alanda genellikle konut ve ticaret- konut kullanımında
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yapılar bulunmaktadır. Ticaret-konut alanları ana yollar üzerinde yer seçerken,
konut alanları daha çok iç kesimlerde yer almaktadır. Bu alanda tescilli anıtsal
yapılar ve tescilli sivil mimarlık eserleri yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda tarihi
Cumhuriyet ilkokulu ve ortaokulu da alanın merkezinde bulunmaktadır. Kentsel
sit alanı ve etkileme geçiş bölgesinin güneybatısında yer alan alanda park ve
meydan düzenlemeleri yapılmıştır. (Şekil 5.13)

Şekil 5.13.Tarihi kent merkezi arazi kullanım analizi
Tarihi kent merkezinde en fazla alansal büyüklük rekreasyon alanlarına aittir.
Bunun temel sebebi valilik binasının bulunduğu alanın bütüncül olarak rekreatif
alan olarak düzenlenmesi ve bu amaçla kullanılması olarak görülmektedir.
Tarihi kent merkezinde yoğun olarak yer alan diğer arazi kullanım fonksiyonları
ticaret-konut alanları, ticaret alanları ve konut alanlarıdır. Tarihi kent
merkezinde yer alan yapıların arazi kullanım fonksiyonlarının alansal büyüklük
tablosu aşağıda gösterilmektedir. (Çizelge 5.6)
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Çizelge 5.6.Tarihi kent merkezi arazi kullanım fonksiyonlarının alansal
büyüklükleri
Fonksiyon

Alan (M2)

Oran (%)

Eğitim Alanı

740

1.0

Camii

2232

2.9

Ticaret Alanı

8932

11.6

TİCK

12832

16.7

Resmi Kurum Alanı

908

1.2

Konut

7762

10.1

Sağlık Tesisi

256

0.3

Sosyal-Kültürel Tesis

1748

2.3

Umumi Tuvalet

151

0.2

Park

918

1.2

Otopark

2030

2.6

Rekreasyon Alanı

33496

43.6

Meydan

4797

6.2

Tarihi kent merkezinde arazi kullanım fonksiyonlarının oransal dağılımı
incelendiğinde,

sırasıyla en yüksek oranda rekreasyon alanlarının (%44),

ticaret-konut alanlarının(%17), ticaret alanlarının (%12), konut alanlarının(
%10), meydanların (%6), otoparkların (%3), camiilerin (%3), sosyal-kültürel
tesislerin (%2), parkların (%1), resmi kurum alanlarının (%1), eğitim
alanlarının (%1), umumi tuvalet ve sağlık tesisinin ( %0- %0.5 ) bulunduğu
görülmektedir. ( Şekil 5.14)
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Şekil 5.14.Tarihi kent merkezi arazi kullanım fonksiyonlarının oransal dağılımı
Tarihi kent merkezi ulaşım olanakları bakımından önemli bir konumda yer
almaktadır. Alanın içerisinden kent içi ana yol geçmektedir. Ayrıca tarihi kent
merkezi içerisinde toplayıcı ve alt toplayıcı yollar ile erişim sağlanmaktadır.
Tarihi ve kültürel değer taşıyan yapıların yoğun olarak bulunduğu üzümcüler
çarşısı içerisinde ve valilik binasının bulunduğu yapı adası içerisinde erişim
yaya yolları ile sağlanmaktadır. Bu alanlara araç giriş-çıkışı bulunmamaktadır.
(Şekil 5.15)

Şekil 5.15.Tarihi kent merkezi ulaşım ağı ve kademelenmesi
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Tarihi kent merkezi içerisindeki yollar incelendiğinde yolların, 4 farklı yol üst
yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Alan içindeki ana yollar ve toplayıcı yollar
genellikle asfalt kaplama olup, alanın iç kesimlerinde yer alan alt toplayıcı
yolların taş olduğu görülmektedir. Bunun yanında tarihi üzüm çarşısı
içerisindeki yaya yollarının üst yapısı andezittir. Aynı şekilde peyzaj
düzenlemelerinin yoğun olduğu görülen valilik binasının bulunduğu yapı
adasındaki yaya yollarının beton parke ile kaplandığı görülmektedir. (Şekil
5.16)

Şekil 5.16.Tarihi kent merkezi yol üst yapısı
5.2.2.Yapısal durum
Tarihi kent merkezinde yer alan yapılar yapı- parsel ilişkileri bakımından
incelendiğinde üzümcüler çarşısının bulunduğu yapı adasında yapılaşmaların
yoğun olduğu görülmektedir. Aynı zamanda tarihi kent merkezi genelinde ana
yol çevresindeki yapı adalarında yapı kütleleri büyük ve yapılaşmalar daha
yoğundur. Bununla birlikte iç kesimlerde ve valilik binasının yer aldığı yapı
adasında yapı kütleleri büyük olmasına rağmen yapılaşma yoğunluğu
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bulunmamaktadır. Tarihi kent merkezinde genellikle okul, cami vb. gibi sosyal
donatı alanlarının bulunduğu yapı adalarında yapı- parsel ilişkisi bakımından
yoğunluğun daha düşük olduğu görülmektedir. Üzümcüler çarşısı içerisinde
binaların, parselin tamamına yapılaşmaları sebebiyle dolu- boş oranı = yapı
alanı / parsel alanı ilişkisi bakımından yüksek orana sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Aynı şekilde genellikle sosyal donatı alanı (cami, okul vb.)
içerisindeki binalarının, geniş bahçe kullanımı sebebiyle yapı alanı / parsel alanı
ilişkisi bakımından düşük orana sahip oldukları anlaşılmaktadır. Özellikle valilik
binasının bulunduğu yapı adasında yapı alanı/ parsel alanını ifade eden doluboş oranı, parsellerin genellikle rekreatif amaçlı kullanılması sebebiyle oldukça
düşüktür. (Şekil 5.17)

Şekil 5.17.Tarihi kent merkezi dolu- boş analizi
Tarihi kent merkezi dolu- boş oranı = yapı alanı / parsel alanı ilişkisi
bakımından incelendiğinde yapı alanlarının yapı bulunmayan boş parsel
alanlarından daha fazla olduğu görülmektedir. (Çizelge 5.7)
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Çizelge 5.7.Tarihi kent merkezi yapı/parsel ilişkilerinin alansal büyüklükleri
DOLULUK-BOŞLUK

Alan

Oran

(M2)

(%)

Yapı Alanı

42030

51.3

Yapı Bulunmayan

39830

48.7

81860

100.0

Parsel Alanı
Toplam Alanlar

Tarihi kent merkezinde yapı/ parsel alanlarının oransal dağılımı incelendiğinde,
yapı alanlarının (%51), parsel alanlarının ( %49) olarak bulunduğu
görülmektedir. Yapılan analiz neticesinde oluşturulan alansal dağılım, genel bir
ifadeyle tarihi kent merkezinin tamamı için ortalama taban alanı kat sayısının
yaklaşık %50 olduğunu göstermektedir. (Şekil 5.18)

DOLULUK-BOŞLUK ORANI
Yapı
Bulunmayan
Parsel Alanı
49%

Yapı Alanı
51%

Şekil 5.18.Tarihi kent merkezi yapı/parsel ilişkilerinin oransal dağılımı
Tarihi kent merkezinde yer alan yapılar incelendiğinde alan içerisinde 1 katlı, 2
katlı,3 katlı, 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı, 9 katlı yapıların bir arada bulunduğu
görülmektedir. Tarihi üzümcüler çarşısı içerisindeki yapılar genellikle 2 ve 3
katlı yapılardır. Alanda ticaret-konut kullanımında bulunan, anayol ile toplayıcı
yollar üzerinde bulunan yapılar genellikle 5 katlı yapılardır. Tarihi kent
merkezinin iç kesimlerinde yer alan yapılar ise genellikle 1 katlı,2 katlı ve 3 katlı
yapılardır. Alandaki tescilli yapıların çoğunluğunun 1 katlı ve 2 katlı yapılar
olduğu görülmektedir. Tarihi kent merkezinde yer alan en yüksek katlı yapılar 9
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katlı olmakla beraber alanın çeperinde ana yol üzerinde bulunmaktadır.(Şekil
5.19)

Şekil 5.19.Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetleri
Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetlerine ilişkin en fazla alansal
büyüklük 5 katlı yapılara aittir. Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların yoğun
olarak kat adetleri 5 kat, 3 kat, 2 kat ve 1 katlı olarak gözlemlenmektedir. Alan
içerisinde yer alan yapılarda en düşük alansal büyüklüğe sahip kat adeti 6 katlı
yapılardır. Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetlerine ilişkin
alansal büyüklük tablosu aşağıda gösterilmektedir. ( Çizelge 5.8)
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Çizelge 5.8.Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetlerine ilişkin
alansal büyüklükler
KAT ADETİ

Alan

Oran

(M2)

(%)

1 Kat

4192

12.2

2 Kat

9174

26.8

3 Kat

4189

12.2

4 Kat

1544

4.5

5 Kat

9817

28.7

6 Kat

955

2.8

7 Kat

1480

4.3

9 Kat

2903

8.5

Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetlerine göre dağılımı
incelendiğinde, sırasıyla 5 katlı yapıların (%29), 2 katlı yapıların ( %27), 1 kat
ve 3 katlı yapıların (%12), 9 katlı yapıların (%8), 4 katlı yapıların (%5), 7 katlı
yapıların (%4), 6 katlı yapıların (%3) bulunduğu görülmektedir. (Şekil 5.20)

KAT ADETİ DAĞILIMI
6 Kat
3%

7 Kat
4%

9 Kat
8%

1 Kat
12%

2 Kat
27%

5 Kat
29%

3 Kat
12%

4 Kat
5%

Şekil 5.20.Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetlerine ilişkin
oransal dağılım
Tarihi kent merkezinde yer alan yapılar incelendiğinde alan içerisinde iyi, orta
ve kötü durumda yapıların bir arada bulunduğu görülmektedir. Tarihi
üzümcüler çarşısı içerisindeki yapılar genellikle orta ve kötü durumdaki
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yapılardır. Alanın çeperinde yer alan yapılar ve valilik binasının yer aldığı yapı
adasında bulunan yapılar genellikle iyi durumda bulunmaktadır. Tarihi kent
merkezinin iç kesimlerinde yer alan yapılar ise genellikle orta durumda
yapılardır.(Şekil 5.21)

Şekil 5.21.Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetleri
Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların durumlarına ilişkin en fazla alansal
büyüklük iyi durumdaki yapılara aittir. Tarihi kent merkezinde yer alan
yapıların yoğun olarak yapı durumları iyi durumda ve orta durumda olarak
gözlemlenmektedir. Alan içerisinde yer alan yapılarda en düşük alansal
büyüklüğe sahip yapı durumu kötü durumdaki yapılardır. Tarihi kent
merkezinde yer alan yapıların yapı durumlarına ilişkin alansal büyüklük tablosu
aşağıda gösterilmektedir. ( Çizelge 5.9)
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Çizelge 5.9.Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların yapı durumlarına ilişkin
alansal büyüklükler
YAPI DURUMU

Alan

Oran

(M2)

(%)

İyi

19556

56.3

Orta

13285

38.3

Kötü

1882

5.4

Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların kat adetlerine göre dağılımı
incelendiğinde, sırasıyla iyi durumdaki yapıların (%56), orta durumdaki
yapıların ( %38), kötü durumdaki yapıların (%6) bulunduğu görülmektedir.
(Şekil 5.22)

Kötü
6%

YAPI DURUMU

Orta
38%

İyi
56%

Şekil 5.22.Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların yapı durumlarına ilişkin
oransal dağılım
5.2.3.Mülkiyet durumu ve sahiplilik
Tarihi kent merkezinde 4 farklı mülkiyet durumundan söz edilebilmektedir.
Bunlar, belediye- il özel idaresine ait mülkiyetler, vakıflara ait mülkiyetler,
maliye hazinesine ait mülkiyetler ve şahsa ait (özel) mülkiyetlerdir. Belediye- il
özel idaresi mülkiyetinde bulunan alanlar tarihi kent merkezi içerisinde karma
biçimde

dağılmıştır.

Tarihi

kent

merkezi

içerisinde

maliye

hazinesi

mülkiyetinde bulunan tek alan valilik binasının bulunduğu alandır. Vakıflara ait
mülkiyetler ise genellikle üzümcüler çarşısı içerisinde ve valilik binasının
bulunduğu yapı adası içerisinde yer alan tarihi yapıların ve camilerin bulunduğu
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alanlardır. Son olarak tarihi kent merkezi içerisinde yer alan ve genellikle konut
veya konut- ticaret kullanımında bulunan alanlar şahsa ait (özel) mülkiyetlerdir.
Mülkiyet ve sahiplilik durumuna ilişkin veriler aşağıda haritalaştırılmıştır. (Şekil
5.23)

Şekil 5.23.Tarihi kent merkezi mülkiyet durumu ve sahiplilik ( Köse, 2018’den
ve Koruma Amaçlı İmar Planı, 2014’ten yararlanılarak yazar
tarafından üretilmiştir.)
Tarihi kent merkezinde mülkiyet durumu ve sahiplilik ile ilgili olarak alansal
büyüklükler incelendiğinde,
mülkiyete aittir.

en fazla alansal büyüklük şahsa ait( özel)

İkinci olarak şahsa ait mülkiyetteki alanları,

vakıf

mülkiyetindeki alanlar izlemektedir. Alanda mülkiyet durumu ve sahiplilik
bakımından üçüncü alansal büyüklük belediye- il özel idaresi mülkiyetindeki
alanlara aittir. Son olarak alansal büyüklük bakımından tarihi kent merkezinde
en az bulunan ve yalnızca valilik binasının bulunduğu alanda yer alan maliye
hazinesine ait mülkiyet gelmektedir. Tarihi kent merkezinde yer alan yapıların
arazi

kullanım

fonksiyonlarının

alansal

gösterilmektedir. (Çizelge 5.10)
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büyüklük

tablosu

aşağıda

Çizelge 5.10.Tarihi kent merkezi mülkiyet durumu ve sahiplilik ile ilgili alansal
büyüklükler
Mülkiyet

Alan

Oran

(M2)

(%)

Özel Mülkiyet

56515

78.6

Vakıf Mülkiyeti

6855

9.5

Maliye Hazinesi

2987

4.2

Belediye- Özel İdare

5547

7.7

Tarihi kent merkezinde mülkiyet durumu ve sahiplilik ile ilgili oransal dağılım
incelendiğinde,

sırasıyla en yüksek oranda şahsa ait (özel) mülkiyetteki

alanların (%79), vakıf mülkiyetindeki alanların (%9), belediye- il özel idaresi
mülkiyetindeki alanların (%8) ve maliye hazinesi mülkiyetindeki alanların (%4)
bulunduğu görülmektedir. ( Şekil 5.24)

MÜLKİYET-SAHİPLİLİK
Vakıf
Mülkiyeti
9%

Maliye
Hazinesi
4%

Belediye- Özel İdare
8%

Özel
Mülkiyet
79%

Şekil 5.24.Tarihi kent merkezi mülkiyet durumu ve sahiplilik ile ilgili alanların
oransal dağılımı
5.2.4.Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları
Isparta İli merkez ilçesi tarihi kent merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş
bölgesi) içerisinde tarihi, kültürel ve doğal değer taşıyan birçok yapı ve unsur
bulunmaktadır. Tarihi kent merkezi içerisinde 10 adet tescilli anıtsal yapı, 49
adet tescilli sivil mimarlık eseri ve 3 adet tescilli anıt ağaç bulunmaktadır. Tarihi
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üzümcüler çarşısının bulunduğu yapı adası içerisinde hem tescilli anıtsal yapılar
hem de tescilli sivil mimarlık eserleri bir arada bulunmaktadır. Valilik binasının
yer aldığı yapı adasında yalnızca tescilli anıtsal yapılar yer almaktadır. Tarihi
kent merkezinin iç kesimlerinde ise genellikle tescilli sivil mimarlık eserlerinin
bulunduğu söylenebilmektedir. (Şekil 5.25)

Şekil 5.25.Tarihi kent merkezi korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları
Tescilli anıtsal yapılar içerisinde valilik binası, Cumhuriyet Ortaokulu, Mimar
Sinan Cami, Dalboyunoğlu Hamamı, tarihi bedesten, Kutlubey (Ulu) Camii,
İplikçi (Halil Hamit Paşa) Cami, gibi tarihe tanıklık eden önemli mimari yapılar
bulunmaktadır. ( Şekil 5.26)
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Şekil 5.26.Tarihi kent merkezinde yer alan bazı tescilli anıtsal yapılar
Bunun yanında tarihi kent merkezinin iç kesimlerinde yer alan tescilli sivil
mimarlık eserleri de oldukça dikkat çekicidir. Bu alanlardan bazıları vakıfların
mülkiyetinde bulunmakta ve konut kullanımından farklı işlevlerde (sosyal ve
kültürel tesis) kullanılmaktadır. Ancak iç kesimlerde yer alan tescilli sivil
mimarlık eserlerinin genellikle şahıs mülkiyetinde bulunması ve bakımlarının
yaptırılmaması eserlerin tahribatına yol açmaktadır.(Şekil 5.27)

Şekil 5.27.Tarihi kent merkezinde yer alan bazı tescilli sivil mimarlık eserleri
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Tarihi kent merkezinde 1413 sok. ( Damgacı sokak)üzerinde 3 adet tescilli çınar
ağacı bulunmaktadır. Anıt ağaçların gövde çapları yaklaşık 80-90 cm civarında
olup, boyları yaklaşık 15-20 metre civarındadır ve ağaçlar sağlıklı durumdadır.
Anıt ağaç tescil fişine göre ağaçların 20 yüzyıla ait olduğu görülmektedir. (Şekil
5.28)

Şekil 5.28.Tarihi kent merkezinde yer alan tescilli anıt ağaçlar
5.2.5.Koruma statüsü ve koruma amaçlı imar planı
Tola (1984)’ ya göre Isparta’da korumaya yönelik çalışmalar 1973 yılında
hazırlanmaya başlanan ve 1977 yılında tamamlanıp onaylanan imar planıyla
gündeme gelmiştir. Bu planlama çalışması sırasında, eski kent dokusu dikkat
çekmiş ve 1977 yılında Anıtlar Yüksek Kurulunun A-840 sayılı kararı ile Isparta
kent merkezinde, kentin eski mahallelerini oluşturan bölümde, yaklaşık 40
hektarlık bir alan “sit alanı” olarak belirlenmiştir. Koruma altına alınan sit alanı,
yaklaşık 670 hektar olan meskun kent alanının 1/17’sini, gelişme alanlarını da
içeren tüm imar planının 1/32’si gibi oldukça büyük bir sahayı kapsamaktadır.
(Sargın, 2005)
Bu sit alanı içerisinde, mimari özellikleri ve anıtsal değeri olan yapılar
belirlenmiş ve bir bütünlük içerisinde koruma altına alınmıştır. Ancak
yapılaşma isteğinin yoğun olduğu bu alan içerisinde çok kısıtlı olan inşaat
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olanakları, sit alanı içerisinde izinsiz yapılaşmanın oluşmasını hızlandırmıştır.
Kentsel sit alanını düzenlemeye yönelik olarak, 1977 yılında başlayıp, 1979 yılı
sonlarında elde edilen koruma amaçlı imar planı, koruma alanını, sit alanı
bütünlüğü içinde, ancak 1984 yılına kadar koruyabilmiştir. Daha sonraki
yıllarda, koruma amaçlı imar planı hükümleri, mevcut kent imar planı ile
bütünleştirilmiş ve bu doğrultuda koruma uygulamalarına devam edilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca sit alanı sınırları 1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Kararıyla kaldırılmış ve
günümüzde de devam etmekte olan koruma uygulamalarına geçilmiştir. Çok
sınırlı alanı kapsayan tarihi sit alanı, kentsel sit alanı ve birbirinden farklı
mekanlardaki tek yapıları korumaya yönelik bu uygulama sonucu, tam bir
bütünlük gösteren kentsel koruma sağlanamamış ve zaman içinde tarihi doku
ileri derecede tahrip olmuştur. (Sargın, 2005)
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından, koruma altına alınmış 99 adet kültür
varlığının, kent içerisinde bulunanların 59 tanesi konut, 5 tanesi resmi bina, 5
tanesi camiî, 2 tanesi kilise , 1 tanesi bedesten, 2 tanesi hamam, 4 tanesi çeşme ,
2 tanesi türbe ve 1 tanesi tekke ile 1 tanesi şehitliktir. Çoğu birbirinden ayrı
mekanlarda bulunan bu eserlerin yanı sıra, Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulunun kararı ile sivil ve resmi binaların bulunduğu Valilik binası,
Dalboyunoğlu hamamı, Beyler hamamı, Kutlubey camisi ve çeşmesini kapsayan
ve kentin merkezinde bulunan Kaymakkapı Meydanı, “tarihi sit alanı” olarak
tescil edilmiş ve korumaya alınmıştır. Ayrıca Tabakhane sokak, Henden sokak,
Doğan çıkmazı, İrfan sokak, Mühürcü sokak, Damgacı sokak ve 16 dükkanın
bulunduğu Üzüm Pazarı, gerek sivil mimari örneği, gerekse geleneksel ticari
merkez niteliğinde olması sebebiyle “kentsel sit alanları” olarak tescil edilmiş ve
korumaya alınmıştır 1984 yılında alınan bir kararla tescil edilen Damgacı sokak
ile kentsel bir bütün oluşturması için 1990 yılında tescil edilen Tabakhane
sokak, Henden sokak, Doğan çıkmazı, İrfan sokak, Mühürcü sokak Isparta’da bir
bütünlük oluşturan tek “kentsel sit” alanını temsil etmektedir.(Sargın, 2005)
Arazi etütleri, anketler, sosyolog, restoratör mimar, sanat tarihçi, tarihçi
raporları sonuçlarına ve kurul ile belediye yetkileri ile görüşmelerin neticesine
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göre alanın, kentsel sit sınırı-tarihi sit alanı sınırı-korunacak sokaklar şeklinde
üç ayrı sit sınırı kararı ve farklı sit alanı hükümleri ile korunmasının mümkün
olmadığı tespiti yapılmış, sit sınırlarının mesafe yakınlığı nedeniyle ayrı
tanımlanmasının gereklilik arz etmediğine karar verilmiş ve alanın tümünün
kentsel sit alanı özelliği göstermesi nedeniyle bütün sit sınırlarını kapsayacak
şekilde tek bir sit sınırı olarak “Kentsel Sit Alanı Sınırı” Antalya KVKBK’nun
21.01.2013 tarih ve 1350 sayılı kararınca ilan edilmiştir. Dolayısı ile koruma
amaçlı imar planı sınırı, kentsel sit alanı sınırını ve etkileme-geçiş bölgelerini
kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
Kentsel Sit Alanının Koruma Amaçlı İmar Planına dair son değişiklikler 2014
yılında yapılmış ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
30.11.2015 tarih ve 4261 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Koruma Amaçlı İmar
Planına göre yaklaşık 79767 m2 kentsel sit alanı, 46342 m2 etkileme geçiş
bölgesi ve 6568 m2 özel proje alanı olarak tanımlanmaktadır. (Şekil 5.29)

Şekil 5.29.Tarihi kent merkezi (kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesi)
koruma amaçlı imar planı
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5.2.5.1.Amaç, kapsam, hedef ve stratejiler
Koruma Amaçlı İmar Planı raporunda (2014) planlamanın amacı, ‘’Isparta
(merkez) kentsel sit alanı ile etkileme geçiş alanı ve koruma amaçlı imar planı
sınırları içinde yer alan, geleneksel konut dokusunun ve turistik amaçlı merkez
işlev alanlarının, 3194 sayılı imar mevzuatı, 2863 ve 5226 sayılı kanunlar, ilgili
yönetmelikler ile koruma yüksek kurulu ilke kararları, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda korumak, bölgenin
tarihi ve kültürel kimliğini ortaya çıkaracak düzenlemelere olanak sağlamak,
yöre halkının sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.’’ olarak
açıklanmaktadır. Aynı raporda planlamanın kapsamı, ‘’ Bu uygulama hükümleri;
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.01.2013 tarih ve 1350
sayılı kararı ile ilan edilen “ısparta (merkez) kentsel sit alanı” ve bu plan ile
belirlenen, yapılaşma ve kentsel silüet açısından sit alanı ile doğrudan etkileşim
içinde bulunan “etkileme geçiş bölgelerini” kapsayan ısparta (merkez) koruma
amaçlı imar planı onama sınırları içinde geçerlidir. Koruma amaçlı imar planı;
onama sınırı içindeki tescilli ve tescilsiz yapılar ile yeni yapılacak yapıları ve
uygulamaları kapsar.’’ olarak açıklanmaktadır.
Koruma Amaçlı İmar Planı raporunda (2014) belirtilen hedef ve stratejiler,


Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki anıtsal ve sivil mimarlık

öğelerini de içine alan mekânın kalitesini arttırmaya, geleneksel dokunun ve
geleneksel yapıların korunarak yaşatılmasına yönelik tasarımlar üretmek,


Korunması gerekli yapıların tarihi, kültürel özellikleriyle uyumsuz ve bu

nitelikler üzerinde olumsuz etki yapabilecek düzensiz / aykırı yapılaşmayı
önlemek,


Kentliyi koruma-geliştirme amaçlı plan ve eylemlerinin her alanında

bilinçlendirmek,


Yerel yönetim, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütlerinin koruma-

geliştirme plan ve eylemlerinde aktif rol almalarını sağlamak, olarak
açıklanmaktadır.
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5.2.5.2.Plan uygulama hükümleri
Çalışmanın bu bölümünde, çalışma kapsamında kentsel sit alanı ve etkileme
geçiş bölgesi bütüncül bir yapıda değerlendirildiğinden ve alanın kent merkezi
içerisindeki imaj potansiyeli saptanmak istenildiğinden Koruma Amaçlı İmar
Planı (2014) ‘nda belirlenen uygulama hükümlerinden yalnızca genel uygulama
hükümleri başlığı incelenmiştir. Diğer uygulama hükümleri yapısal bazda ve
detaylı bir biçimde yapı strüktürü ve tipolojisi ile ilgili olduğundan çalışma
kapsamının

dışında

ve

gerekli

olmayan

ayrıntı

düzeyinde

olduğu

düşünülmektedir. Genel uygulama hükümleri aşağıda maddeler halinde
gösterilmektedir.
1.

Bu uygulama hükümleri, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulu’nun olumlu görüş ve kararının alınıp, Isparta (Merkez) belediye
meclisince onaylanması ile yürürlüğe girer ve geçiş dönemi yapılanma koşulları
yürürlükten kalkar.
2.

Yapılacak uygulamalarda 2863 ve 5226 sayılı yasa hükümleri ile yüksek

kurul ilke kararları ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
kararları geçerlidir. Bunların dışında planda ve uygulama hükümlerinde
belirtilmemiş hususlarda koruma yasaları ile çelişmeyen 3194 sayılı İmar
Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği (rg:14/06/2014-29030), Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (değ. Rg:01/06/2013-28664, 08/09/2013-28759)
ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
3.

“Uygulama hükümleri”, Isparta (Merkez)

koruma amaçlı imar planı

değişikliği, plan açıklama raporu ve parsellere ilişkin kararlar tablosu ile bir
bütün olup birlikte uygulanır.
4.

Isparta (Merkez) koruma amaçlı imar planı onama sınırları içinde kalan

alanlarda, bu uygulama hükümlerinin değiştirilmesi yönünde yapılacak öneriler,
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü, Isparta
(Merkez) belediye meclisinin onayı ile uygulanır.
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5.

Koruma Amaçlı İmar Planı, kentsel dokuyu koruyarak yaşatmayı, gelecek

kuşaklara aktarmayı, geliştirmeyi hedeflediğinden uygulamalarda mevcut
kadastral durumun mümkün olduğunca korunması esastır.
6.

Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırı içinde kalan alanda, 2863 sayılı

yasaya aykırı bütün uygulamalar kaldırılır.
7.

Planlama alanı içerisinde yer alan tüm yapılara ilişkin her türlü

uygulamadan önce yapının taban oturum alanının koordinatlarının ve gabari
yüksekliğinin belirlenmesi (aplikasyonunun yapılması) zorunludur.
8.

Mevcut durum ile mülkiyet hatları arasındaki uyuşmazlık durumunda, 3

metreye kadar olan çelişkileri gidermeye, yolların güzergâhını değiştirmemek
ve daraltmamak koşuluyla belediyesi yetkilidir.
9.

Plan onama sınırları içerisinde sanayi, depolama, imalathane gibi çevreye

zarar veren işlevler yer alamaz.
10.

Kentsel sit alanı içerisindeki geleneksel sokak dokusu, sokak isimleri ve

cephe hatları ile aynen korunur. Silueti bozacak yapılaşmalara kesinlikle izin
verilmez.
11.

Ulaşım / dolaşım sistemi kurulmasında taşınmaz kültür varlıklarının

korunması esas olduğundan kültür varlıklarının kesinlikle zarar görmemesi
sağlanır.
12.

Korunması gerekli kültür varlığı özelliği taşıyan veya taşımayan, ancak

bulundukları sokakla bütünlük oluşturan çeşmeler onarılır ve suları bağlanarak
kullanılır hale getirilir. Tescilli çeşmelerin onarımı için Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü aranır.
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5.2.6.Restorasyon projesi
Tarihi kent merkezi restorasyon projesi tarihi kent merkezi içerisinde
üzümcüler çarşısının ve Mimar Sinan Camiinin yer aldığı özel proje alanını
kapsamaktadır. Bu kapsamda yapılan projeler yapı adaları için ayrı etaplamalar
biçiminde hazırlanarak onaylanmaktadır. Çalışmada, Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 13.07.2020 tarih ve 10940 sayılı kararıyla onaylanan
restorasyon projesi kapsamında, Kutlubey Mahallesi 391 adada yer alan üzüm
pazarı sokak sağlıklaştırma uygulaması incelenmektedir. (Şekil 5.30) (Şekil
5.31)

Şekil 5.30.Tarihi kent merkezi içerisinde sokak sağlıklaştırma uygulaması
yapılan alan

129

Şekil 5.31.Tarihi kent merkezi 391 ada sokak sağlıklaştırma uygulaması (Isparta
Belediyesi, 2021)
Restorasyon projesi kapsamında hazırlanan Kutlubey Mahallesi 391 adada yer
alan üzüm pazarı sokak sağlıklaştırma uygulaması kapsamında 11 parsel
içerisindeki yapılar için numaralandırma yapılarak çatı, zemin kat- cephe ve
zemin kat- üst kat – cephe olmak üzere kararlar alınmıştır. Örneğin 4 numaralı
parselde bulunan yapı için,
Çatı


Onaylı restorasyon projesi doğrultusunda ikinci kat tamamen kontrollü

olarak yıkılmıştır.


İkinci katın üzerine bastığı, üst kat betonarme tavan döşemesinde statik

olarak kötü durumda bulunan saçak bölümleri askıya alınarak kesilmiştir. 3,4 ve
5 parsellerde bulunan binaları kapsayan ahşap konstrüksiyonlu çatı yapılmıştır.
Çatı saçağı, konsol çalışan ahşap kirişler üzerine oturtulmuştur. Bu kirişler
paslanmaz tijlerle betonarme döşemeye sabitlenmiştir. Saçak kaplaması, ahşap
ve çıtalı olarak imal edilmiştir. Saçağın yapı beden dış duvarları ile birleştiği
doğrultuda ahşap silmeli koltuk altı silmesi yapılmıştır. Kiremit altı tahtası
üzerine su yalıtım amacıyla membran döşenerek, alaturka kiremit kaplanmıştır.
Çatının dört akış yönü boyunca çinko dere imalatı yapılmıştır. Yapı sahiplerinin
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belirlediği noktalarda ve ölçülerde 4 adet tuğla baca yapılmıştır. 3 ve 4-5 parsel
sınırlarını çatı arası boşluğunda ayıran ahşap kaplama duvar yapılmıştır. Çatı
arasına betonarme döşeme üzerine cam yünü izolasyon malzemesi serilmiştir.
Zeminkat-Üst Kat-Cephe


Tabela, demir kepenk, doğrama gibi tüm muhdes cephe elemanları

sökülmüştür.


Zemin kat üst kotunda bulunan betonarme saçak askıya alınarak

sökülmüştür.


Zemin döşemesinde iç mekana doğru yaklaşık 1 m genişliğindeki tüm

muhdes kaplamalar sökülmüştür. Muhdes zemin kat, tavan karkas ve kaplaması
tamamen sökülmüştür.


Zemin ve üst kat cephesinde bulunan doğrama, parmaklık seramik pvc

kaplama vb. tamamen sökülmüştür.


Zemin ve üst kat betonarme kiriş, kolon ve tuğla yüzeyleri üzerinde sıva

raspası yapılmıştır. Üst kat pencere boşlukları belli yerlerde çürütülerek, belli
yerlerde ise tuğla duvar örülerek onaylı projesinde belirtilen ölçülerine
getirilmiştir. Tüm duvar yüzeyleri şakül ve doğrultusundan kaçık durumdadır.
Duvar yüzeyleri kademeler halinde sıva altı dolgusu yapılarak düzeltilmiş, tüm
duvar sıvanmıştır.


Projesinde belirtilen detaya uygun ahşap doğrama yapılacaktır.



Projesinde belirtilen detaya uygun otomatik alüminyum kepenk

yapılacaktır.


Camekanlar = 5+5 Lamine Cam



Pencere Doğramaları= Isı Cam



Tescilsiz Parsel Tabelası= Dükkan Tabelaları 1. Sınıf çam malzemeden

detaya uygun ahşap altlık üzerine ışıklı harfli olarak yapılacaktır.


Dış Duvarlara= Detayına uygun traverten kaplama yapılacaktır.

4 numaralı parsele ilişkin restorasyon projesi kapsamında alınan kararlar
doğrultusunda uygulama yapılmıştır. Aşağıda 391 ada içerisinde yer alan ve
restorasyon projesi kapsamında uygulama yapılan 4 numaralı parseldeki yapı
çevresi ile birlikte gösterilmektedir. (Şekil 5.32)
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Şekil 5.32.Tarihi kent merkezi 391 adada yer alan 4 numaralı parseldeki yapı
5.3.Tanınırlık/ Bilinirlik, Popülerlik ve İşlevsellik Kavramları Üzerinden
Tarihi Kent Merkezinin Değerlendirilmesi
Kentsel Sit alanı önemli kamusal yapılar, üzümcüler çarşısı ve merkezin yeni
kentsel işlevleri ile birlikte kentsel imaj öğesi haline gelmektedir. Ancak Kentsel
sit alanının kendi başına varlık gösteremediği hatta kamusal yapıların, tarihi
çarşının ve kentin bugünkü merkezinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Kentsel
sit alanının imaj değerleri yalnızca kuzey ve kuzeybatı yönünde, sınırın
çeperinde yer alan camiler, kamu yapıları ve ticaret alanları olarak
görülmektedir. Kentsel sitin konut merkezli alanları ve hem doğu hem de güney
cephesi sit alanının imaj öğesi olarak görülmesinde bir etkene sahip değildir.
Ayrıca sit alanının iç kesimlerinde restore edilmeyen kötü durumda yapılar ve
sokak yapısı olarak tanımsız boşluklar bulunmaktadır. Bu da iç kesimlerde
tenhalaşma, bakımsızlık ve belirsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla sit alanının
merkezi bölümleri imaj değeri yaratma aşamasında katkı sağlamaktan çok
alanın tanımsızlaşmasına sebep olmaktadır. Tarihi kent merkezi içerisinde yer
alan üzümcüler çarşısında restorasyon projeleri yürütülmektedir. Valilik
binasının bulunduğu yapı adasında ise rekreatif amaçlı meydan- park- ticari
işletmelere yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak tarihi kent merkezinin
diğer alt bölgelerinde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tarihi kent
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merkezinin kentsel imaj öğeleri Lynch analiz yöntemine göre 5 başlıkta
incelenmektedir. Tarihi kent merkezi için önemli odak noktaları ve işaret
öğeleri, valilik, üzümcüler çarşısı, Mimar Sinan Cami, Dalboyunoğlu hamamı,
Cumhuriyet ilkokulu ve İyaşpark oteli olarak belirlenmiştir. (Şekil 5.33)

Şekil 5.33.Tarihi kent merkezi imaj öğeleri
Koruma Amaçlı İmar Planı incelendiğinde anıtsal yapıların mevcut halleriyle
korunduğu görülmektedir. Burada en dikkat çekici nokta kentsel sit alanı sınırı
içerisindeki yapılara 2 kat yapılaşma koşulu uygun görülürken, etkileme geçiş
sahasında yer alan çeperdeki yapılara 4 ve 5 kat yapılaşma koşulunun uygun
görülmesidir. Bunun bir sonucu olarak çeperlerdeki yapılar yüksek katlı
genellikle ticaret – konut işlevinde ve bakımlı yapılardır. Ancak kentsel sit alanı
içerisindeki yapılar yapılaşma koşullarının kısıtlı olması, işlevsel bakımdan
konut kullanımında bulunması sebebiyle bakımları yaptırılmamaktadır. Mevcut
durumda 4 ve 5 katlı olan ve etkileme geçiş bölgesinin çeperinde yer alan yeni
yapılara Koruma Amaçlı İmar Planında yine aynı yapılaşma biçimi uygun
görülmüştür. Ancak bu yapıların sit alanının çeperinde bulunması ve tipolojik
açıdan sit alanı içerisindeki yapılar ile uyum göstermemesi sit kimliğinin çeper
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içinde kaybolmasına ve mekanda algısal karışıklığa yol açmaktadır. Dolayısıyla
kentsel sit alanının tescilli anıtsal yapılar, kamusal yapılar ve ticaret alanları
dışındaki bölümleri yeni yapıların arka planında kalmış ve sit alanının her
cephesinde yer alan yüksek katlı yeni yapılar mekanda özgün kimliğin
korunmasını olumsuz etkilemiştir.
Aynı zamanda valiliğin bulunduğu yapı adasından itibaren güneybatı yönünde
devam eden tescilli yapıların oluşturduğu

bir aks bulunmaktadır. Ancak

İyaşpark otel ve tuhafiyeciler sitesi ile birlikte bu aks bölünmektedir. İyaşpark
otel ve tuhafiyeciler sitesi kendi başına birer imaj öğesi olsa da tarihi kent
merkezi içerisinde dokusal özellikleri bölmekte ve bu alanlarının birbiri ile
ilişkisinin kesilmesine neden olmaktadır. (Şekil 5.34)

Şekil 5.34.Tarihi kent merkezi imgesel sorunlar
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde kentler küreselleşme olgusunun bir neticesi olarak devamlı rekabet
içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla markalaşma kavramı yalnızca ürünlere ait
bir kavram olmanın ötesinde kentler için kullanılır hale gelmektedir. Her kent
kendine özgü özelliklerini ön plana çıkararak kentsel imaj oluşturma çabası
içerisine girmektedir. Bu çaba her zaman olumlu sonuçlar vermemektedir.
Kentlerin imaj oluşturma çabasına yönelik iç dinamiklerini, kentleşme
hareketlerini, kente özgü özellikleri benimsemek imaj oluşumunda büyük önem
arz etmektedir. Kentsel imaj kapsamında kentin yerel özellikleri, tarihi, doğal ve
kültürel değerleri, işlevsel kimliğinin ve mekansal karakteristiğinin doğru analiz
edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında yerel yönetimlerin konuyla ilgili
yaklaşımı imaj oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Kentlerde kentsel imaj
oluşumuna katkı sağlayacak yapay unsurlardan ziyade kentin kendi iç
dinamiklerinde yer alan kültürel, tarihsel ve doğal potansiyellerin korunarak
kullanılması gerekmektedir.
Bu bağlamda Türkiye ve Dünya örnekleri incelendiğinde, kentlerde var olan
mevcut özelliklerin planlama ve tasarımsal müdahaleler ile kent imajına önemli
ölçüde katkı sağladığı görülmektedir. Bunun yanında kentlerdeki potansiyel
imaj öğeleri reklam, tanıtım, etkinlik vb. yöntemler kullanılarak bilinir ve
popüler hale gelmektedir.
Örneklem alan seçilen Isparta tarihi kent merkezi, kültürel, doğal, mimari, tarihi
değerlerinin

yanı

sıra

konumsal

özellikleriyle

de

imaj

potansiyeli

barındırmaktadır. Alanda tescilli anıtsal yapılar, tescilli sivil mimarlık eserleri,
tescilli anıt ağaçlar ve kent merkezine hitap eden önemli kamusal yapılar bir
arada bulunmaktadır. Ayrıca tarihi kent merkezi konumsal olarak kent
bütününün merkezinde yer almaktadır ve modern kent merkezi bu alana
eklemlenerek gelişmektedir. Tarihi kent merkezi mevcut potansiyelleri göz
önünde bulundurulduğunda kent içerisinde öne çıkması beklenen imaj
öğelerinden birisidir. Ancak Isparta ilinde tarihi kent merkezi, Eğirdir Gölü,
Davraz Kayak Merkezi, İyaş AVM, Süleyman Demirel Üniversitesi gibi imaj
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öğelerinden geri planda kalmaktadır. Ayrıca tarihi kent merkezi içerisinde
yapısal bazda önemli imaj unsurlarından bahsedilebilmekteyken bütüncül
yapıda kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesi için imaj değerinden söz
edilememektedir.

Tez

çalışması

kapsamında

yapılan

araştırmalar

değerlendirildiğinde imaj öğesi olarak ön plana çıkan yapıların işlevsel
bakımdan kullanılabilir ve kamuya hitap eden ( cami,ticaret, sosyal tesis vb.)
yapılar olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda tarihi kent merkezi içerisinde
rekreatif düzenlemeler yapılan alanlar (park-meydan- yaya yolu ) hem biçimsel
hem işlevsel açıdan ön plana çıkmaktadır. Tarihi kent merkezi içinde özel
mülkiyete ait yapıların bakımsız ve niteliksiz hale geldiği ve hatta işlevsel olarak
kullanılmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak, korunması gerekli alanlarda salt koruma anlayışı ile korunması
gerekli kentsel dokuya zarar verildiği görülmektedir. Koruma- kullanma
dengesinin kurulması aşamasında insiyatif şahıslara bırakıldığında, alan
kullanımı alanın tahribatı ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla korunması gerekli
alanların kullanılması, korunmayı da beraberinde getirmektedir. Öyle ki
günümüz düşüncesinde koruma- kullanma dengesi birbirine bağlı eylemler
olarak görülmektedir. Ayrıca korunması gerekli alanlarda planlama ve tasarım
açısından müdahalelerin dengeli düzeyde ve gerekli alanlarda yapılması imaj
oluşumuna katkı sağlamaktadır.

6.1. Genel Öneriler
Günümüzde koruma konusundaki temel sorun koruma anlayışının salt bir
biçimde ele alınması ve korunması gerekli alanlara müdahale edilmekten
kaçınılmasıdır. Birçok farklı kentte görüldüğü üzere şahıs mülkiyetine ait,
koruma statüsü gereği düşük yapılaşma koşullarına sahip ve konut
kullanımında bulunan korunması gerekli yapılar/dokular tahrip edilmekte veya
kullanılmayarak kendi haline bırakılmaktadır. Oysaki tarihsel geçmişleri
dolayısıyla bu yapı/dokularda bakıma ve onarıma ihtiyaç duyulmaktadır.
Korunması gerekli yapı/dokuların sürdürülebilirlik çerçevesinde gelecek
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nesillere aktarılabilmesi için, işlevsel ve biçimsel düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
Günümüzde koruma alanları için güncel mevzuat oluşturulmuş olmasına
rağmen

müdahaleler

özel

mülkiyete

ait

tescilli

yapılar

için

yeterli

görülmemektedir. Bu yapılar kişilerin insiyatifine bırakılarak gerekli onarım ve
bakım işlemleri için herhangi bir düzenleme ve denetleme yapılmamaktadır.
Özel mülkiyetteki tescilli yapıların korunması, onarım ve bakım işlemleri için
ilgili bakanlık, yerel yönetimler veya konuyla ilişkili dernek/vakıf bütçesinden
özel bir fon oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca koruma
mevzuatında etkileme geçiş bölgeleri ile ilgili “Etkileşim-geçiş sahası; korunması
gerekli kültür varlıklarını ve sit alanlarını doğrudan etkileyen, sit bölgeleriyle
bütünlük gösteren, daha önceden sit sınırları içindeyken sit sınırları dışına
çıkarılmış veya sit sınırları dışında tutulmuş korunacak sokak, meydan, yapı
grupları ve benzerlerinin yer aldığı, sit bölgeleri arasında kalmış, sitleri
doğrudan etkileyen veya koruma amaçlı imar planlarının hazırlanma
aşamasında göz önünde bulundurulması gereken alanlardır.’’ açıklaması
yapılmaktadır. İlgili mevzuatta etkileme geçiş sahaları ile ilgili olarak sınır
belirlenmesinde baz alınacak unsurlar ve bu alanların planlanmasında dikkat
edilmesi gereken hususlar yer almamaktadır. Korunması gerekli alanlar için
etkileme geçiş sahası belirlenen alanlarda Koruma Amaçlı İmar Planı
aşamasında ayrıntılı ve kesin hükümlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Son olarak her kentte var olan mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi
açısından, tarihi kent merkezleri önemsiz ve durağan alanlar olarak
görülmemelidir. Bu alanlarda ticaret işlevinde yer alan yapılar sermaye
düşüncesi ile ön plana çıkarılmakta ve gerekli projelendirmeler yapılmaktadır.
Kentsel planlama, tasarım yaklaşımları, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma
projeleri gibi uygulama araçları kullanılarak bu bölgelerin durağan bölgeler
olmaktan çıkarılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu alanların kentsel imaj
öğesi olarak değerlendirilebilmesine ilişkin müdahaleler yalnızca mekânsal
uygulama araçlarıyla sınırlı değildir. Kültürel, doğal, mimari ve tarihsel değer
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taşıyan bu alanlarda basın/ yayın organları, logo tasarımları, festival ve
etkinlikler, gezi turları vb. ile tanınırlığın artırılabileceği düşünülmektedir.

6.2 Örneklem Alana Yönelik Öneriler
Isparta İli kentsel sit alanı örneğinde görüldüğü gibi birçok koruma statülü alan
işlev verildiği sürece yaşatılmaktadır. Koruma müdahalelerinin yanı sıra
alanlarının doğru kullanımı tanınmasında ve koruma sürecinin devamlılığında
önemli bir unsurdur. Isparta kentsel sit alanı da benzer biçimde üzüm çarşısı,
kamusal yapılar gibi işlevlere sahip parçacıl yapılar aracılığıyla imaj öğesi haline
gelmiştir. Bu süreçte anıtsal sivil mimarlık eserlerinin ise imaj üzerinde
doğrudan etkilerinin bulunmadığı görülmüştür. Kentsej imaj öğesi haline gelme
sürecinde çalışmanın temelini oluşturan kavramlar (tanınırlık/bilinirlik,
popülerlik ve işlevsellik) üzerinden değerlendirme yapıldığında kentsel sitin
içerisindeki bazı yapıların bu özelliklere sahip olduğu ancak bütüncül bir imaj
değeri açısından kentsel sitin bu özelliklerden yoksun olduğu görülmüştür.
Oysaki konumsal açıdan yeni kent merkezinin eski kent merkezine
eklemlenerek bir avantaj oluşturduğu açıkça ortadadır. Koruma Amaçlı İmar
Planıyla belirlenen etkileme geçiş bölgesi yapılaşma koşulları ise kentsel sit
alanının özgün yapısının iç kesimlerde sınırlı kalmasına sebep olmaktadır.
Çalışmanın sonucunda Isparta İli için kentsel sit alanının bir imaj değeri
oluşturduğu saptanmış ancak imaj değerinin belli yapılar ve işlevsel özellikleri
ile sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Kentsel sit alanının özellikli bir kent dokusu
olarak imaj öğesi haline gelmesi için öncelikle mekânsal olarak bütünlüğün
sağlanması gerekmektedir. Kentsel imaj kapsamında özel bir dokunun varlığının
hissedilebilmesi için bahsedilen alana yönelik yönlendirmelerin yapılması
gerekmektedir. Örneğin Isparta İline dair başka bir imaj öğesi olan gül, Isparta
Belediyesinin logosunda yer almaktadır. Mekansal olarak soyutlanmış kentsel
sit alanın logolarda ya da tanıtım amaçlı dergilerde yer almasının alana dair
merakın artırılmasına sebep olacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde kent
içerisinde kentsel sit alanının bulunduğu bölgelerde özel kent mobilyaları
kullanılarak alanın kent içerisinde vurgulanması desteklenmelidir.
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Tarihi kent merkezinde yer alan tescilli yapıların sokak içerisinde korunması ve
vurgulanması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışma alanında bulunan tescilli
sivil mimarlık eserlerinin yoğunlaştığı ve niteliksiz hale geldiği iç kesimlerde
planlama çalışmaları ile tescilli yapılar baz alınarak ada kenarlarının
düzenlenmesi ve park-meydan gibi işlevsel fonksiyonların belirlenmesi
gerekmektedir. Bu sayede önemli bir merkez haline getirilen alanın konut
alanlarından

ayrılması

sağlanmalıdır.

Alanın

yapılaşma

biçimlerinin

belirlenmesi koruma alanlarındaki sınırlılıklar ve kimlik problemlerinin çözümü
açısından önem taşımaktadır. Bu alanda tescilli yapıların yapılaşma biçimi baz
alınmalıdır. Etkileme geçiş bölgesinde ise çok yüksek katlı(5 kat üstü) yapılara
izin verilmemeli, yükseklikler kademeli olarak artırılmalıdır. İmar planlarında
çalışma alanındaki yapı/parsel ilişkileri bakımından tescilli yapı/parsel ilişkileri
dikkate alınmalıdır. Yapıların, tescilli yapılara kıyasla çok büyük kütleler ve çok
yüksek katlarda bulunması engellenmelidir. Tarihi kent merkezi içerisinde
önemli yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların birbiriyle ilişkilerinin kurulması
gerekmektedir.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 2(1), 95-104
Zeren, H. E., 2011. Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi:
Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, 106 s, Malatya

151

