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BURAYA NASIL GELDİK

Tasarım Maratonu 
Arka Planı

Karşıyaka bölgesindeki yerleşimin tarihi M.Ö. 6000’lere dayan-
sa da bugünkü kıyı bölgesindeki yerleşim 19. yüzyılda şekillenir. 
19. yüzyılın ilk yarısında İzmirliler için kırsal bir alan olan, yüzyıl 
ortasında özellikle gayrimüslim gruplar için sayfiye alanı nite-
liği kazanan bölge, kentsel anlamda 19. yüzyılın ikinci yarısın-
da gelişmeye başlar. 1865’te hizmete giren demiryolu, 1874’te 
düzenli vapur seferleri ve 1892’de karayolu (şose) sayesinde 
merkezle ilişkisi güçlenen yerleşim, sayfiye alanı niteliğinden 
sıyrılmakta ve merkeze bağlı önemli yerleşim alanlarından biri 
haline dönüşmektedir. Karşıyaka- İzmir merkez ilişkisi alter-
natif ulaşım ağlarıyla güçlenirken, yerleşimin fiziksel yayılımı 
ve iç ulaşımın yayılması, gerek nüfusun gerekse sosyo-ekono-
mik yaşamın güçlenmesini sağlamıştır. 

Karşıyaka Çarşı bölgesinin ticari merkez niteliği kazanması ve 
bu çerçevede kentsel ve mimari karakterinin oluşması 19. yüz-
yılın ortasına tarihlenmektedir. 1865 tarihinde Karşıyaka Tren 
İstasyonu’nun hizmete girmesi ve hemen ardından 1874’te Do-
nanmacı İskelesi’nden düzenli vapur seferlerinin başlatılması 
söz konusu oluşumun temel etkenleridir. Bu iki ana kullanım 
odağı arasında oluşan Çarşı Caddesi genellikle tek, nadiren 
iki katlı, beşik çatılı, kâgir yapılardan oluşmakta ve perakende 
ticari faaliyetlere hizmet vermektedir. 19. yüzyılın son çeyreği 
ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yerleşimin merkezle ilişkilerinin 
güçlenmesi ve nüfusun artması ile caddenin batı ve doğusunda 
kentsel saçaklanmalar oluşmuş, her iki yönde konut alanları 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Cadde üzerinde yoğunlaşan ticari 
faaliyet ve birimler bu konut alanlarına doğru ilerlemiş ve bazı 
konutların zemin katları ticari mekân olarak kurgulanmıştır. 
Çarşının bu kentsel ve mimari karakteri 1950’lere dek varlığını 
sürdürebilmiş, 1955 ve 1984 planlarının yapılaşma öngörüleri 
doğrultusunda zayıflamış ve yok olmuştur. Çarşının mülkiyet 
düzeni 19. yüzyıl son çeyreğinde oluşmuş, 1950’li yıllarda Ke-
malpaşa Caddesi’nin batı ve doğusunda “modern” yapı adaları 
oluşturulmuş ve bu düzen büyük oranda sürdürülmüştür.
 
19. yüzyılın ikinci yarısında gerek kentsel gerekse yerleşim öl-
çeğindeki toplumsal, sosyo-ekonomik ve fiziksel değişim, Kar-
şıyaka Çarşısı’nın üretim ve tüketim araçlarının da değişimini 
tetiklemiştir. Bu doğrultuda, farklı dönemlere dair ticari faali-
yetler incelendiğinde Çarşı yaşamında öne çıkan kullanımların 
değiştiği görülmektedir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gıda ağırlıklı 
olan Çarşı yaşamı, 1950’lerde hazır giyim ve hizmet sektörü 
(banka, muayenehane, vb.) ağırlıklı bir yapıya dönüşmüştür. 
1990’larda bu yapıya kuyumcular eklenmiş, gıda kullanımı bü-
yük oranda fastfood olarak özelleşmiştir. Ticari eylemlerin ve 
alışveriş pratiklerinin değişimi, sosyal yaşam ve kültürel de-
ğerler yönünden önemli etkiler doğurmuş ve fiziksel mekânın 

“19. yüzyılın ilk 
yarısında İzmir-
liler için kır-
sal bir alan olan, 
yüzyıl ortasında 
özellikle gayri-
müslim gruplar 
için sayfiye alanı 
niteliği kazanan 
bölge, kentsel an-
lamda 19. yüzyılın 
ikinci yarısında 
gelişmeye başlar.”
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dönüşümünde de belirleyici olmuştur. Alanın tarihsel ve ticari 
kimliğini bir araya getiren unsur hiç kuşkusuz markalar ve/veya 
esnaftır. 20. yüzyılın başlarında savaş ve mübadeleden dolayı 
Çarşı’nın ilk dönem esnafının hemen hepsi yerleşimden ayrılsa 
da, günümüze dek varlığını sürdürenler de mevcuttur. Bunlar 
içinde aileden gelen mesleği sürdürenler, dolayısıyla dükkâ-
nın adını ve konumu koruyanlar olduğu gibi (Ferah Eczanesi, 
Düğmeci Ergün, Kâğıtçı Salih, Peynirci Zafer, Küçük Avcı gibi); 
geçmişte adı Karşıyaka ile bütünleşmiş dükkânların adını sür-
düren, ancak işletmecisinin değiştiği örnekler de (Tilla Resto-
ran gibi) bulunmaktadır. Bazıları ise, işlevsel dönüşüme uğra-
mış ancak adını korumuş (örneğin Pakiş Kumaşçılık’tan Pakiş 
Butik’e) ya da işlevini korusa da mekansal konumunu (Samibey 
Pastanesi gibi) değiştirmiştir. Söz konusu değişimler, bir yan-
dan dönemin koşullarına bağlı olduğu gibi bir yandan da ana 
cadde üzerindeki yüksek emlak bedelleriyle ilişkilidir. 

Günümüzde Karşıyaka Çarşı bölgesi oldukça geniş bir alana ya-
yılmış, başta ticari kullanımlar olmak üzere, farklı fonksiyonla-
rın ilişkiselliği içerisinde ortaya çıkmış, kültürel bellek değeri-
ne sahip bir kent bölgesidir. İzmir kent bütününde bakıldığında 
Karşıyaka Çarşısı’nın 80’lerin sonlarına kadar, tarihi Kemeraltı 
Çarşısı’nın ardından kentteki ikinci önemli ticari odak olduğunu 
söylemek mümkündür. Kapitalist gelişim ve tüketim merkezli 
toplumsal yapı paralelinde 90’lı yıllarda ticaret ve hizmet sektö-
ründeki yatırımlar kentte AVM kültürünün yavaş yavaş gelişme-
sine ve yeni alışveriş bölgelerinin oluşumuna sahne olmuş, bu 
esnada kent genelindeki küçük ölçekli çarşı ve sokaklar ticari 
anlamda gücünü yitirmeye başlamıştır. Bu bağlamda Karşıyaka 
Çarşısı’nın tıpkı İzmir kentinin tarihi kent merkezinde yer alan 
Kemeraltı Çarşısı’nda olduğu gibi bir içerik boşalması yaşadı-
ğı ve buna bağlı olarak bölgedeki kullanım alışkanlıklarının ve 
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kullanıcı profilinin değişmiş olduğu izlenmektedir. Bu süreçte 
kentteki ilk alışveriş merkezleri Karşıyaka’da Mavişehir bölgesi 
ve kuzeyinde çevre yoluna kadar olan bölgede hipermarket ve 
mağazaların bir arada olduğu bir konseptte ortaya çıkmıştır. 
Bunun temel nedeni, kentin üst gelir grubunun konut tercih-
lerinin, o dönemde burada yoğunlaşmış olmasıdır. Ardından 
Balçova bölgesinde, çevre yoluna bağlanan ana aksın kuzeyin-
de ve zaman içinde Bornova, Gaziemir bölgeleri ile çevre yolu 
üzerinde, onunla yakından ilişkilenen mega ölçekli alışveriş 
merkezlerinin sayısı artmıştır.

Proje Üretim Modeli

Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Çarşı bölgesinin, sahip oldu-
ğu eski önem ve değerini yeniden elde etmesini sağlayacak 
ve var olan farklı ölçek ve nitelikteki sorunları çözecek yakla-
şımları ortaya çıkaracak bir proje üretim modeli üzerinde ça-
lışmalarını 2019’dan bu yana yoğunlaştırmıştır. Kentsel Tasa-
rım Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu Proje Üretim Modeli, 
Karşıyaka Belediyesi’nin Karşıyaka Çarşı bölgesini sağlıklı bir 
biçimde geleceğe taşıyacak stratejik, teknik ve tasarım içerikli 
çalışmaları için bir ilk adım niteliği taşımaktadır. Nihayetinde, 
gençleri de sürece dahil edecek biçimde Karşıyaka Tasarım 
Maratonu ve Yaz Okulu’nun uygulanması ve sonucunda proje-
lerin üretilmesine yol açan bu süreç, farklı etapları içermiştir:

1. Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
 akademisyenleri arasında protokol imzalanması 
2. Akademisyenler tarafından Karşıyaka Çarşı ve alt  
 meydanlara yönelik bilimsel rapor oluşturulması 
3. Katılımcılık anlayışıyla sempozyumlar düzenlenmesi 
4. Salah Birsel Sokağı üzerinde pilot uygulama yapılması 
5. Danışma Kurulu kurulması ve paydaşların artırılması 
6. Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve Yaz Okulu’nun  
 gerçekleştirilmesi
7. Belediye ve Danışma Kurulu’nun değerlendirme ve 
 uygulama süreci 

2019 yılında, Çarşı bölgesinin mevcut durumunun sorun ve 
potansiyelleriyle birlikte tespiti; mekânsal gelişme stratejisi 
ve proje önerisi için Karşıyaka Belediyesi ve Dokuz Eylül Üni-
versitesi akademisyenleri arasında bir protokol imzalandı. Bu 
protokolle birlikte akademisyenler Karşıyaka Çarşı ve alt mey-
danlara yönelik bilimsel bir rapor oluşturmak için çalışmalara 
başladı. Bu çalışmalar, Nisan 2020’de tamamlanan iki ayrı ra-
por kapsamında Karşıyaka Çarşı için bir stratejik Eylem Planı 
ortaya koydu. Stratejik Eylem Planı, alandaki mimari yapının 
iyileştirilmesi; ekolojik hedefleri öncelik alan bir altyapı siste-
minin kurulması; Çarşı’nın temel kurucusu olan istasyon ve 
iskele ilişkisinin tarihsel değerini öne çıkaracak düzenlemele-

“Günümüzde Karşı-
yaka Çarşı bölge-
si oldukça geniş 
bir alana yayıl-
mış, başta ticari 
kullanımlar olmak 
üzere, farklı fonk-
siyonların ilişki-
selliği içerisin-
de ortaya çıkmış, 
kültürel bellek 
değerine sahip bir 
kent bölgesidir.”



7

rin yapılması; sosyo-kültürel yaşantıyı güçlendirecek mekân-
sal düzenlemelerin yapılması ve etkinlikler düzenlenmesi gibi 
başlıkları içeriyordu.

Akademisyenlerle protokol imzalanması ve bilimsel raporların 
oluşturulmasını içeren ilk iki etaptan sonraki adım, Temmuz 
2020’den itibaren katılımcılık anlayışıyla sempozyumların dü-
zenlenmesini içeriyordu. Bölgenin gerek Karşıyaka gerek İzmir 
için önemli bir kamusal alan olması itibariyle Karşıyaka Be-
lediyesi, tüm süreçlere farklı grupların (esnaf, kullanıcı, yerel 
idareciler, sivil toplum örgütleri) katılımını ana strateji olarak 
benimsedi. Bu doğrultuda, gerek mevcut durum tespitinde ge-
rekse strateji geliştirme aşamasında yapılan çalıştaylar, an-
ketler ve görüşmeler ile proje bütününde farklı grupların etki-
leşimine olanak tanıyan katılımcı bir anlayış benimsendi. 
Karşıyaka Çarşısı için yapılacak tasarım çalışmalarına ışık tut-
ması açısından Salah Birsel Sokağı pilot uygulama alanı olarak 
belirlendi. 2020 Şubat ayından itibaren sokakta altyapı ve yağ-
mur suyu yönetimi, enerji verimliliği, aydınlatma, yer döşemesi 
malzeme seçimi ve uygulaması, kent mobilya tasarımı üzerine 
çalışmalar yapıldı. İşgaliye konusundaki sıkıntıları çözebilmek 
adına üst örtü ve cephe çalışmaları yapıldı ve bir yönetmelik 
hazırlandı. 

2021 Mayıs ayında akademisyenler, farklı meslek odası tem-
silcileri ve belediye temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu, 
Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve Yaz Okulu sürecinin şe-
killenmesinde aktif rol oynadı. 
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KARŞIYAKA ÇARŞI 
TASARIM MARATONU 
ÖĞRENCİ YAZ OKULU

Danışma Kurulu değerlendirmeleri neticesinde, çalışma 
alanının multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmasına karar 
verildi. Karşıyaka Çarşı’nın revizyonu için Karşıyaka Belediyesi 
tarafından yürütülen projenin en önemli etaplarından biri olan 
“Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz Okulu” Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi ile TMMOB’a bağlı Peyzaj Mimarları 
Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir şubele-
rinin paydaşlığında gerçekleşti ve üç hafta sürdü. 

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan açık çağrıya yanıt 
veren Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerin mimar-
lık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve endüstriyel 
tasarım bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta okuyan 90 öğrenci bir 
araya getirilerek mekansal ve teknik bir çalışma birlikteliği 
(konsorsiyum) yaratıldı. Ekipler halinde çalışan öğrenciler; 
DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan ve Çarşı’nın 
durumunu tüm yönleriyle ortaya koyan Stratejik Eylem Planı 
doğrultusunda tasarımlarını yaptı. Ayrıca gençler sık sık saha-
ya inerek esnaf ve vatandaşların görüşlerini aldı. 

Maratonun ilk iki haftasında ünlü mimarlar ve önemli akade-
misyenler adeta bir kampüse dönen Havra binasında sunum-
larıyla öğrencilere rehberlik etti. Yaz Okulunda on ayrı grupta 
çalışan gençler Çarşı’nın revizyonu için farklı uygulama 
projeleri ürettiler. Öğrencilerin proje çalışmaları ara jüriler ve 
final jürisi ile desteklendi. Maraton sonunda jürinin seçtiği en 
başarılı tasarımlar, Karşıyaka Belediyesi tarafından Çarşı’nın 
revizyonu için hazırlanacak uygulama projesine ışık tutacak. 
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Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve öğrenci yaz okulu süre-
cinin temeli, öncesinde yürütülen birtakım çalışmalara daya-
nıyor. Süreç 2019 yılında, Karşıyaka Belediye Meclis kararıyla 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Şehir 
Planlama bölümlerinden akademisyenlerin yer aldığı bir ekiple 
Karşıyaka Çarşı stratejik hedeflerinin ve analizlerinin yapılma-
sını hedefleyen bir protokolle başladı. 

Protokol aşamasındayken sürecin, çarşı maratonuna ve öğren-
ci yaz okulu çalışmasına evrileceği henüz belli değildi. Öncelik-
le, Karşıyaka Çarşı üzerine yapılan envanter çalışmasıyla Çar-
şı’nın bugününü her türlü gerçekliğiyle ortaya koyan bilimsel 
bir rapor elde etmiş olduk. Karşıyaka Belediyesi olarak Çarşı 
için gelecekte yapılacak her türlü çalışmaya referans oluştu-
racak, güncellenebilir bilimsel bir çalışmayı ortaya koymanın 
oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 

Karşıyaka Çarşı açısından bu raporun öngördüğü stratejik se-
naryolar, gelişim stratejileri bize bazı noktalarda mekansal 
değişimlerin olması, bunun için de projelendirme yapılması 
gerektiğini söylüyordu. Bunun üzerine idari bir kararla katılım-
cı bir süreç başlatarak projelendirme aşamasında diğer ilgili 
meslek odalarını da bu sürece dahil ettik. 

Sürecin ve projenin izlenmesi ve yürütülmesi adına bir Danış-
ma Kurulu oluşturduk. TMMOB İzmir Mimarlar Odası başkanı, 
TMMOB İzmir Şehir Plancılar Odası yönetim kurulu sekreteri, 
TMMOB İzmir Peyzaj Mimarları Odası başkanı ve  raporu ha-
zırlayan akademisyenler kurulda yer alırken Karşıyaka Bele-
diyesi’ni başkanımız Dr. Cemil Tugay ve başkan yardımcımız 
Zeki Yıldırım bizzat temsil etti. Ayrıca, Karşıyaka Belediyesi 
Kentsel Tasarım Müdürlüğü adına ben ve ekip arkadaşlarım da 
danışma kurulu sürecinde yer aldık. Danışma Kurulu yaptığı 
toplantılarda, Karşıyaka Çarşı’ya ilişkin akademisyenler tara-
fından hazırlanan ve elimizde önemli bir altlık oluşturan rapo-
run projelendirilerek nasıl hayata geçirileceğini değerlendirdi 
ve üç alternatif üzerinde durdu. 

Birinci alternatif ulusal çapta bir proje yarışması düzenlemek; 
ikinci alternatif, bu yarışmayı davet usulü gerçekleştirmekti. 
TMMOB Mimarlar Odası başkanımızın önerdiği üçüncü seçe-
nek ise daha katılımcı bir yaklaşımla öğrencileri sürece dahil 
etmekti. Hem öğrencilerin alanda gezerek bilgi toplayabileceği 
hem de artı bir değer de oluşturabilecek bir çalışma üzerine 
yapılan tartışmalar sonucunda Danışma Kurulu’nda, Karşıyaka 
Çarşı Tasarım Maratonu ve öğrenci yaz okulu fikri olgunlaşma-
ya başladı. 

Tasarım maratonu ve yaz okulunu, üniversitelerin staj dönem-
lerine denk gelmesini gözeterek ağustos ayında başlattık. Bu 

BAŞLARKEN

Özlem ŞENYOL KOCAER
Karşıyaka Belediyesi
Kentsel Tasarım 
Müdürü, 
Şehir Plancısı
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“Tasarım maratonu 
ve yaz okulundaki 
çalışmalar sıra-
sında öğrenciler, 
diğer disiplin-
lerle benzer dili 
konuşmaya yönelik 
iletişime geçme 
becerilerini 
arttırdı ve 
birbirlerinin 
yaptığı tasarım-
ları, çalışmaları 
daha iyi anlama 
adına kazanım elde 
etti.”  

sayede öğrencilerin staj dönemlerini önemli bir çalışma içe-
risinde oldukça verimli geçirmelerini; aynı zamanda, özgeç-
mişlerine ekleyebilecekleri bu deneyimle öğrencilere bir değer 
kazandırmayı hedefledik. 

Bu çalışmalarda disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyerek 
gençlere, öğrencilik döneminde farklı disiplinlerle çalışma 
fırsatını ve deneyimini sunduk. Çünkü profesyonel hayata atıl-
dıklarında gençler bu tür imkanlara çok fazla sahip olamıyor. 
Tasarım maratonu ve yaz okulundaki çalışmalar sırasında öğ-
renciler, diğer disiplinlerle benzer dili konuşmaya yönelik ile-
tişime geçme becerilerini arttırdı ve birbirlerinin yaptığı tasa-
rımları, çalışmaları daha iyi anlama adına kazanım elde etti. 
Bunun, hem İzmir hem ülkemiz için mesleki anlamda gelece-
ğimize yönelik bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. 

Tasarım maratonunun ilk iki haftasında öğrenciler hem teo-
rik donanımlarını arttırdılar hem de sahaya çıkarak Karşıyaka 
Çarşı’yı daha yakından tanıdılar. Danışma kuruluyla başında 
oluşturduğumuz programla birlikte Karşıyaka çarşıya çok ya-
kın tarihi bir bina olan Havra binasını öğrencilerin çalışabilece-
ği bir kampüse dönüştürdük. Ayrıca, çalışma dahilinde öğren-
ciler, raporda belirtilen senaryo gelişim alanlarına dahil beş alt 
bölgede saha çalışması gerçekleştirdi. On ekibe ayrılan öğren-
ciler bu beş bölgede ve Kemalpaşa Caddesi üzerinde kendile-
rine sunulan alanlarda proje ürettiler.  

Danışma kurulu bu tasarım maratonunu kurgularken öğrenci-
leri kendi başlarına bırakıp proje üretmelerini beklemek yerine 
donanımlarını arttırmaya yönelik ve projede olmasını istediği-
miz,  kurumsal olarak önemsediğimiz ilkeleri de destekleyici 
teorik bir program geliştirdik. Bu program kapsamında öğren-
ciler, İstanbul, Ankara ve İzmir’den farklı disiplinlerden alanın-
da uzman yirmiden fazla profesör, doktor ve sektör çalışanıyla 
bir araya geldi; Havra’da gerçekleşen yaklaşık birer saatlik su-
numlar sayesinde onların deneyimlerini, farklı yaklaşımlarını 
öğrenme ve kendi projelerini daha destekli ve sonuç odaklı 
geliştirme fırsatı buldu. Bu haliyle süreç aslında bir okula dö-
nüştü. 

Bu iki haftanın sonunda öğrenciler belediyemize ait Yamanlar 
Gençlik Merkezi’nde bir haftalık yaz kampına katıldı. Program 
kapsamında öğrenci yaz kampı kurgulamamızın sebebi, öğren-
cilerin proje üretim süreçlerini dış dünyadan izole olarak, daha 
odaklı biçimde geçirebilmeleriydi. Belediyemizin imkanlarını 
değerlendirerek gerçekleştirdiğimiz yaz kampında öğrenciler, 
gruplar halinde çok daha motive olarak çalışmalarını gerçek-
leştirdi. Ortaya çıkan projeler, Danışma Kurulu üyelerinden 
oluşan jüri tarafından üç ayrı aşamada değerlendirildi. Final 
jürisinde birden fazla proje ödüle layık görüldü ve proje sahip-
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lerine ödüllerinin takdim edilmesiyle üç haftalık yoğun çalışma 
sürecimiz sona erdi. 

Çarşı Tasarım Maratonu ve yaz okuluna katılan ve katkı ko-
yan öğrencilerin yaklaşık yarısı İzmir dışından, farklı illerden ve 
üniversitelerden geldi. Bunu, projenin duyurulmasındaki başa-
rıya bağlayabiliriz. Üretilen bilgi ve deneyim bu sayede İzmir’in 
dışına taştı ve Türkiye’nin pek çok yerine ulaştı. Karşıyaka Çar-
şı artık İzmir’in dışında da konuşulur hale geldi. 

Karşıyaka Belediyesi olarak süreçle ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor, çünkü artık elimizde ondan fazla fikir ve proje var. Bu 
projeleri uygulamaya koymak, hayata geçirebilmek için adım 
adım ilerlemek, gerekli idari düzenlemeleri yapmak bize düşen 
önemli bir görev olarak duruyor. 

Belli bir coğrafi alana odaklanan, farklı disiplinlerden üniver-
site öğrencilerini bir araya getiren ve kapsamlı sunumlarla 
destekleyen bir tasarım maratonunu Türkiye’de ilk kez ger-
çekleştirmiş olduk. Bizler ve öğrenciler için her yanıyla eğitici, 
öğretici bir deneyim olan bu önemli çalışmayı Danışma Kuru-
lu’nun ortak akılla yapacağı değerlendirmeler çerçevesinde 
hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Umuyoruz ki Karşıyaka Çarşı 
için gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, farklı yerler ve farklı alan-
lar için de ilham kaynağı olur.

“Karşıyaka 
Belediyesi olarak 
süreçle ilgili 
çalışmalarımız 
devam ediyor, 
çünkü artık 
elimizde ondan 
fazla fikir ve proje 
var. Bu projeleri 
uygulamaya koymak, 
hayata geçirebil-
mek için adım adım 
ilerlemek, gerekli 
idari düzenlemeleri 
yapmak bize düşen 
önemli bir görev 
olarak duruyor.” 
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VİZYON

Dr. Cemil TUGAY 
Karşıyaka Belediye 
Başkanı

Söyleşi:
Hale Eryılmaz
Ali Kemal ERTEM

Sizin için Karşıyaka Çarşı’yı tanımlayan ve 
özel kılan unsurlar nelerdir?

Karşıyaka Belediyesi olarak Çarşı’ya ve 
Karşıyaka’ya dair ne gibi tespitlerden yola 
çıkarak Çarşı Maratonu’nu ve yaz okulunu 
yapmayı planladınız? 

Karşıyaka’nın da Çarşı’nın da kent kimliği açısından önemli bir 
yer olduğunu düşünüyorum. Çarşı halen aktif bir şekilde alış-
veriş merkezi olarak kullanılıyor. Yayalaştırılmış bir alan olma-
sı ve kentin önemli birkaç noktasına bağlantı sağlaması itiba-
riyle konumsal olarak da önemli bir yer. Bunun dışında, kentin 
en çok kullanılan sosyal alanlarından biri. Geçmişten bugüne 
gelen tarihsel bir kimliği, kimliklendirilmiş bir alan olma özel-
liği var. İzmir’i tanıyan herkesin bildiği, Karşıyaka’ya gelenlerin 
yolunun mutlaka düştüğü bir yer. Bu sebeple hem Karşıyaka 
kent kimliğinde önemli bir yere sahip hem de halk tarafından 
alışveriş ve sosyal alan olarak kullanımı yoğun bir yer olduğu 
için önemliydi. 

Genel olarak baktığımızda, Karşıyaka Çarşı’nın geçmişten bu-
güne doğru gelirken iyiye doğru değil kötüye doğru gelişen bir 
alan olduğu konuşuluyor. Çarşı’da yaşayan Çarşı’yı kullanan ve 
Çarşı esnafının şikâyetlerine göz attığımızda bugün yaşadığı-
mız tablonun içindeki unsurlar ortaya çıkıyor. Birincisi, insan-
ların Karşıyaka Çarşı’nın düzeniyle ilgili problemleri olduğunu 
görüyoruz. Yaşanılan kargaşa ve karmaşa insanlara kendini 
huzurlu ve güvenli hissettirmiyor. Dolayısıyla Çarşı, alışveriş 
için eskisi kadar tercih edilmiyor ya da eskisi kadar nitelikli 
ziyaretçisi yok. Bu durum insanların, özellikle Çarşı civarında 
yaşayanların ve esnafın sıkça şikâyet ettiği bir durum. Kimi za-
man esnafın, kimi zaman seyyar satıcıların ya da izinsiz stant 
açanların yayalaştırılmış alanları işgal etmesi, bu şikâyetlerin 
çoğunun temelini oluşturuyor. Çarşı’nın tamamen yayalaş-
tırıldığı saatlerde geçen motorlu taşıtlar da bir başka şikâyet 
konusu. Bölgenin zeminiyle ve altyapısıyla ilgili sorunlar, su 
sistemleriyle ilgili drenaj problemleri (kanalizasyon ve yağmur 
sularının aynı yerde olması) ve genel anlamda temizliği ile ilgili 
problemler sıklıkla dile getiriliyor. 

Bu sorunların ve şikayetlerin yanı sıra, insanların hayalindeki 
Karşıyaka Çarşı’nın tarihi niteliğine daha uygun bir tasarımda 
olma gereği; bu yöndeki beklenti ve talepler meselenin göz 
önünde bulundurduğumuz  farklı bir yönü. Çarşı sadece uzun-
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Gençleri bu maratona dahil 
etmenin arkasındaki beklentiler nelerdir?

Karşıyaka Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaların tamamın-
da katılımcılığı istiyoruz ve talep ediyoruz. Burada katılımcılığa 
dair tesis edilmesi gereken bir anlayış var. Kentte alınan karar-
lara katkılarını koymasını çok istediğimiz, beklediğimiz meslek 
odalarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız var. 
Genel olarak sivil toplum olarak tanımlayacağımız bu yapının 
bu tür kamusal kararlara katkıda bulunması ve bununla ilgili 
kültürün gelişmesi diğer medeni ülkelerde olduğu gibi bizim 
içinde hayati bir ihtiyaç. Ancak bu şekilde uygulama bu dar 
kapsamdan çıkar ve daha geniş kamuoyuna ulaşarak iyi işler 
başarabilir, daha doğru kararları alabiliriz. Bunu biz bir model 
olarak geliştirmeyi önemsiyoruz. Genel olarak tüm çalışmala-
rımızda böyle bir katılımcı yöntemi geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Çarşı çalışmasının ön değerlendirme ve analiz sürecinde önce-
likle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Fakültesi akade-
misyenlerinden görüş talep ettik. Ardından, tasarım aşamasına 
geldiğimizde TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar 
Odası, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühen-
disleri Odası gibi kurumları davet ederek onların da görüşlerini 
aldık. Karşıyaka Çarşı’ya ilişkin yapılacak bir tasarım çalışma-
sına gençleri dahil etmek, bu kurum temsilcilerinin getirdiği 
önerilerden biriydi. Böylelikle, süreç içerisinde hem katılım-
cılığı sağlayacak hem de gençlerin yaratıcılıklarından fayda-
lanmamızın önünü açacaktık. Ayrıca, bu çalışmada yer almak 
gençlerin eğitim sürecine de katkı sağlayacaktı. Odalarımızdan 
gelen bu öneri bize de çok doğru geldi ve odaların ve üniversi-
telerin öncülüğünde bir program hazırlandı. Açık duyuruyla ça-
lışmaya katılmak isteyen öğrenciler belirlendi. Öğrenciler için 
üç haftalık bir program hazırlandı ve ben bu programın Türki-
ye’ye örnek bir programa dönüştüğüne inanıyorum. 

ca bir sokaktan ibaret değil; bu ana arteri kesen yan ve para-
lel sokaklar mevcut. Ve tabii, Çarşı’nın bağlantılandığı küçük 
alanlar, meydanlar ve bulvarlar var. Bunların hepsini bir ara-
da düşündüğümüz zaman aslında iyi bir tasarım müdahalesini 
hak eden tarihi bir geçmişi ve kent kimliği olmasına rağmen 
hak ettiği özenin gösterilmediğini görüyorduk, düşünüyorduk 
ve o nedenle bu maratonu çalışmaya karar verdik. 
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Bu çalışmanın, öncü gördüğünüz ve model 
oluşturacağını düşündüğünüz yönleri 
nelerdir? 

Ekoloji ve iklim kriziyle bağlantılı düşündüğümüzde yapaca-
ğımız çalışmanın minik de olsa bir değişim yaratabileceğine 
inanıyorum. Tasarımlarımızın her birinde ekolojik öğeler var. 
Kentsel ısı ada etkisini azaltmak, yağmur suyu ve kanalizas-
yon sularının hatlarını değiştirmek, Çarşı içerisindeki geçirgen 
alan metrekaresini artırmak, yağmur suyunu daha doğru kul-
lanabileceğimiz tasarımlara yönelmek, temiz enerji kullanımını 
önceleyen ya da enerji kullanımını azaltan kararlar almak gibi 
yöntemlerle kesinlikle olumlu katkımız olduğunu düşünüyo-
rum. Bu kadar göz önünde olan bir alanda, amaçladığımız gibi 
insanlara doğru mesajlar veren ekolojik öğeler yerleştirebilir-
sek, iklim kriziyle ilgili farkındalığın artacağını düşünüyoruz. 

Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu çalışmasında multidisip-
liner bir katılımcı süreç işlettik. Meslek odalarının ve üniver-
sitelerin ortaklaştığı programlara pek rastlamıyoruz aslında.  
Meslek odaları temsilcileri ve akademisyenlerin farklı metot-
ları bir arada kullanarak bir probleme ortak bakmasının ne 
kadar büyük katkıları olacağına dair bir bakış açısı getirdi bu 
çalışma. Öğrencilerden, onların yaratıcılığından yararlanmak 
da çalışmanın öncü yönlerinden biriydi. Herkesin birbirine bir 
şeyler kattığı bir çalışma ortaya konduğu için çok mutluyum.  

Bünyemizde çalışan meslek odası kökenli arkadaşlarımızın 
varlığı bu çalışmayı çok kolaylaştırdı. Onların sivil toplum ta-
banlı çalışmaları, bu kültür bizim için çok özeldi. Bu kültürün 
Türkiye’de gelişmesi için daha çok zamana ve olumlu örnekle-
re ihtiyaç var. 
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KIYI TASARIMI VE 
KENT İLİŞKİSİ

Volkan BARBAROS
İzmir Büyükşehir
Belediyesi  
Peyzaj Yüksek Mimarı

İzmir Park ve Bahçeler Dairesi Yeşil Alanlar Planlama Proje 
Şube Müdürlüğü’nden Volkan Barbaros konuşmasında, İz-
mir’in Yaşayan Parkları ve planlanan Miras Rotaları üzerine 
bilgiler verdi. Yaşayan Parkları ekosisteme, doğal ve kadim 
üretim biçimlerine saygılı alanlar olarak tanımlayan Barbaros, 
amacın doğal alanların ve korunması gereken alanların tarif 
edilmesi olduğunu belirtti. Üç ana başlık altında ele alındığın-
da Yaşayan Parklar, ekosistemin korunması, tarımsal üretim 
ve rekreasyonu kapsayan bir işlev üstleniyor. Tarımsal üre-
timle bahsedilen, zeytin ormanları gibi insan eliyle üretilmiş 
olup ekosisteme saygılı olan alanları kapsıyor. Yaşayan Park-
ların diğer bir amacı ise gelen ziyaretçilerin kent çeperindeki 
biyo-çeşitliliğe tanık olmalarını, orada yaşayan canlılara dair 
farkındalık geliştirmelerini sağlamak.

Barbaros, yürütülen diğer proje olan İzmiras Rotaları’nın 
amaçlarından birini, İzmir Kıyı Tasarımı projesiyle tasarlanan 
alanın, Yaşayan Parklar ve Miras Rotaları ile arasındaki bağı 
oluşturmak olarak tarif etti. Bu bağlamda, beş temel rota oluş-
turulmuş durumda. Bunlar arasında Güney Gediz Deltası’na 
ulaşan Batı Rotası, Yamanlar Dağı ile Karşıyaka’yı bağlayan 
Kuzey Rotası, Doğu Rotası, Güney Rotası ve Güney Batı Rotası 
yer alıyor.

Bu Rotalardan Kuzey Rotası, Karşıyaka’nın Bostanlı Deresi 
hattını takip eden bir rota olup Yamanlar Yaşayan Parkı ve son-
rasında Yamanlar Köyü’ne ulaşırken on üç tane mahalleyi ge-
çen yaklaşık on altı kilometre uzunluğunda bir hattı kapsıyor. 
Burada da temel hedef, kıyıda oluşturulan yapıyı iç kesimlere 
ulaştırabilmek. Diğer bir deyişle, İzmir Miras Rotaları’nın te-
mel yaklaşımı, insanları doğal alanlara ulaştırmaya çalışırken 
doğal alanlardaki bitki örtüsünü de kentin içine adapte etme-
yi içeriyor. Örneğin, Yamanlar Dağı’ndaki bitki örtüsünü kent 
içinde görmek çok fazla mümkün olmuyor. Aynı şekilde Gediz 
Deltası’nda gördüğümüz bitki türlerini de kıyı kesiminde göre-
miyoruz. 

Batı Rotası, Bostanlı Gün Batımı Terası’ndan başlayıp Kuş 
Cenneti’ne kadar uzanan yaklaşık yirmi altı kilometrelik bir 
hattı kapsıyor. Bu çalışmalar kapsamında yürütülen diğer bir 
proje ise Flamingo Doğa Parkı. Bu bölge konutlar, spor salonu 
ve AVM’lerden oluşan bir alan ile doğal alan arasında kalıyor. 
Geçmiş yıllara dönük kuşbakışı fotoğrafları incelediğimizde 
aslında tüm bu alanın Gediz Deltası içerisinde yer aldığını göz-
lemlemek mümkün. Özellikle 90’lı yıllarda başlayan yapılaş-
mayla beraber, deltanın yavaş yavaş özelliğini yitirmeye başla-
dığını görüyoruz. Flamingo Doğa Parkı bu alanı rehabilite etme 
çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir proje. Dolayısıy-
la, bölgeye suyun, bitki türlerinin ve diğer canlıların geri geti-
rilmesi amaçlarını barındırıyor. Örneğin, bölgede doğal olarak 

“Yoğun kentsel 
dokunun bulunduğu 
İzmir Körfezi 
çevresi geniş bir 
halka olarak 
düşünüldüğünde 
gün geçtikçe 
genişleyen 
kentsel alanın, 
kırsal ve doğal 
alanlara doğru 
büyüdüğü 
gözlemlenebilir.”



17

Mimar ve peyzaj mimarlığı üzerine çalışan Deniz Aslan konuş-
masında daha çok metropollerdeki değişimlere dair örnekler 
üzerinde durdu. Geniş ölçekteki kentsel tasarımlardan çok, 
küçük alanların ve sosyologlar, mühendisler ve tasarımcıları 
kapsayan disiplinler arası yaklaşımların öneminden bahse-
den Aslan, tasarlarken doğa kadar insanın da önemli olduğu 
ve sosyal hayatın dinamiklerine de hâkim olmanın gerekliliği 
üzerinde durdu.

“’Kent ve Peyzaj’ kavramlarını duyduğumuzda mutlaka her şe-
yin yeşil olması gerekmediği gibi, mimarlık da doğrudan katı 
şeyler yapmak değil” saptamasıyla Aslan, bu bağlamda ezbere 
konuşmalardan kurtulmanın gerekliliğini dile getirdi.

Tasarımda yerine göre bakmak ve değerlendirmek son derece 
önemli çünkü bazen bir mekân hiçbir şeye ihtiyaç duymayabi-
lir. Bir tasarımcı için bunun farkına varmak ve dile getirmek de 
tasarlamak eylemi içinde yer alır. Bu bağlamda yüzlerce in-
sanı bir mekâna angaje etmek ya da sadece doğanın varlığını 
teşvik etmek de bu eyleme dahil olabilir; kısaca tek bir doğ-
rudan bahsedilemez. Bireysel okumalar yapmak, notlar almak 
ve bunları tartışmaya açmak; sürekli denemek, modellemek 
ve metinleştirmek tasarımın vazgeçilmez metodolojileri içinde 
bulunmakla beraber, ülkemizde metinleştirme kısmının biraz 
eksik kaldığının altını çiziyor Aslan.

Kentler zaman içinde kendi içine çökmüş bölgeler oluşturabi-
liyor, dolayısıyla kent yaşantısı dönüşüm içinde bir yaşantıdır 
ve hatta çürümeye yol açan mekanizmaları ortaya çıkarabilir. 
Dünyada, İstanbul ve İzmir’de de olduğu gibi, bu sorunla baş 
etmek için çok sayıda çalışma yapılıyor. Bunların başlangıcı, 
neredeyse tüm dünyada eş zamanlı olarak başlayan, liman böl-
gelerinin dönüşmesidir. 

Kenarda kalmış alanlar ve büyük meydanlar için yapılan ba-
şarılı çalışmaların ortak özelliğini, tasarımcılar, sosyologlar ve 
psikologlardan oluşan bir grubunun ortak çalışmaları olması 
olarak belirten Aslan, bunların iyi örneklerini Amsterdam, Rot-
terdam ve Berlin Potsdam’daki çalışmalar olarak tanımlıyor.

“Minik 
dokunuşlarla 
muazzam işler 
yapabilirsiniz.” 

Deniz ASLAN 
DS Mimarlık
Mimar

bulunan ve balıkçıların kullandığı Türk Sazı olarak da adlandı-
rılan kargılar aslında özellikle denizin yıpratıcı olabildiği doğa 
şartlarına uyumlu bir nitelik taşımakta. Bu da bölge için tasa-
rımda kullanılabilecek doğal ve sürdürülebilir malzeme önerisi 
olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu yüzden tasarımcıların da 
çalışmalarında doğal türlere yer vermeleri bu anlamda önem 
kazanıyor.
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YAYA ÖLÇEĞİNDE 
KENTSEL TASARIM

Prof. Dr. Erhan 
Vecdi KÜÇÜKERBAŞ
E.Ü. Ziraat Fak. 
Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü
Peyzaj Mimarı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’n-
den Erhan Vecdi Küçükerbaş konuşmasında “Yaya nedir? Yaya 
öncelikli tasarım ilkeleri nelerdir? Yaya yolu ve onun tasarım 
elemanları nelerdir?” soruları üzerinden yaya ölçeğinde kent-
sel tasarımın ilkelerini, kavramlarını ve tanımlarını tartışmaya 
açtı. 

Yürünebilir kent kavramının hemzemin mekanlar ve alanlar 
oluşturmak amacı güttüğünü söyleyen Küçükerbaş, bu kavra-
mın çağdaş kent ve ulaşım planlamasının temel prensiplerin-
den biri olduğunu belirtti. İnsan ölçekli tasarımların okuması 
tamamen algı yönetimiyle ilgilidir. Yürünebilir alanları ya da 
mekanları kentlerde oluşturabildiğimiz takdirde, mekanların 
ve alanların çok daha canlı, çekici olduğunu ve sosyalleşme 
potansiyelini geliştirdiğini görmekteyiz. Bunun gerçekleşmesi 
için araçları ikinci plana çekip yayaların ve iklimsel konforun ön 
planda olduğu tasarımlara ağırlık vermeliyiz. 

Küçükerbaş’a göre iyi bir kent ya da mekân okuması, kentin ya 
da mekânın algılanması üzerine tartışmaları gerektirir. İnsan 
ölçekli mekân, insanın beş duyusuyla algıladığı mekanlara ve-
rilen isimdir. Tasarımcılar olarak öncelikle doğru algıları bul-
malı, sonrasında buradan alınan çıktılar üzerinden tasarımlara 
aktarılmasının önemli olduğunu söyledi. Bu algıların bilişsel, 
duygusal, yorumlayıcı ve değerlendirici boyutlarını örnekledik-
ten sonra yürünebilir kentlerin yaya odaklı değil herkes odaklı 
olması gerektiğinin altını çizdi. 

“Yürünebilir bir 
kent, kamusal mekan-
ları başta çocuk-
lar, kadınlar ve tüm 
dezavantajlı gruplar 
olmak üzere herkesin 
bağımsız, güvenli 
ve kesintisiz ola-
rak hareket etmesine 
olanak sağlayan ve o 
hale getirilmiş olan 
kenttir.”

Diğer bir önemli konu ise katılımcı politikalar üzerinden şekil-
lenmekte. Aslan için bazen dış müdahaleler yerine, katılımcılı-
ğa açık ve herkesin benimseyebileceği projeleri öne çıkarmak, 
tasarım ve uygulama sürecinde ekonomik olmayı da başarmak 
gerekiyor.

“Yeninin sözünü eskinin örtmemesi; ama yeninin de eskiyi yok 
etmemesi lazım.” sözlerinden hareketle Aslan, alanda buldu-
ğunu değerlendirme, statik olmayan ve doğal izleri silmeyen, 
çayır gibi doğal dokuları kullanan bir peyzaj çalışmasından 
yana bir aktör olarak tasarımcının rolünü, zaman zaman belli 
başlı alanları ufak müdahalelerle görünür kılmak olarak ta-
nımlıyor. 
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Alper DERİNBOĞAZ 
Salon Mimarlık

Alper Demirboğaz sunumunda “Geospaces” fikrini öğrenci-
lerle tartışmaya açtı. Mimarlığı doğanın yinelenmesi, tekrarı, 
iterasyonu olarak görüp göremeyeceğimiz sorusundan yola 
çıkarak “Geospaces” fikrinin, gezegenin jeolojik formasyonu, 
insan yerleşimlerinin tarihi ve Dünya ile olan bağlantısı üzerin-
den mimarlığın kökenlerini sorguladığını dile getirdi. 

İnsan, ekosistem ve mimarlık arasındaki sürekliliği yeniden 
düşünmeyi ve yeniden şekillendirmeyi amaç ediniyor. Örneğin, 
karbon emisyonlarında mimari faaliyetlerin ve inşaatın oranı 
yaklaşık yüzde elliye yakın bir orandır. Türkiye’deki regülas-
yonlar ve beton kullanımı da buna katkı veriyor.

Demirboğaz, Kaunas’taki sanat müzesi için Alan Turing’in 
Morphogenesis kavramından hareketle organik sistemi 
çevrenin bir parçası olarak ele alma, bölgedeki organik 
ölçekleri kullanma gereğine dikkat çekti.

SUNUM
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Doç.Dr. Kevser İsmet 
ÜSTÜNDAĞ 
M.S.G.S.Ü. Mimarlık 
Fak. Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü
Şehir Plancısı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü Öğretim Üyesi Kevser İsmet Üstündağ konuş-
masına, yaya olmak ve yürümek arasındaki farkı tartışmaya 
açarak başladı.  Üstündağ, şehir planlamasının olmazsa ol-
mazları olan güvenlik, konfor ve çevre kalitesi ilkeleri üzerinde 
durdu. Yaya teriminin modernizmle birlikte hayatımıza girdiğini 
hatırlatarak, şehirlerde yürüyebilmenin ve yürünecek alanların 
insanların şehirleri daha iyi algılamalarında büyük bir etkisi ol-
duğunu ekledi. 

Türkiye’de 1960’lar ile başlayan trafik kültürü yürünebilir kent 
mekanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Güvenli, konforlu 
ve çevre kalitesi yüksek şehirler için trafik temelli şehir planla-
maları yerine hormonsuz yaşam için organik ulaşım yaklaşımı-
nı benimsemek gerekir.  “Bir kentte yürüyebildiğimiz takdirde 
o kentte var olabiliriz” diyerek sözlerine devam eden Üstündağ, 
bireyleri düşünen, insanı temeline alan bir ulaşım sistemi ge-
liştirmenin önemine değindi. 

Üstündağ’ın üzerinde durduğu bir diğer konu yaya haklarıydı. 
Toplum olarak yaya haklarını yeterince bilmemiz trafik temelli 
bu kültürün getirdiği bir dezavantaj olarak ortaya çıkıyor. Ula-
şımda bahsedilen konfor sadece bir yerden bir yere giderken 
hızlı olmakla ilgili değildir; kentleri birer hafıza mekanları ola-
rak algıladığımızda bu kentleri deneyimlememiz gerekir. Özel-
likle pandemiyle geçirdiğimiz son iki yılda yürümeyi yeniden 
keşfetmemiz şehirlerle olan peyzaj ilişkilenmelerimizi arttırdı. 
Trafik temelli kent kültürünün aslında kentle iletişim ve dene-
yim eksikliğine sebep olduğunu vurgulayan Üstündağ, şehir-
lerdeki trafik sorunlarının ancak ve ancak iyi bir planlama ve 
yayalaştırma ile çözülebileceğini belirtti. Bu noktada, mevcut 
dokuya özgün duyarlı tasarımlar üzerine düşünmenin önemine 
değindi.

“Kenti ancak o 
kentte yürüyebilirsek 
benimseyebiliyoruz. 
Yürüyemezsek 
algılayamıyoruz! 
Dokunamıyoruz!”
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KENT DOĞA 
GEÇİŞLİLİĞİ 
KAPSAMINDA DOĞA 
ESASLI ÇÖZÜMLER: 
KARŞIYAKA ÖRNEĞİ

Doç. Dr.Koray 
VELİBEYOĞLU 
İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü-
Şehir ve Bölge 
Planlama Anabilim 
Dalı, Şehir Plancısı

Konuşmasına, önümüzdeki on yılın küresel çapta riskleri olan 
iklim aciliyeti ve biyo-çeşitlilik kaybına değinerek başlayan Doç. 
Dr. Velibeyoğlu, bu faktörlerin kaçınılmaz olarak tasarıma da 
etki ettiğinden bahsederek doğayı tanımlarken insan etkisi ba-
kımından tarif edilebilecek katmanları açıkladı.

Genelde doğa düşünüldüğünde ilk akla gelenin müdahale 
edilmemiş alanlar, yabanıl doğa olarak tanımlandığını; bunun 
birinci doğa olarak adlandırıldığını belirten Velibeyoğlu, günü-
müzde insan elinin değmediği bir yer bulmanın da oldukça zor 
hale geldiğini hatırlattı. 

Bu tanımlamalardan devam ettiğimizde insanların tarım ve 
barınma amaçlı işlevsel olarak kullandığı alanlar ikinci doğa; 
parklar ve bahçeler gibi estetik ve sosyal amaçlar için tasar-
lanmış alanlar ise üçüncü doğa olarak adlandırılır. Bunların 
ötesinde atmosferik olaylar, iklim değişikliği ve insanın mü-
dahale edemeyeceği fiziksel olayları kapsayan sıfırıncı doğa 
yer alır. Velibeyoğlu konuşmasında, iklim değişikliğine uygun 
tasarım yapmak için bu çerçevenin göz önünde bulundurulma 
gereğini ifade etti.

Bu katmanların yanı sıra insanın müdahale edebileceği diğer 
bir katman olarak dördüncü doğa tanımından bahseden Veli-
beyoğlu, yeniden yabanileştirmek, doğallaştırmak ve kentsel 
dokuya kazandırmak gibi eylemlerin bu katmanla ilgili tartış-
maların temelini oluşturduğunu söyledi. Kent içerisinde biyolo-
jik rezerv olabilecek alanlar yaratmak, dünyanın ekosistemiyle 
uyumlu bir biyo-çeşitliliği üretmek gibi eylemler bu tartışma-
ların bir parçası oluyor ve tasarımcının buna yönelik alanlar, 
boşluklar üretmesi öngörülüyor.

Bu amaçla tasarımda ikili bir bakış açısı kullanılıyor; kentsel 
bölge ve doğal bölge. Geçişlilik düşüncesi de bu tarz bir di-
yalektik düşünceye dayanmakta. Velibeyoğlu’nun aktardığına 
göre Yeni Şehircilik (New Urbanism) Hareketi bu kapsamda 
kentsel yapıların yoğun olduğu bölgeler ile birinci ve ikinci doğa 
bölgeleri arasında geçişlilik sağlanması için yapılaşma, yol ve 
yeşil alanlar arasındaki dengenin oluşturulması ve farklı geçiş 
bölgelerinin, kendi homojen unsurları etrafında tarif edilmesi 
gerektiği düşüncesinden hareket ediyor.

Konuşmasına İzmir’de bu kapsamda yapılan çalışmalardan 
bahsederek devam eden Velibeyoğlu, yeşil altyapı çalışması-
nın 2017 yılında başladığını belirtti. Bu çalışmalar kapsamında 
oluşturulan İBB 2020-2024 kurumsal strateji planı içerisinde 
altyapı başlığında yeşil altyapı da içeriliyor ki bu plan, aynı za-
manda BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de entegre 
edilmiş durumda. Sonrasında, İzmir Yeşil Şehir İmar Planı ile 
İzmir Sürdürülebilir Enerji ve İklim envanteri adı altında bir ey-

“Aslında tasarımcı 
orada yaşamın 
oluşmasına imkân 
veren bir role 
bürünmüş oluyor.”
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KENTSEL ISI 
ADASININ 
ETKİSİNİN 
AZALTILMASINA 
YÖNELİK TASARIM 
STRATEJİLERİ

Doç Dr. Nurdan 
ERDOĞAN 
D.Ü. Mimarlık Fak. 
Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü 
Peyzaj Mimarı

Çevreyi, canlı ve cansızların bir arada bulunup etkileşim içeri-
sinde olduğu bir ortam olarak tanımlayarak sözlerine başlayan 
Doç. Dr. Nurdan Erdoğan, bu çerçevede ikisi arasındaki ilişki 
ve bu ilişkinin sürdürülebilirliğinin önemi üzerinde durdu. Eko-
sistemi de bu bağlamda ilişkileri tanımlayan bir çıkış noktası 
olarak ele alan Erdoğan, süreçleri ve bağlantıları barındıran 
Ekotop ile onun temel bileşenlerinden canlı yapılanmasını 
ifade eden biyotop sistemlerine değindi. Bu sisteme, yaşadığı 
çevrenin dışına çıkan ve ona müdahale eden insan ekosistemi 
bileşeni eklendiğinde değişim başlamıştır. Bu değişimi ifade 
eden IPAT Formülü, [etki = nüfus x kullanılan kaynak miktarı x 
kaynakları kullanırken oluşturulan çevresel etki]’yi anlatır. 

Nüfus artışının kontrol dışına çıkması, gelişmiş ülke sayısının 
artmasına bağlı olarak kaynak tüketiminin de artış gösterme-
si ve kaynakları kullanırken oluşan çevresel etkiler, teknolojik 
gelişimler sonucu kısmen azalma eğilimine girmiş olsa da di-
ğer bileşenlerin artışı bu son faktörün olumlu etkilerini azalt-
maktadır. Böylelikle, insani faaliyetler için mekâna yapılan mü-
dahaleler kentsel ısı adasını oluşturur. 

Kentsel ısı adasını bir kentin içerisindeki sıcaklık ile yakın çev-
resindeki kırsal alandaki sıcaklık arasındaki fark olarak ifade 
eden Erdoğan, bunun temel sebebini kentlerde özellikle yapı-
laşma ile doğal dengenin bozulması olarak tanımlıyor. Erdo-
ğan bu farkı örneklerken özellikle İzmir gibi kentlerde yakın 
kırsal bölgeyle ısı farkının 5-6, hatta bazen 15 dereceye vardı-
ğını belirtti. 

İnsani faaliyetlerin bozduğu temel unsurlardan bir diğerini su-
yun hareketi, yani su izi olarak tanımlayan Erdoğan, daha önce 
geçirgen nemli olan yüzeylerin kuru hale gelmesinin de kent-
sel ısı adası oluşumuna katkıda bulunduğunu ifade etti. 

lem planı ve uygulama rehberi oluşturuldu. 

İklim değişikliğini durdurmak için dünya çapında önemli bir 
hareket olan Convenant of Mayors (CoM-Belediye Başkanları 
Sözleşmesi) üyesi olan Karşıya Belediyesi’nin karbon emisyon-
larını azaltma ve uyum taahhüdü çerçevesinde bir uyum çalış-
ması yürütmekte olduğundan bahseden Velibeyoğlu, Tasarım 
Maratonu çıktılarının da bu çalışmaya katkı vermesini umdu-
ğunu söyledi. 

Son olarak koordinatörlüğünü Dr. Güven Eken ile yürüttüğü İz-
mir Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi ve İzmiras projesine de-
ğinen Velibeyoğlu, doğanın şehre nüfuzunu sağlama, insanla-
rın kırsal alana nüfuzu, döngüsel ekonominin teşviki ve kentle 
kır kültürleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmenin temel baş-
lıklar olduğunu belirtti.
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Kentsel ısı adasını iki başlıkta inceleyen Erdoğan; bunları kent-
lerde yapay materyal kullanımı sonucu yüzeyde oluşan sıcak-
lığı ifade eden yüzeysel ısı adası ile hissettiğimiz sıcaklığı ifade 
eden atmosferik ısı adası olarak tanımlıyor. Asıl etkisi gece 
hissedilen atmosferik ısı adası 1 santigrat dereceden başla-
yıp 12 santigrat dereceye kadar varabilen bir farklılığa neden 
olabilmektedir. Erdoğan’a göre bu ısıyı azaltmak için öncelikle 
yüzeysel kentsel ısı adasını azaltmak gereklidir.

Bu bağlamda yapılaşma geometrisi, kent formu, binaların hava 
sirkülasyonuna izin verip vermediği, sokak aralıkları, kat yük-
sekliği ve kent içerisinde ne kadar enerji kullanıldığı gibi un-
surlar son derece önem taşır. Erdoğan, bir kent için yapısal yü-
zeyin yüzde yirmi beş, altyapının yüzde yirmi beş, kamusal yeşil 
alanlarınsa yüzde elli oranında olması gerektiğini ifade etti. Bu 
amaçla yeşil altyapının geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. 

“İnsan ve doğa 
sistemleri 
arasındaki dengeyi 
sağlamak”

Karşı Sanat’ta galeri direktörü olmasının yanı sıra sanatçı hak-
ları üzerine çalışan Melis Bektaş daha çok kamusal alanda 
üretime öncelik veriyor. Kentte sanatı kent mekânı, kamusal 
sanat, karşılaşma ve görsel kültür bağlamında değerlendiren 
Bektaş, tüm bunların kesişmesiyle beraber bir kent kültürü 
ortaya çıktığından bahsetti. Kentli bireyin aidiyet duyacağı cad-
deler, parklar ve diğer kamusal açık mekanlar gibi alanlarda 
görsel kültür üzerinden bir hafıza oluşturmak önem arz edi-
yor. Zira, etkileşim içerisinde olamayan toplumun, bulunduğu 
mekânı da dönüştürme imkânı olmuyor. 

Özge Öztürk’ün kamusal alan üzerine şöyle diyor: “Çağdaş 
kentlerin yaratımında bir kimlik belirleyeni olan sanatın mü-
zelerden ve kapalı mekanlardan çıkarılması ve kentli birey için 
ulaşılabilirliğinin sağlanması gerekir. Sanatsal üretimler kent-
le bütünleştiği, kentsel mekanlar içinde doğallaştığı ve kentte 
yer edindiği sürece bir kentin kimliğini tanımlayacak ve kent 
belleğini oluşturacaktır.” Bu sözlerden hareketle Bektaş, ka-
musal sanat için öncelikle kentin içine girerek kamuyu anla-
mak gerektiğini belirtti. Bu bağlamda sanatçının da kamusal 
alanda bir şey üreteceği zaman doğal olarak o alanda vakit 
geçirmiş olması, orası üzerine düşünmesi ve orada üretmesi 
gerekli. 

Kamusal alan kavramını açan Bektaş; kamusal alan kavramı-
nın Alman filozof Habermas ile daha çok tartışılmaya başlan-
dığını; 18. yüzyılda aile ve yakın arkadaşlar dışında hem tanıdık 
hem de yabancıları kapsayan bir tanım olarak kullanıldığını be-
lirtti. Kamusal alanın en ilgi çekici olan kısmı, Habermas’ın da 
hatırlattığı üzere bütün duyulara hitap eden bir doğası olması-
dır. Bunu en basit haliyle “bir kent meydanını düşündüğünüz-
de kokusunu alırsınız, görsel hafızanıza seslenir, sesler içerir 

KENTTE SANAT 
PRATİKLERİ

Melis BEKTAŞ 
Karşı Sanat 
Çalışmaları
Küratör

“Öncelikle kamusal 
alan orada bulunan-
lar arasındaki es-
tetik algıyı oluş-
turur. Bu sebeple 
teması arttıracak 
şeyler üzerinde dü-
şünmek gerekiyor. 
Tabii, bu tek bir 
mimar ya da sanatçı-
nın yapabileceği bir 
şeyden ziyade kolek-
tif yapının mümkün 
kılabileceği bir 
dönüşümdür.” 
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ve dokunsal bir yapısı vardır” şeklinde ifade eden Bektaş, bu 
bağlamda kamusal alanın sanatçıya ve tasarımcıya verdiği çok 
fazla ipucu bulunduğunu söyledi. 

“Öncelikle kamusal alan orada bulunanlar arasındaki estetik 
algıyı oluşturur. Bu sebeple teması arttıracak şeyler üzerinde 
düşünmek gerekiyor. Tabii, bu tek bir mimar ya da sanatçının 
yapabileceği bir şeyden ziyade kolektif yapının mümkün kılabi-
leceği bir dönüşümdür.” 

Kamusal alanda sanata küratöryel bir açıdan bakıldığında ça-
lışma sürecini ortak yürütmek, üretimi canlandırmaya çalış-
mak gerektiğinden bahseden Bektaş, yerel yönetimlerin gra-
fiti sanatçılarına alan açan bir yaklaşım sergilemesinin önemi 
üzerinde durdu.

Konuşmasının devamında kamusal sanatın kentsel tasarım 
çalışmalarına dahil edilerek mekân tasarımının bir parçası ha-
line geldiği ölçüde yerele özgü ve kalıcı olabildiğini ifade eden 
Bektaş, bu tür uygulamalarda sanatın bölgeye bir kimlik ka-
zandırdığı kadar bölgenin de sanat yapıtına bir kimlik kazan-
dırdığını söyledi.  Bu tarz çalışmalara iyi örnekler olarak Ayşe 
Erkmen’in İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda yer alan Açık 
Sütun heykeli (1993) ve İzmir Alsancak Umurbey Mahallesi’nde 
2013 yılından beri varlığını sürdüren Darağaç Sanat Kollekti-
fi’nin kamusal alanı kullanarak mahalle sakinlerini de sanatsal 
üretimin içine dahil etmesi verilebilir.

KENTSEL OMURGALAR 
BAĞLAMINDA 
KARŞIYAKA 
ÇARŞISI’NIN 
İNCELENMESİ

Erhan ARSLAN
Peyzaj Yüksek 
Mimarı, TSR Kent

Uzmanlık alanını, kent içerisinde kalmış ve işlevini yitirmiş me-
kanların yeniden düzenlenmesi olarak belirten Erhan Arslan, 
“Kentsel Omurgalar”ı çok uzun süreçte; deneme yanılma yön-
temiyle işlev kazanmış ve kenti tanımlayan aktiviteleri karşıla-
yan, organik bir biçimde gelişmiş; kent belleğini ve kentli faa-
liyetlerini yöneten birimler olarak tanımlıyor. İstanbul İstiklal 
Caddesi, İzmir Kemeraltı ve Karşıyaka Çarşı gibi bölgeler bu 
omurgaya örnek teşkil ediyor. Bu tarz bölgeler yüzlerce yıllık 
süreçlerde kendi işlevlerini oluşturmuş, bir kentsel tasarımcı 
ya da şehir plancısı tarafından tasarlanmamıştır. 

Arslan’a göre kent ve insan, kent ve kültür, kent ve doğa bile-
şenlerdir ve bir araya geldiklerinde özgül bir yapı oluşturur. Bu 
yapının sınırları kentin siyasi sınırlarından ziyade, bazen fizik-
sel bazen de salt kültürel olabilir. Bazen de kültürel sınırlar, 
kentin bir parçası olmayabilir. Örneğin güvenlikli yapılar olan 
siteler kendi içlerinde gettolardır. Kent kültürüne ve gelişimine 
fayda sağlamazlar ve dolayısıyla kentten çıkardığınızda eksilen 
bir şey olmaz. Arslan bu tarz bölgeleri kentin yapısına bir katkı 
koymayan kentsel boşluklar olarak ifade ediyor. 
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“İstanbul İstiklal 
Caddesi, İzmir 
Kemeraltı ve 
Karşıyaka Çarşı gibi 
bölgeler bu omurgaya 
örnek teşkil 
ediyor. Bu tarz 
bölgeler yüzlerce 
yıllık süreçlerde 
kendi işlevlerini 
oluşturmuş, bir 
kentsel tasarımcı ya 
da şehir planlcısı 
tarafından 
tasarlanmamıştır.”

Kentsel omurgaların ana işlevleri bulunur. Örneğin, Karşıyaka 
Çarşı çoklu işlev barındıran bir yapıya sahiptir ve müdahale et-
mek kolay değildir. Bu sebeple yapının çok iyi analiz edilmesi 
ve omurgalara ayrılması gerekir ki bu bağlamda kentsel ta-
sarımcıya önemli bir rol düşer. Tasarımcı kültürel yapıyı da 
çok iyi tanımalı ve ona göre hareket etmelidir. Örneğin Kar-
şıya Çarşı’dan vergi dairesi ya da belediye binası gibi yapıları 
kaldırmak, o bölgeye giden kişilerin sosyo-kültürel yapısında 
hemen hissedilecek, o bölgede bulunan esnafı ve işletmeleri 
etkileyecek sonuçlar doğuracaktır.  Dolayısıyla, sorunu çözme-
ye yönelik müdahaleler bazen yeni sorunlar oluşturabilir. Tüm 
bunlardan hareketle Arslan, karar alınırken çok dikkatli olma-
nın ve tüm bileşenleri tüm detaylarla birlikte değerlendirmenin 
önemi üzerinde durdu. 

Kentsel omurganın aynı canlı bir organizma gibi hastalıklı bir 
yapıya dönüşebileceğini belirten Arslan, bu tarz durumlarda 
kentsel omurgalarda salt semptom tedavisinin çözüm olmadı-
ğının, sorunun kaynağına inilmesi gerekliliğinin de altını çizdi. 

Karşıyaka Çarşı özelinde kentsel omurganın bileşenleri göz 
önünde bulundurulduğunda ulaşım (tren istasyonu, vapur is-
kelesi, minibüsler vb.), alışveriş, ticaret, işletme, eğlenme, 
yeme-içme, idari yapılar ve yerleşim gibi unsurların kentin 
ne olduğunu da tanımlayan unsurlardır. Dolayısıyla, bu yapı-
ya herhangi bir müdahale, bu unsurların tamamına müdahale 
anlamına gelir. 

Arslan genel çözüm önerilerini, yarı bağımsız yönetimlerin 
oluşturulması, inşaat alanı metrekarelerinde sınırlandırmaya 
gidilmesi, en az yirmi yıllık projeksiyonların üretilmesi, sürecin 
asgari müdahalelerle yönetilmesi ve kentsel açık alanlarda lo-
kal çözümler üretilmesi şeklinde sıralıyor.
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KENT KİMLİĞİ VE 
MİMARİ KARAKTERİN 
GÖRÜNÜR KILINMASI 

Prof. Dr. Hümeyra 
BİROL
D.E.Ü. Mimarlık Fak. 
Mimarlık Bölümü, 
Mimar 

“Bu çerçeveden 
Karşıyaka’ya 
bakınca, ticaret 
alanlarının 
yarattığı kargaşa 
sonucu mimari değer 
yokmuş gibi düşünül-
se de birtakım dönem 
yapılarını 
görebiliyoruz.”

Karşıyaka Çarşı’da mimari karakterin görünür kılınması ama-
cıyla bir tespit ve envanter çalışması yürütmüş olan Dr. Öğr. 
Üyesi Feyzal Avcı Özbakan, özellikle zemin katlardaki ticari 
yapılar sebebiyle kent kimliği ve mimari karakterin bir görün-
me sorunu yaşadığına dikkat çekiyor. Özbakan’a göre kentsel 
dinamikleri yüksek, çok farklı kullanıcılara hizmet eden bu tür 
alanlar içinde nitelikli yapıları bulmak ve onları görünür kılmak 
için düşünmek ve çaba harcamak gerekiyor. Benzeri çalışma-
lar İstanbul’da da sürüyor. Beyoğlu gibi oldukça nitelikli tarih-
sel yapıyı bir arada bulunduran bir kentsel dokuda bile belirli 
noktalara dikkat çekebilme adına birtakım yapı seçkileri ve 
haritalama çalışmaları yapılıyor. Bu çerçeveden Karşıyaka’ya 
bakınca, ticaret alanlarının yarattığı kargaşa sonucu mimari 
değer yokmuş gibi düşünülse de birtakım dönem yapılarını gö-
rebiliyoruz.

Bu alanın bütünü için bir deşifre çalışması yürüten Özbakan, 
Cumhuriyet sonrası mimari örneklerden modern mimariye 
dek farklı yapılar görülebileceğinden bahsetti. Bu çerçevede 
tescili önerilen yapılar arasında 19. yüzyıldan kalanlarla bera-
ber erken 20. yüzyıl örnekleri, 1950 ve 60’lara dayanan örnekler 
ve mimari niteliğiyle dönemin karakteristiğini gösteren yapılar 
bulunuyor. Bunun dışında kalanlarsa korkuluklar, saçak çö-
zümleri, pencere dizilimleri, balkonlar gibi mimari eleman re-
pertuarına sahip yapılar.  Alanda sıkça görülen tescilli yapıların 
çoğu 19. yüzyıl sonunda, o dönemde yaygın olarak orta sınıf ve 
üst orta sınıf ailelerin yaptırdı evlerden oluşuyor. Bunlar ara-
sında Alibey Hamamı, St. Helen Katolik Kilisesi, istasyon ve ek 
binaları anıtsal niteliğe sahip binalardır. Özbakan ve Birol’un 
çalışmaları kapsamında tescilini önerdikleri yapılardan bir di-
ğeri, erken Cumhuriyet döneminin modern miras kapsamında 
korunması gereken örneklerinden biri olan Ankara İlkokulu. 

Karşıyaka mimarisi içerisinde dönemi için nitelikli yapılara 
değinen Özbakan, 2020 yılına dek gelen yapı stokunu birkaç 
başlıkta topladı; dönemin mimarlık anlayışı, teknolojideki de-
ğişimler, ekonomik koşullar, kullanıcı talepleri ve buradaki ti-
cari hayatın dönüşümünün getirdiği mekân pratikleri. Bunun 
üzerinden bakıldığında farklı dönemler bulunuyor: Cumhuriyet 
öncesi, Cumhuriyet sonrası 30-40’lar, 50 ve 60’lar gibi. Bun-
ların dışında, özellikle 90’larla birlikte Türkiye’de yaygınlaşan 
postmodernizm etkilerinin İzmir’de az örneği bulunsa da Kar-
şıyaka’da bu örneklerle karşılaşmak mümkün.

Ticari yapılara da eğilen Özbakan geçitli pasajlar üzerinde dur-
du. Bu yapıları baypaslar yaratan, sokakları birbiriyle ilişki-
lendiren ve çarşının ana caddelerinin yoğunluğundan kaçmak 
için ara yollar yaratan unsurlar olarak değerlendiren Özbakan, 
bu coğrafyada pasajların sıkça kullanıldığını belirtti. Örneğin, 
Kemeraltı’nda hanlarda 15. ve 16. yüzyıldan beri kullanılan bu 
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BAYRAKLI SEVGİ 
YOLU TASARIMI VE 
KIYI PROJELERİ

Evren BAŞBUĞ
Studio Evren Başbuğ 
Mimar

Çalışmalarını insanların birlikte vakit geçirdiği kamusal alanda 
belli tasarım uygulamaları üzerine yoğunlaştıran Mimar Ev-
ren Başbuğ, İzmir Kıyı Projesi kapsamında hayata geçirdikleri 
çalışmalardan bahsetti. 2011 yılında İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin girişimiyle başlayan İzmir Kıyı Projesi toplamda kırk 
kilometrelik bir kentsel alana yayılıyor. Projenin temel olarak 
eğildiği mesele, İzmir’in kıyı kesimini tekrar düşünerek insan-
ların vakit geçirecekleri, ortaklaşa kullanabilecekleri kamusal 
alanlara dönüştürebilmekti. Ortak bir Akdeniz kültürü üzerinde 
durarak Marsilya, Barselona, Tel Aviv gibi Akdeniz şehirlerin-
deki kıyı kültüründeki sosyalleşme alanlarını inceleyip İzmir’e 
en uygun olabilecek tasarımlara karar vermek projenin esas-
larındandı. 

2011 yılında İzmir kıyı kesiminin büyük bir bölümü beton kitle 
halinde dalgakıranlardan oluşuyordu. Bu betonarmenin dışın-
da insanların kıyı kesiminde sosyalleştikleri alanlar Alsancak, 
Karşıyaka, Bayraklı ve Göztepe ile sınırlıydı. Fakat bu dört alan-
da, olabildiğince sıkıcı, kullanıcıları kıyı ile sadece görsel bir 
ilişki kurmaya yönelten, su ile mesafelendiren ve hatta deniz-
den uzaklaştıran tasarımlar kullanılmıştı. Başbuğ, ekip olarak 
bu projenin Karşıyaka tarafıyla, yani Alaybey tersanesinden 
Mavişehir bitimine kadar toplam sekiz kilometrelik bir alanla 
ilgilendiklerini belirtti. Bu tür kamusal alanları yeniden düşü-
nürken beyaz bir sayfa açıp tasarıma başlamanın etkili bir yön-
tem olmadığını; projeye başlamadan önce neredeyse bir ay bo-
yunca bu kıyı şeridinde zaman geçirdiklerini söyledi. Öncelikle 
dikkat ettikleri hususları şöyle sıraladı: “Bu sahilde yürürken 
nasıl kokular alıyoruz; hangi sesleri duyuyoruz? Ortalama kaç 
insan bu sahili kullanıyor; araç yoğunluğu nedir, kaç kişi bu 

geçitlerin 20. yüzyıl versiyonunu Karşıyaka’da görmek müm-
kün. Özbakan, alanda geçişlilik çok önemli olduğu için kentsel 
dönüşümde yapılacak yeni binalar için pasajların önerilmesi 
gerektiğini ekledi. 

Konuşmasının devamında ticari etkinliklerin mimari karakteri 
nasıl zedelendiğine değinen Özbakan, farklı ürünler satan farklı 
ölçeklerdeki işletmelerin bir arada olmasının yarattığı bir kaos 
olduğu tespitini yaptı. Bu ticari işletmelerde göz önüne alınan 
ölçütler; sokakla ilişkileri, vitrinleri, işgaliye biçimleri, tabela-
lar, ısıtma soğutma sistemleri, kablolar, yaptıkları eklemeler 
ve kapatmaları kapsayan donatılardan oluşuyor. Özbakan’a 
göre kentsel açıdan üzerine en çok düşünülmesi gerekenler, 
zemin ve birinci katta yer alan ticari işletmeler. Diğer bir yan-
dan, bulunduğu yapının mimari kimliğini perdeleyen tabelalar 
ve tanıtım unsurları da mimari kimliği tanınmaz hale getirebi-
liyor. Bu sebeple, sokakta ticari işletmelere, yaya geçişine ve 
sosyalleşmeye ayrılmış mekanların net olarak tanımlanması 
gerekiyor.
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“Kentsel hafızalarda 
var olan belli başlı 
yerlere bu tür 
dönüşüm projelerinde 
tutunmak önemli.”

sahile balık tutmak için geliyor? Gün içerisinde kaç tane ve na-
sıl aktiviteyle karşılaşıyoruz; bu sahil şeridinde kaç tane ağaç 
var?” 

Başbuğ, projenin başlarında alanın kullanıcılarıyken, çalışma 
sonrasında ortaya çıkan grafikler ve bulgular sonucunda alana 
farklı bir gözle bakmaya başladıklarını; sayılara dökülen veriyi 
daha tutarlı bir şekilde okuyabildiklerini ifade etti. Elde edilen 
verilere göre alanın eksikleri ve ihtiyaçları belirlediklerini; bu 
tür alan çalışmalarının bizlere, kullanıcısı olduğumuz o alanla-
ra dair yeni algılar ve farklı bakış açıları sunduğunu dile getirdi. 

Kentsel hafızalarda var olan belli başlı yerlere bu tür dönü-
şüm projelerinde tutunmanın önemine değinen Başbuğ, bu 
tür kamusal peyzaj alanı düzenlemelerinde bazen her istenen 
tasarımın belli sebeplerle gerçekleştirilemediğini belirtti. Ekip 
olarak bu projede kıyı kanununa çok kereler takıldıklarını; bu 
sebepten ötürü tasarımlarını tekrar tekrar düşünmek zorunda 
kaldıklarını dile getirdi. 

Alanın iyi kullanımı sonucu insanlara sosyal alanlar oluşturma-
nın ve insanları kıyıyla ilişkilendirmenin bu çalışmada kendileri 
açısından en büyük motivasyon olduğunu belirterek İzmir’i Ak-
deniz havzasında tasarım açısından hak ettiği yere ulaştırmak 
için tasarıma dayalı bu tür çalışmaları sürdürmenin gereğine 
dikkat çekti. 

İNSAN VE MEKAN 
İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Erdem 
ERTEN
İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, 
Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü, 
Mimar

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Mimar-
lık Bölümü’nden Mimar Erdem Erten, bu oturumda insan ve 
mekân ilişkisi üzerine deneyimlerini paylaştı; yirminci yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren mimarlık kuramının ve mimarlık söy-
leminin dönüşümüne değindi. 

Mekân ve insanı düşündüğümüzde bu alanın sınırlarının uçsuz 
bucaksız olduğunu belirterek; çevre psikolojisi, mekân algıla-
ma, kimlik ve mekân ilişkisi, mekanı insan temelinde kontrol 
etme, özel alanlara dair mekan düzenlemeleri, insan ve kent, 
bir peyzaj düzenlemesi olarak kent, doğa ve kültür temelinde 
kent, toplumsal sınıf dağılımı ve mekânsal dönüşüm, görme 
– gözetleme ve bunun mekanı algıAModern kentlerin tarihi ge-
lişim süreçlerine odaklanarak, bu dönüşümlerin kentleri hangi 
düzenlemelerde ne kadar etkilediği üzerine eğildi. Bugünlerde 
gözlerimizin aşina olduğu mekân öngörülerinin nasıl oluştu-
ğuna ve bu mekanlarda insana ayrılan yere dair görüşlerini 
paylaştı. 

Erten, modern kentin ne olduğunu; modern kentten bahseder-
ken göz önünde bulundurulması gereken dinamikleri; modern 
kent planlarının nasıl olması gerektiğini ve kentin planlanabi-
lir bir alan olup olmadığını tartışmaya açtı. Avrupa’nın kadim 
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“Bugünlerde 
gözlerimizin aşina 
olduğu mekân öngörü-
leri nasıl oluştu? 
Bu mekanlarda insana 
ayrılan yerin 
alanına dair 
bilgiler nedir?”

kentlerinde ızgara planlarla birlikte kentlerin doğa dışı enteg-
rasyonuna değindi ve insan merkezli peyzajın öncülerinden biri 
olan Versailles Sarayı’nı örnek verdi; Büyük Londra yangının-
dan sonra Londra’nın tekrar inşasına da işaret etti. 

Aydınlanma Çağı doğayla insan ilişkisinin değişmesine neden 
olurken, evrene dair mutlak sırları araştırmaya başlamanın 
kent planlamalarında da birçok değişikliği beraberinde getirdi-
ğinin altını çizdi. Bu düzenlemelere örnek olarak verdiği İngiliz 
parkları üzerinden kent-doğa ayrımına ve bu ikisinin sınırla-
rına değindi. Endüstriyel kent merkezi ve doğal alanların bu 
parklarda sınırlarının akışkan olması kamusal alan – özel alan 
problemleri ortaya çıkardı. Kentleri kontrol edilebilir büyük-
lükte tutmak Roma döneminden itibaren önem kazandı. Bütün 
bu örnekler ve tartışma sonrasında tasarım yaparken sürekli 
olarak kendimize hatırlatmamız gereken birtakım sorular gün-
deme getirdi Erten: “İnsan bu tasarım planlarının neresinde-
dir? Tasarımların insana dokunan tarafları nelerdir? Fiziksel 
olarak insanla olan ilişkilenmesi ne anlama gelir? Bu planla-
rın içerisinde insanı özne olarak algılayan, mekân kullanımını 
kurgularken insanı en temelde tutan bir yaklaşım söz konusu 
mudur?” 

On yedinci yüzyılın sonu, on sekizinci yüzyılın başlarında özel-
likle İngiltere’nin öncülüğünde bilimin ürettiğine olan saygınlık 
tüm Avrupa’yı sarmış ve bunun sonucunda makineler insanla-
rın yaptığı birçok işi yapmaya başlamıştır. Bunun bariz bir so-
nucu olarak kırsal alandan kentlere büyük bir göç dalgası baş-
lamıştır. Beraberinde ciddi sınıf çatışmalarını getiren bu göç, 
zengin ve yoksul nüfus arasındaki mesafeyi ciddi şekilde aç-
mıştır. Yine bu süreç içerisinde büyük kent merkezlerinde suç 
oranı ve salgınlar artmış, sağlıklı barınma koşulları da paralel 
olarak azalmıştır. Bu durumu aşırı kentlileşmenin bir sonucu 
olarak alabileceğimizi söyleyen Erten, o dönemde mimarlığın 
bir kolu olarak devam eden şehir ve bölge planlama disiplininin 
temellerinin atıldığına işaret etti. Şehir planlamalarının döne-
mi itibariyle daha çok mimarlar ya da mühendisler tarafından 
sürdürüldüğüne işaret eden Erten, Paris ve Barselona kentle-
rinden örneklerle sunumuna devam etti. 

Erten, bu örnekleri baz alarak kenti, önemli buluşma arter-
lerinin kesiştiği yerlerin ardında kalan yapılar yığını; diğer bir 
anlamda, kamusal mekânlarla çevrili kamusal alanların bu-
lunduğu adalar kompleksi olarak tanımladı. Haussmann’ın 
Paris planlamasının Avrupa kentlerindeki ilk öncü modern 
örneklerden biri olduğuna değindi. İzmir’de Kültürpark örne-
ğine değinerek,  geniş bulvarların geniş meydanlarla birleştiği 
planlamaya dikkat çekti. Devletlerin bürokratik güçlerini kenti 
tasarlarken nasıl ortaya koydukları üzerine konuşmasına de-
vam eden Erten, geniş sokakların ve bulvarların olayları etkin 



30

bir şekilde kontrol altına almak için nasıl tasarlandığını anlattı. 
Bu planlamaların bir devamı niteliğinde olan altyapı ve kanali-
zasyon tasarımlarının yeni dünyaya, özellikle New York kentine 
nasıl taşındığını anlatarak, Cerda’nın Barselona’ya önerdiği, 
genişlemeyi ön plana çıkaran tekrarlanabilir modüller tasa-
rımına da değindi. Dönemin mimar ve mühendislerinin kent 
hayalleri ve kentin nasıl bir yer olduğuna dair düşüncelerinin 
doğrusal/linear bir şekilde geliştiğini ve buna bağlı olarak alt-
yapılarında bu doğrusal tasarım ağlarına bağlanan ulaşım ağ-
ları tasarlandığını belirtti. 

Bu planlamaların bir sonucu olarak ortaya çıkan dış mahal-
le (suburb) kavramının tren hatlarını merkez alarak döşenen 
altyapı çalışmaları sonrası orta ve orta üst gelirli sınıfların 
kent merkezlerinden uzaklaşmalarının da temelini attığın-
dan söz etti. Son olarak ressam ve mimar olan Camillo Sitte 
tasarımlarına değinen Erten, bu tasarımlarda insanın birebir 
dikkate alındığı ve kurumsal bir çabanın ortaya konulduğuna 
işaret etti. Sitte’nin kent tasarımında ortaya koyduğu insanla-
rın, kent mekanlarını neden sevdiği, nerelerde mutlu olduğu ve 
keyif aldığı üzerine yaptığı araştırmalardaki veri toplama yön-
temlerinin önemine değindi. Sitte’nin kültürün farklı kentler-
de farklı şekillerde ortaya çıktığı teorisini gündeme getirerek, 
insanların meydanlara dahil edilerek kendilerini daha iyi ifade 
edebileceklerinin altını çizdi. Kentleri çalışırken eskiz yöntemi-
ni kullanan Sitte’nin kentsel çevreye ait boşlukları ortaya koyup 
hem kent hem de kırsalın nasıl bir araya gelebileceği sorusuna 
yoğunlaştığını belirtti.
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Han Tümertekin konuşmasında tasarlanacak mekanın iyi ta-
nınmasının önemi üzerinde durarak kentsel mekanda yapı-
lacak tüm müdahalelerin, orayı orası yapan özelliklerin, yani 
duyguların, sesin ve ışığın içselleştirilmesi yoluyla anlamlı hale 
geleceğini belirtti. 

“Örneğin, bir insan öğlen saatindeki güneşin şiddeti altında ne 
yapar?” sorusuyla devam eden Tümertekin, bir gözleminden; 
dükkanlarının tabelasının oluşturduğu gölgeye sığacak şekil-
de, dizlerini birleştirerek bacakları üzerinde tavla oynayan iki 
adam gördüğünden bahsetti. Bu örnekten hareketle tasarımcı-
nın da yenilikçi ve pratik fikirlerden hareket ederek nefis şeyler 
yaratabileceğini belirtti. 

Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu’nu önemli bir çalışma ola-
rak gördüğünü söyleyen Tümertekin, “Karşımızda hemen çö-
züm bulmak ve araştırma yapmak üzere ortaya konmuş bir ör-
gütlenme yok. Alanda, orada zaman harcayan, orayı gündelik 
olarak kayıt altına alan ve çözüm önerilerini ancak belli bir veri 
olgunluğu oluştuktan sonra talep eden bir çalışma bu.” sözle-
riyle çalışmanın çok sağlıklı bir yol izlediğine değindi. 

Belediyenin Karşıyaka Çarşı için yapılacak düzenlemeleri katı-
lımcı ve gençleri içeren bir süreçle ele almasını olumlu buldu-
ğunu belirten Han Tümertekin, “Birlikte, mümkün olduğu ka-
dar farklı görüş açılarına sahip aktörleri kullanması, gençleri 
işin içine katması ve “sorun budur, izlenecek çözüm yolu da 
budur” diye onların önüne bir yol çizerek çıkmaması çok takdir 
edilecek bir şey.” sözleriyle bu yaklaşımın çok güven verici ol-
duğunu ifade etti.

TASARIM 
SOHBETLERİ

Han Tümertekin
Mimar

“Alanda, orada za-
man harcayan, ora-
yı gündelik olarak 
kayıt altına alan ve 
çözüm önerilerini 
ancak belli bir veri 
olgunluğu oluştuktan 
sonra talep eden bir 
çalışma bu.”
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bir tasarımcının veya şehir plancının o alanı çok iyi anlaması, 
analiz etmesi gerekir.  Bir kenti anlamak, dolayısıyla yetkin ka-
rarlar ve tasarımlar için öncelikle birtakım analizleri yapmak 
gerekir: 

1. Arazi analizi
2. Yollar – ulaşım analizi
3. Ekoloji – doğal yapı analizi
4. Siyasi analiz
5. Toplumsal analiz  
6. Eğim analizi 

Fakat bu gelenekselleşmiş, modernist analizler bazı durum-
larda yetersiz kalabilir. Örneğin, kent bahçesi gibi yapıları ana-
liz etmek için farklı yöntemler izlemek gerekir. Akyol ve Göğüş, 
sunum boyunca modern planlama çelişkileri ve çatışmaları 
ekseninde tartışmalara değindi. Katılımcılığın postmodern bir 
anlayış olduğunu; bir plancı olarak yaşamadığımız bir yerde 
kısa bir süre yaptığımız bir alan çalışmasıyla o alanın ihtiyaç 
analizini ortaya çıkarmanın mümkün olmadığının altını çizerek 
yerelin bilgisine erişebilmemiz için projelerimize yerelin katılı-
mını sağlamamızın gereğini kesin bir dille ifade ettiler.

Sunum, planlama ve tasarım aşamasında bir yerde yaşayan-
ların katılımını gözetmenin önemine dair örneklerle devam 
etti. 2006-7 yıllarında İstanbul Maltepe’de kentsel dönüşümle 
karşı karşıya olan iki gecekondu mahallesinde öncelikli plan, 
gecekonduları yıkıp yerlerine lüks villalar yapmaktı. Ancak, 
mahalleli beklenmeyen bir örgütlülükle bu sürece ortak olmak 
ve tasarıma katılım sağlamak istediklerini gösterdiler. Bunu 
üzerine bir çalıştay düzenlenip daha önce bahsedilen analizler 
yapıldı. Bu çalışma içerisinde insanları yerinden etmeden ge-

“Artık kente iklim 
değişimi ve 
sürdürülebilirlik, 
erişilebilirlik ve 
sosyal bir ekosistem 
mantığı ile bakmak 
lazım.”

Tasarım Maratonu kapsamında yaptıkları sunumda İdil Akyol 
ve Barış Göğüş, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın gerçekleş-
tirdiği yaz kampında yaptıkları atölyenin teorik kısmını öğren-
cilerle paylaştı. Sunumda katılımın ne olduğu; bir katılımcılık 
yöntemi olarak haritalamanın ne anlama geldiği üzerinde 
duruldu.

Sunumda öğrenciler, kentsel tasarımların kullanım farklılıkları 
üzerine eğilen bir saha çalışması videosu izledi. Video, bisikletli 
insanların bisiklet yolunda semaver ve mangal yakan aileler-
le olan münakaşasına yoğunlaşıyordu. Bu örnek üzerinden bu 
tür durumların temelinde yatan sebepler, koşullar ve üzerinde 
duruldu. Kente dair bir planlama yapılırken belirli bir mekân 
üzerine karar verme mekanizmalarını ve yollarını tartışmaya 
açan Akyol ve Göğüş, şehir plancıların meslekleri gereği kural 
koyan tarafta olduklarını dile getirdi. Örneğin, bisiklet yollarını 
yaparken koyulan çizgiler mekâna yönelik kuralları ve o alanın 
sınırlarını belirler. Kente bir tasarım kararı getirmeden önce 

KATILIMCILIK VE 
TASARIM ATÖLYESİ

Arş. Gör. İdil AKYOL 
ve Arş. Gör. Barış 
GÖĞÜŞ
M.S.G.S.Ü. Mimarlık 
Fak. Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü
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liştirilmeye çalışılan alternatif bir tasarım üzerinde duruldu. 
Akşamları mahalle kahvesinde ya da düğün salonunda araş-
tırmalar yapıldı ve değerlendirildi. Bu planlamalar yapılırken 
insanların su ihtiyaçlarını gidermek için mahallenin yüksek 
bir yerine gidip oradaki çeşmeden su taşıdıkları fark edildi. 
Bu çeşmeyi mahallenin içine getirmek gündeme geldiğinde 
mahallenin kadınlarının bundan huzursuzluk duydular. Niha-
yetinde anlaşıldı ki bu çeşme, kadınların kocalarından uzakta 
kadın kadına toplanıp vakit geçirebildikleri tek noktaydı; bir 
nevi bu çeşme kadınlara rekreasyon alanı yaratmıştı. Bu çalış-
mada rasyonel bir tasarım uygulanıp su insanların yakınlarına 
indirilseydi, kendiliğinden oluşan o rekreasyon alanı, o insan-
ların elinden alınacaktı. Bu çalışmada katılımcılığa başvurarak 
bu analizlerin hiçbiriyle ortaya çıkarılamayacak bir bilgi ortaya 
konmuş oldu. Akademisyenler, analitik yöntemlerin sağladığı 
sınırlı bilgiyi katılımcılıkla geliştirebileceğimizi ve yanı sıra in-
sanların ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar ortaya çıkarabileceği-
mizi ana fikir olarak sundular. 

Modern planlama yirminci yüzyılın başından 1960’lara kadar 
sürüyor. Şehirler bu dönemde daha çok mimarların ve mü-
hendislerin hâkim olduğu bir alan durumundalar. Bu dönemin 
tasarımları, bilimsel olarak doğrulanabilir analitik yöntemlerle 
ortaya çıkarılmış; ancak, tüm insanların ortak ihtiyaçlarına sa-
hip deneyim bilgisini içerisinde bulundurmayan tasarımlardan 
oluşuyor. Ağırlıklı olarak yaşam koşullarının iyileştirilmesine 
dair bir amaç söz konusuysa da bu dönemle oluşturulan yapı-
laşmalara ve tasarımlara karşı hem Avrupa’da hem de Ameri-
ka’da ayaklanmalar başlıyor. Bu ayaklanmaların temel sebe-
binin katılımcılığın olmaması ve ihtiyaçların karşılanmaması 
olduğu söylenebilir. Kentsel planlama yaparken bu müşterek 
yapılanmaları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Bu protes-
tolardan sonra katılımcı tasarımın önü açılıyor; planlamanın 
çoklu aktörleri ortaya çıkarıyor.
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Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay sunumunda, kentin içindeki 
suyun macerasına, suyun tasarımla olan ilişkisine odaklandı. 
Çevreci Vandana Shiva’ya atıf yaparak dünyayı kafamızda ta-
sarlama biçimimizin gerçek hayatta onunla nasıl bağlantıda 
olacağımızı belirlediğini dile getirdi. Shiva, limitlerimizi anla-
madan ve dikkate almadan tasarladığımızda, gezegenimizin 
limitlerine saldıracağımızı;  ilişkilerin bağlantılı olduğunun 
farkında olarak tasarım yaptığımızda ise bu ilişkileri daha da 
kuvvetlendireceğimizi söyler. Neyi kurgular, neyi tasarlarsak 
insanlar yıllar boyu onun içinde yaşayabilir. Dolayısıyla, sağlık-
lı düşünebilirsek, sağlıklı çevreler de oluşturabiliriz. 

Dünya kurulumundan beri salınım içerisinde ve milyonlarca 
yıldır sürekli değişmekte. Buz devri, volkanik patlamalar, kı-
taların hareketleri ve bunun gibi büyük olaylar ya iklim değişi-
mine sebep olmuştur veya iklim değişiminin sonucu olmuştur. 
Giderek ısınıyoruz; ısındığımız için ormanlar yanıyor ve kentler 
yaşanılmaz hale geliyor. Psikolojimiz, sağlığımız bozuluyor. 
Pek çok insan artık ekonomik bir gelir elde edemediği için ye-
rini, yurdunu, vatanını, nesiller boyu yaşadığı yeri terk etmek 
zorunda kalıyor. Isınma, bizim edimlerimizden de kaynaklanı-
yor. Kentsel çevreyi tasarlayan insanlar, tasarımcılar olarak 
yaptığımız eylemlerin ne tür ısınmalara yol açtığını inceleme-
miz gerekir. 

Dünyaya gelen ısı, onu orada tutacak yüzeyler ne kadar fazla 
olursa o kadar çok depolanıyor ve dünya üzerinde kalıcı hale 
geliyor. Depolanan ya da sıkışan bu ısı uzun dalga ışınımı ve 
kısa dalga ışınımı yapıyor. Biz de buna antropojenik etkilerle, 
hayatımızı sürdürülebilir olmayan bir şekilde yürütmeye çalı-
şarak katkı veriyoruz.  Klimalar çalışıyor, araba egzozlarımız 
ısı üretiyor. Bunun yerine sürdürülebilir ulaşım sistemine 
kavuşmak, sürdürülebilir kaynaklarla merkezi ısıtma ve so-
ğutma yapabilmek önemli. İzmir Balçova bu anlamda şans-
lı. Balkonları, cepheleri artırmak ve bunları daha yeşil yerler 
yapmak; cadde ve sokakları yeşillendirmek bütün bu karşılıklı 
ısı ilişkilerine dur demenin bir yöntemi.

Ege’de, Karadeniz’de pek çok kentimizde dere yataklarında 
yapılaşma olduğuna değinen Prof. Eşbah Tunçay, suyu anla-
madan bir şehri konumlandırdığımızda çok acı sonuçlar orta-
ya çıkabildiğini dile getirdi. Kentle ilgili tasarımlarımıza baş-
larken ışık, gölge, güneş, yağmur üzerine bir analiz yapmak ve 
bu analizle ortaya çıkan paterni tasarımın temeline oturtmak 
gerekiyor. Çevre etkileri tasarımımızın merkezinde olmalı. Bu 
konu, aynı zamanda pedagojik ve sosyolojik bir konu; küçük 
yaştan itibaren insanlara kamu spotlarıyla suyun azaldığını, 
gereksiz su, elektrik tüketiminden kaçınılması gerektiğini an-
latıyoruz. Tasarımcı olarak ekolojiye; insanları bir araya geti-
ren, ferahlık veren, resimlerine, edebiyatlarına konu olan eko-

TASARIMDA SU 
YÖNETİMİ: 
DEĞİŞEN İKLİM 
DÖNÜŞEN KENTSEL 
PEYZAJ

Prof. Dr. Hayriye 
EŞBAH TUNÇAY
İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü-
Peyzaj Mimarı
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sisteme önem vermeliyiz. Yaya öncelikli sokaklar ve mekanlar 
kurgulamak, yağmur suyunu tutmak önemli. Yeşil saçaklar, 
cepheler, balkonlar ısıyı azaltabilen ve suyu tutabilen unsur-
lar. Tüm bunlara fiziksel koşulları eklediğimizde iklime dayalı 
bir kent tasarımı elde etmemiz mümkün olabilir. 

Örneğin, sokaklarımıza herhangi bir ağacı dikmek yerine su 
tutan ağaçları tercih ederek mekanı ne kadar soğuttuğunuzu 
hesaplamak mümkün olabiliyor. Tasarımınızın etkisini ölçüle-
bilir hale getirdiğinizde, performansını ortaya koymuş olursu-
nuz ve bu performansı projenizin faydaları olarak idarecilere, 
karar vericilere anlatmanız mümkün olur. Kent tasarımı gi-
derek önem kazanıyor çünkü iyi tasarlanmış kamusal alanlar, 
sokaklar, caddeler ekonomiyi de destekliyor. Hem kentlilere 
yaşanabilir bir kent ortamı sunuyor, bir yandan ekonomik ola-
rak canlılık getiriyor. Kendimizi daha iyi hissettiğimiz bir cadde 
ve sokak ortamında, yani yeterince gölgelendirilmiş, konforu, 
güvenliği sağlanmış, daha davetkar daha erişilebilir bir cadde 
veya sokak sağladığınızda, oranın ekonomik getirisi de yukarı 
gidiyor. 

Suyu günümüz kentlerinin bir programı haline getirebilmek 
yer yer ferahlama yer yer oyun haline getirebilmek gerekti-
ğinden bahseden Prof. Eşbah Tunçay, mimari bir bağlam, ta-
sarımsal bir bağlam oluşturabilmek için çalışılan alanın geç-
mişiyle ilgilenmek, geçmişini iyi bilmek gerektiğini sözlerine 
ekledi. 

“Kentsel çevreyi 
tasarlayan insanlar, 
tasarımcılar olarak 
yaptığımız 
eylemlerin ne tür 
ısınmalara yol 
açtığını incelememiz 
gerekir.”
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YAZ OKULU 
İZLENİMLERİ

Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz 
Okulu’na farklı şehirlerden ve üniversitelerin 
farklı bölümlerinden katılan öğrencilerle süre-
ci değerlendirmek üzere sürecin son bölümü olan 
Yaz Okulu esnasında görüşmeler yapıldı. Yapılan 
bu görüşmelerde öğrenciler süreçle ilgili izle-
nimlerini, sürecin kendilerine neler kattığını, 
farklı disiplinlerle çalışmanın önemini yansıt-
tılar. İlerideki çalışmalara katkısını da göz 
önünde bulundurarak katılımcıların görüşlerine 
bu bölümde yer veriyoruz.

“Akademik hayatın dışında bu tür sahada gerçekleşen uygulamalı 
bir maratonu ilk defa tecrübe ediyorum. Bu sürecin bir parçası ol-
duğum için gerçekten çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Bu tür ça-
lışmaların en iyi tarafı, bizlere farklı disiplinlerin aynı örneğe farklı 
metodolojilerle nasıl baktığını göstermesi. Karşıyaka Belediyesi bu 
etkinliğiyle gençlere verdiği değeri gözler önüne seriyor. Umarım 
bu maratonun sonucu tüm yerel yönetimlere örnek olur ve bu tür 
uygulamalı örnekler tüm yerel yönetimler tarafından örnek alına-
rak devam ettirilir. Bu tür 
etkinlikler bizlere çok farklı deneyimler kazandırıyor.”

“Yaklaşık olarak üç haftaya yayılan maraton süreci akademide gö-
remeyeceğimiz birçok farklı örneği bir araya getirerek bizlere sun-
du. Bu örnekler arasında özel sektör, kamu kurumları, STK’lar ve 
üniversiteler vardı. Kendi disiplinimizin dışında farklı disiplinlerle 
birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli ve öğretici olduğunu bu ma-
ratonla birlikte keşfetmeye başladık. Üniversite eğitimimize devam 
ederken bu kadar çok katmanlı bir projenin içerisinde bulunmak, 
bize farklı disiplinlerden insanların bir arada çalışırken birbirleri-
ni yaratıcılık açısından ne kadar çok etkileyebileceğinin örneklerini 
gösterdi. Ayrıca birçok kamu kurumunun, özel sektörün ve meslek 
odalarının değerli bilgileriyle de çok öğretici bir süreç tamamladı-
ğımızı düşünüyorum.  Aslında bu maratona kabul edildiğimde çok 
büyük beklentiler içerisinde değildim. Fakat süreç içerisinde öğ-
rendiklerim ve tecrübe ettiklerim düşüncelerimi tamamen değiştir-
di. Öncelikle bu süreç bizi akademinin dışına çıkartarak, alanlarımı-
zın hem piyasa içerisindeki faaliyetlerine hem de bu piyasa dışında 
odalar aracılığıyla oluşturulan kamuoyunun nasıl ilerlediğine dair 
çok değerli bilgiler verdi. Ayrıca, belediyenin bize karşı tutumu çok 
yapıcı ve destekleyiciydi. Her an bizimle birlikte olduklarını ve her 
an yardıma hazır olduklarını çok içten gösterdiler. Umarım bu ma-
raton tüm yerel yönetimlere örnek olur ve farklı belediyeler, bizler 
gibi bu tür deneyimleri çok yaşayamayan diğer tasarım öğrencileri-
ne de bu fırsatı sağlar.”
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“Çok yoğun ve bilgi dolu bir süreçti. Bu maratona başvurmadan önce açık ilana bak-
tığımda gördüğüm isimler beni çok heyecanlandırmıştı. Programda yaşadığımız bu 
yoğunluk beni gerçekten hiç şaşırtmadı. Eğitim sürecimizde tasarım alanının diğer 
bölümleriyle yollarımız çok kesişmiyor. Farklı bölümlerden öğrencilerle paylaşım-
larımız, alanında uzman kişilerle bu denli yakın temasla geri bildirimler almak çok 
değerliydi. Bir alanı çalışırken o alanın kullanıcısıyla sürekli iletişimde olmak çok 
heyecan vericiydi. Pandemi ile hayatımızın ve eğitim sürecimizin evlere yoğunlaştı-
ğı bu dönemde bu tür fiziksel aktivitelerin olması umut verici. Hem alanda çalışan 
görevliler hem de belediye çalışanlarının bizi bu kadar anlayışlı ve sabırlı bir biçimde 
dinlemeleri benim için çok değerli. Böylesine kapsamlı ve incelikle düşünülmüş bir 
programı oluşturdukları için ve bu programda bizi misafir ettikleri için Karşıyaka 
Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.”

“Tüm süreç benim açımdan çok yoğun ve başarılı geçti. Bu atölye ve eğitim sürecin-
de birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarımdan bir şeyler öğrendiğim çok verimli üç hafta 
geçirdim. Farklı üniversitelerden ve alanlardan birçok insanla tanışma fırsatı bul-
dum. Bu programda yer aldığım için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bu 
süreç bana birçok farklı bakış açıları sağladı. Kentsel ölçekte bir tasarım yaparken 
kentin hangi özelliklerine yoğunlaşmalıyız ve bu alanlara nasıl müdahale etmeliyiz 
gibi birçok bilgiyi, bu maratonda aldığımız eğitimler aracılığıyla pekiştirme fırsatım 
oldu. Kentin herhangi bir alanında yaptığımız veya yapacağımız tasarımların o bölge-
de yaşayan insanların hayatlarına nasıl müdahale ettiğini gördük. Bu müdahalelerin 
bazen bir çatışma ortamı yarattığı bazen de bizim örneğimizde olduğu gibi nasıl 
uzlaşma ortamları oluşturabildiğini deneyimledik. Açıkçası bir belediyenin böyle bir 
organizasyonu düzenlemesi ve bu sürecin içerisine uzmanların dışında öğrencileri de 
dahil etmesi benim için çok umut verici. Bu süreç bana tasarımda hala insan ölçekli 
yaklaşımların olduğunu çok net gösterdi. Bu tasarım maratonunda öğrencilere gü-
venerek bizlere destek olan, inanan tüm hocalarımıza ve Karşıyaka Belediyesi’ne çok 
teşekkür ederim.”
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“Farklı disiplinlerden insanlarla bir arada çalışmak eşsiz bir deneyimdi. Üniversitelerde 
bu şekilde çapraz karşılaşmalar ve çalışmalar pek alışık olmadığımız bir durum. Birçok 
alandan farklı profesyonelin aynı durumlar karşısında verdikleri farklı bakış açıları-
nı dinleyebilmek ve bu durumlara şahit olmak çok eğiticiydi. Bu süreç birçok konuda 
tasarıma yaklaşımımı gerçekten olumlu bir yönde değiştirdi. Bu tasarım maratonu 
sayesinde metodolojisi hakkında hiçbir fikrimin olmadığı birçok faklı bölüm öğrencisi ve 
profesyoneliyle karşılaşma fırsatı buldum. Bu karşılaşılmalar mesleğime bakış açımı 
gerçekten olumlu yönde geliştirdi ve değiştirdi. Umarım bu tür karşılaşmalar sürekli 
olur. Mezun olur olmaz daha iş aramaya başlayamadan karantina dönemine girdik. 
Kamu kuruluşlarının mezun öğrencilere ve hatta öğrencilere bu tür konularda yakla-
şımları hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Bu programla birlikte özellikle Karşıya-
ka Belediyesi’nin öğrencilere ve gençlere umut vermek adına nasıl özverili çalıştığını 
gördüm. Bu yaklaşım bana mesleğim adına geleceğe daha umutlu bakmamı sağladı. 
Bir Karşıyakalı olarak yaşadığım yere hocalarımızın da verdikleri eğitimlerden sonra hiç 
bakmadığım bir yönden bakmaya başladım. Bana yaşadığım yerin tasarımında benim de 
söz sahibi olabileceğimi hatırlattılar. Bence tüm belediyeler kentsel tasarım söz konusu 
olduğunda Karşıyaka Belediyesi gibi bu katılımcı sürece yoğunlaşmalı.”

“Tasarım Maratonu ve Yaz Okulu süreci gerek aldığımız eğitimler olsun gerekse çalış-
malarımız ve alan ziyaretleri olsun, çok yoğun ve fakat bir o kadar da eğlenceli geçti. 
Burada tanıştığım her yeni kişiden bir sürü farklı ve değerli bilgiler öğrendim. Kitap-
lardan yazılarını okuduğumuz, projelerine baktığımız çok değerli akademisyenlerle 
tanışma ve derslerini dinleme fırsatı buldum. Bu süreçte hocalarımızın üstüne basa 
basa söylediği şey, Çarşı’nın tarihi değerini koruyarak nitelikli çözümlerle karşılarına 
çıkmamızdı.”
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“Bu süreç benim için çok aktif, dolu ve verimli geçti. Havra binasındaki sunumlar bize 
tasarımı birçok açıdan ele almamız gerektiğini teorik bir şekilde gösterirken; çarşı turları 
ve yaz okulu, sürecin uygulama ve pratik kısmına eğildi. Bu üç hafta çok kısa bir o kadar 
da çok uzun sürdü. Umarım Karşıyaka’da kalıcı bir etki bırakabilmişizdir. Hepimizi ger-
çekten olumlu yönde etkileyen çapraz karşılaşmaların, eğitimimiz açısından çok verimli 
olduğunu düşünüyorum. Daha öğrenciyken tasarım alanında benim bölümüm dışından 
başka bölüm öğrencileriyle ve uzmanlarla karşılaşmak tarif edilemez bir duygu. Eğitim 
hayatımızda bu sürecin faydalarını göreceğimizi düşünüyorum. Karşıyaka Belediyesi’ne 
Tasarım Maratonu ve Yaz Okulu’nu düzenlediği ve bizi ağırladığı için gerçekten çok teşek-
kür ederim. Bu programın bir parçası olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Umarım 
bu maratonun ileriki yıllarda farklı varyasyonları düzenlenir ve bizler de tekrar katılabili-
riz. Bu tür eğitim programları öğrencileri çok motive ediyor.”

“Açıkçası benim açımdan oldukça yoğun ve verimli bir süreçti. Daha önce bu denli büyük 
bir organizasyona katılmamıştım. Oldukça kapsamlı düşünülmüş bir programdı. Birçok 
faklı disiplinden gelen insanların bir arada aynı amaca doğru çalışması çok zihin açıcı. Bu 
sürecin hem şimdiki planlarıma hem de gelecekteki planlarıma çok etkisi olacağı kesin. 
Bölümüm itibariyle tasarımlara hep insan ölçeğinde bakmak zaten alışkın olduğum bir 
durumdu. Bu maraton ve yaz okuluyla birlikte farklı disiplinlerden görüşleri de dinleme 
fırsatıyla tasarımlara bakarken artık kentsel ölçeği de sorgular oldum. Bu program kent 
planlamasına dair perspektifimi bile değiştirdi. Aslında, bu tür uygulamalar ve eğitim-
ler sıkça karşılaştığımız şeyler değil. Ben bu programa başvuru için yapılan açık çağrıyı 
gördüğümde çok sevinmiştim. Bu tür imkanların yaratılması ve sürece tasarım öğrenci-
lerinin de dahil edilmesi gerçekten umut verici.”

“İlk defa bu denli yoğun bir etkinliğe katılıyorum. Bu tür etkinliklerin öğrenciler için çok 
değerli olduğunu düşünüyorum. Bu maratonla birlikte birçok farklı akademisyenden 
çok değerli bilgiler aldık ve yeni arkadaşlıklar oluşturduk. Açıkçası benim bu etkinliğe 
başvurmamdaki temel sebep bu katılımcılık anlayışı ve farklı düşüncelerde birçok öğ-
rencinin farklı açılardan birbirleriyle muhatap olma halleriydi. Kolay bir süreç olacağını 
düşünerek katıldım fakat ne yalan söyleyeyim, benim için ve hatta herkes için çok zorlu 
bir o kadar da eğitici bir süreç oldu. Düşüncelerimizi birbirimize aktarmak, farklı disiplin-
lerden gelen insanların birbirleriyle olan bu iletişimi bile çok öğreticiydi. Verimli ve umut 
verici bir süreçti.”

Eğitim hayatım boyunca kentsel tasarım ve mimarlık öğrencileriyle birlikte olduğumuz-
dan bu disiplinlere aşinayım. Fakat bu maraton bu ortaklaşmalara peyzaj mimarları 
ve endüstriyel tasarımcıları da ekleyerek gerçekten çok bileşenli bir ortak akıl havuzu 
oluşturdu. Bu tür ortaklaşmalar ve çapraz buluşmalar çok güzel beyin fırtınalarının 
ortaya çıkmasına sebep oldu. Disiplinlerimizin ne olduğu çok da önemli olmadan insan-
ların müşterekte buluşmaya ve beraber çalışmaya alışması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
tür süreçlerin büyük bir sabırla, iş birliği içinde ve uzlaşmacı olması gerekiyor. Tam da 
bu aşamada tüm arkadaşlarıma, bize sabırla geri bildirim veren hocalarımıza, belediye 
çalışanlarına sabırları ve içtenlikleri için, bu süreci var ettikleri için teşekkür ederim.
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“Başından sonuna incelikle düşünülmüş çok dolu bir etkinlikti. Farklı meslek alanların-
dan insanlarla ortak bir paydaşta buluşmanın nasıl bir deneyim olduğunu bize çok güzel 
bir şekilde gösterdi. Katılımcı süreçlerin ortaya çıkarttığı çatışmalar ve uzlaşmaların 
tasarım süreçlerinde ne denli önemli olduğunu öğrendik. Akademide sürekli önümüze 
çıkan kuramsal süreçleri uygulamalı bir şekilde tecrübe etmemize önayak oldu. Görev 
paylaşımı yapmanın hem kolaylıklarını hem de zorluklarını deneyimledik. Fakat iyi bir 
motivasyon ve sabırla, tasarımlarımızın çok daha kaliteli olabileceğini öğrenmek bu işin 
en önemli parçalarından biriydi. Bu süreç bir kentte alternatif rotalara alternatif tasarım-
ları nasıl ortaya koyabileceğimiz konusunda çok bilgilendirici oldu. Bu sürece bizi dahil 
ettiği ve gerçekten gönülden bize inandıkları için Karşıyaka Belediyesi’ne ve hocalarımıza 
çok teşekkür ederim.”
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“Bu süreç benim açımdan çok bilgilendirici ve eğlenceli geçti. Belki de sektörde hiç tanı-
şamayacağımız mimarlar ve akademisyenlerle tanışma ve hatta ders alma fırsatı bulduk. 
Bu karşılaşmaları çok değerli buluyorum. Aslında burada okullarda arkadaşlarımızla bile 
yakalayamadığımız ortak aklı, hareket etme ve birlikte çalışma şansını bulduk. Bu süreç 
içerisinde aynı piyasada fakat farklı tasarım disiplinlerindeki meslektaşlarımın kullandığı 
mesleki terimlerin ne kadar farklılaştığını tecrübe ettim. Özellikle mesleki alanlarımı-
zın sınırları hakkında çok değerli bilgiler edindim. Öncelikle Karşıyaka Belediyesi’ne biz 
gençleri böylesine incelikle düşünülmüş bir organizasyonda misafir ettikleri için çok 
teşekkür ediyorum. İzmirli biri olarak İzmir’in herhangi bir yerinde uygulanması düşünü-
len bir projenin içinde olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Belediyelerin kentsel iyileştirme 
planlarında yaşayan insanları sürece dahil ederek katılımcı bir süreci başlatması çok 
değerli bir yaklaşım. Sürekli alışveriş yaptığım bir alanda benim tasarımımın bir parçası-
nın olacağı fikri beni çok heyecanlandırıyor.”

Katılımcı Öğrenciler: Hande Atilla, Ertuğrul Akdemir, Egemen Yıldırım, Simay Gürcan, Özge Atilla, 
Berkay Özarslan, Berna Cedimoğlu, Melis Meyra Yüksel, Dilek Ceylan, Osman Çaputçu, Ecem 
Doğan, Furkan Çetin, İsmihan Derya Sakallı

“Belediyenin koordinasyonundaki bu maratonun en güzel taraflarından biri birçok farklı 
meslek odasının bir arada olup bizlere eğitim vermek için çok hevesli olmasıydı. Çok 
farklı alanlardan gelen arkadaşlar ve akademisyenlerle tanışmak; onların deneyimlerini 
dinlemek ve doğrudan iletişime geçebilmek çok değerli bir fırsattı. Türkiye’de böylesi-
ne yoğun çalışan akademisyenler ve tasarımcılarla doğrudan iletişime girebilmek çok 
zor. Bu uzmanların bize aktardıkları ve deneyim paylaşımları oldukça değerliydi. Daha 
öncesinde birçok alanda çalıştım, staj yaptım. Fakat mesleğim gereği sadece mimarlarla 
çalışıyordum. Bu maraton mimarların dışında tasarımın farklı alanlarından gelen birçok 
kişiyle çalışma ve deneyim paylaşımı fırsatı yarattı. Birlikte çalışma, birlikte üretmenin 
çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tasarım süreçlerinin, özellikle bir kent üzerine 
konuşuyorsak doğrudan yaşayanlarla -tasarlanan yerin sakinleriyle- birlikte ilerleme-
si gerektiği taraftarıyım. Bu maraton bizler için sadece üç hafta süren bir karşılaşma 
alanı oluşturdu. Farklı projelerde hem hocalarımızla hem de buradaki arkadaşlarımızla 
tekrar karşılaşacağımı düşünüyorum. Bu tür organizasyonlarda sonuç değil süreç odaklı 
düşünülmesi konusunda ısrar etmek istiyorum. Ayrıca çok az kamu kurumunun böyle et-
kinliklere mesai harcadığını düşünürsek, Karşıyaka Belediyesi’ne böyle bir organizasyon 
için ayırdığı mesai için çok teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlara dahil olmak biz 
öğrencilerin özgüvenini artırıyor. Bence bu tür tasarım çalıştayları daha da fazlalaşmalı. 
Sadece büyük alanlar, bulvarlar değil; küçük parklar ve küçük kamusal müdahalelerde 
de bu tür katılımcı tasarım süreçleri uygulanmalı. Burada tecrübe ettiğimiz bu katılım-
cılık ve farklı disiplinlerle bir arada çalışma deneyimi, ortak çalışmanın ve empati yap-
manın tasarımda nasıl güzel sonuçlar ortaya koyabileceğini bize tekrar gösterdi. Sonuç 
olarak bu kadar geniş kitleye hitap eden bir Çarşı’nın daha fazla kamusal alana ihtiyacı 
olduğunu düşünüyorum. İnsanların günlük hayatlarının halihazırda çok zor geçtiğini 
düşünüyorum. Biz tasarımcılar olarak, insanları bu yoğun rutinlerinin dışına çıkararak 
dinlendiren tasarımları düşünmeliyiz.”
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ÇARŞI ESNAFINDAN 
İZLENİMLER

“Karşıyaka Belediye’mizin hazırladığı çarşıyla ilgili çalışma kapsamında akademisyenlerin, 
öğrencilerin, burda yaşayan halkın ve esnafımızın ortak paydada buluştuğu bu katkılarla, 
mutlaka çarşının ana arteri çarşının yan sokaklarıyla ilgili konular, çarşıdaki ufak da olsa 
bazı meydanların yeni düzenlemesiyle beraber çok faydalı, kapsamlı, ileriye dönük, daha 
güzel bir görünüme sahip olacağına inanıyoruz.” 

“Sosyal yaşamın daha paylaşılabilir hale getirilmesi için yeniden yeniden düzenlemeler 
yapmaya çalışılacak. Projeye değişik yerlerden gelen öğrencilerin, hocaların katılacak 
olması bence pozitif. Değişim biliyorsunuz herkese pozitif katkı yapar. Bu mekana bir fe-
rahlık, bi canlılık getirecektir diye düşünüyorum.” 

“Yani burası ya İstiklal bir İstanbul’da Türkiye’de ikinci Karşıyaka çarşısı olarak görüyorlar. 
Yani Karşıyaka’ya bi güzellik vermek gerekiyor. Kısa bi zaman önce banka sokağında güzel 
bir çalışma yapıldı. Ben takdir ettim.”
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“Hem bunlar halledilecek hem 
gençlere de daha uzman hale 
getireceğiz. Çok faydalı bi şey. 
Keşke bütün Türkiye böyle 
çalışsa.”

“Karşıyaka dünyanın hemen hemen en güzellerin-
den biri. Ben bunu doya doya yaşadım. Karşıyaka’da 
arkadaşlık, dostluk başkadır. Esnaf arkadaşı dostluğu 
başkadır. Sosyal arkadaşlık dostluk başkadır.”

“Ben çarşıyla yan paralel sokakları çok ayrı ayrı dün-
yalarda olduğunu düşünmüyorum yani çarşıya giden 
herkes buralarda geçiyor. Ferahlama, biraz daha ra-
hatlama olursa bence çok daha güzel bir çarşı olabilir 
diye umut ediyorum ben çok ümitliyim yani çarşımız-
da. On sene önce bir AVM’lere kaçış olmuştu. Şimdi 
tekrardan çarşıya dönüş var. Ben bunu hissediyorum, 
görüyorum.”

“Böyle yolları tespit etmiş olan belediye başarılı beledi-
yedir. Ve bu konuda Karşıyaka en şanslı kenttir.”
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Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı ça-
lışma ve saha araştırması sonucunda Çarşı bölgesinde 
çalışma alanları belirlendi. Karşıyaka Çarşı Tasarım 
Maratonu ve Yaz Okulu’na katılan öğrenciler on gruba 
ayrılarak belirlenen bu alanlarda kendi çalışmalarını, 
araştırmalarını gerçekleştirdiler ve projelerini tasarla-
maya koyuldular. Sürecin son bölümü olan bir haftalık 
Yaz Okulu’nda bu on grup kendi projeleri üzerine yo-
ğunlaştı ve süreç sonucunda olgunlaştırdıkları proje-
lerini tüm katılımcılar ve jüri ile paylaştı. Bu bölümde 
öğrencilerin geliştirdikleri projelerin özeti çizimlerle 
birlikte yer almaktadır.
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GRUP 1

Şehir Plancısı:
Sema Çaybaşı 
Mimar:
Çiğdem Karsu
Mimar:
Egemen Yıldırım
Mimar:
Naz Çankaya
Peyzaj Mimarı:
Elif Köse
Peyzaj Mimarı:
Berkay Özarslan

ANA FİKİR:

Karşıyaka Çarşı’nın kamusal dinlence alanı eksikliğini çözmek.

İskele, Hergele Meydanı ve Donatı Tasarımı 

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 6

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Hergele Meydanı ile özdeşleşmiş demir borunun önemsenme-
si, buna dair bellek göndermesi ve bu demir borudan hareket-
le geliştirilen modernleşen bir imge kurgulanması başarılıdır.  
Ancak cadde boyunca nasıl dönüşüp çeşitleneceği konusunda 
geliştirilmesi gereklidir. Vapur iskelesinin yeniden ele alın-
ması niyeti iyi olmakla birlikte tasarımı içe dönük ve çevre-
siyle ilişkisiz, bütüne dair geliştirilmesi gerekli bir düzenleme 
olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Hergele Meydanı ve 
karşı kıyının düzenlenmesine dair çabası, özellikle denizle, 
suyla ilişki kurma niyetleri olumlu bulunarak Denizle En İyi 
İlişkilenen Proje Yaklaşımı Ödülü’ne layık görülmüştür.
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GRUP 2

Mimar: 
Sena Özkan
Mimar: 
Sude yılmaz
Mimar: 
Mehmet Kuşça
Peyzaj Mimarı: 
İsmihan Derya Sakallı 
Peyzaj Mimarı YL: 
Pelin Özuçar
Endüstriyel Tasarım: 
Rüveyde Susar 

ANA FİKİR:

Günümüzde kentlinin sadece geçiş aksı olarak kullandığı alanı 
yavaşlatarak kentlinin durma, bakma, kültür ve sanat ile birlik-
te olma hali ve kentlinin buluşma noktası haline gelebilecek,
ticaret aksını güçlendiren mekanlar oluşturarak, caddenin 
tarihi kimliğine eklemlenen bir tasarım kurgulamak. 

Kentsel Tasarım, Meydan tasarımı, Donatı tasarımı

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 5

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

İzban Meydanı’nı farklı kotlardaki düzlemler dahilinde ele alan 
zengin meydan tasarımı başarılı bulunmuştur. Sert zemi-
nin ağırlığının azaltılarak yeşil dokunun daha fazla meydana 
dahil edilmesi, yaya hareketliliğine göre geçişlerin tekrar ele 
alınması ve kot düzenlemelerinin daha gerçekçi yapılması gibi 
eksikliklerine rağmen, genel olarak bu alan bölgeye değer 
katacağı ve 1728 Sokak’ın yayalaştırılmasıyla da çarşı girişi 
ile bütünleşeceği düşünülen meydan düzenlemesiyle Başarı 
Ödülü’ne layık görülmüştür.
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GRUP 3

Şehir Plancısı: 
Sinem Dudu Sakal
Mimar: 
Ömer Faruk Çeltik 
Mimar: 
Tahsin Doğan
Peyzaj Mimarı: 
Esmehan Kartal 
Peyzaj Mimarı: 
Bayram Sevinç

ANA FİKİR:

Kentsel ısı adası etkisinin düşürülmesi ve kıyı hattı boyunca 
uzanan yeşil doku ve çocuk  esirgeme kurumunda bulunan 
yeşil dokunun ilişkilendirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda  
kentsel ölçek boyutunda bir “ekolojik koridor” oluşturmak. 
Yapı adaları içerisine yeşilin entegre edilmesi ve 
bu yeşil bölgelerin bir rota ile bağlamak.

Kentsel Tasarım, Meydan tasarımı, Donatı tasarımı

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 3

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Pasajları önemsemesi, yeşil/doğal bir üst örtü fikri, Çocuk 
Yuvası duvarını kullanma niyeti, topografik hareketlerle yer 
yer masif duvara yaslanma gibi fikirlerinin yanı sıra, kentsel 
alana üst ölçekli bir yaklaşımla yapı adalarının ortalarında 
kalan boşlukları değerlendirme önerisi yaratıcı bulunmuştur. 
İç bahçelerin izole kaldığı ve üst ölçekteki sürekliliği daha iyi 
kurabilecek fikirlere ihtiyaç duyduğu düşünülmekle birlikte 
tasarım kararları En Başarılı Ekolojik Yaklaşım Ödülü’ne layık 
görülmüştür.
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GRUP 4

Şehir Plancısı: 
Dilara Meraklı 
Mimar: 
Melis Meyra Yüksel 
Mimar: 
Berna Cedimoğlu
Mimar: 
Nuray Kanat
Peyzaj Mimarı: 
Bahar Bozkurt 
Peyzaj Mimarı: 
Burçin Erkal

ANA FİKİR:

Ana odak bazında incelenen sorunlara ve 
ihtiyaçlara hitap eden ve etkileşimi amaçlayan yan meydanlar-
dan da beslenen herkes için uyum içinde yaşanan kentsel bir 
simbiyoz odağı oluşturmak.

Donatı, İşgaliyeler için Modüler Dükkan ve Tezgah Tasarımı

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 1

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Migros meydanına önerilen tasarım henüz alanla bütünleşme 
konusunda zafiyet taşısa da esnek işgaliyeye çözüm olabile-
ceği düşünülen modüler donatı önerisi ve ticari potansiyeli 
olumlu bulunarak Mekânda Esnek Tasarım Yaklaşımı Ödü-
lü’ne layık görülmüştür. 
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GRUP 5

Şehir Plancısı: 
Atakan Erdoğan 
Mimar: 
Osman Çağine
Mimar: 
Ertuğrul Akdemir
Mimar: 
Süleyman Pişken 
Peyzaj Mimarı: 
Simay Gülan 
Peyzaj Mimarı: 
Berk Yalçın 
Endüstriyel Tasarımcı: 
Özge Atilla

ANA FİKİR:

Hergele Meydanı yıllardır buluşma noktası olma özelliği 
taşımasını baz alarak zamanla çarşı, deniz ve kıyı hattıyla olan 
bağında zayıflamaları, yeni bir iskele ve donatı tasarımlarıyla 
ekolojik yaklaşımlarla güçlendirmek.

İskele, Hergele Meydanı ve Donatı Tasarımı 

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 6

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Mevcut durumda Kemalpaşa Caddesi’nin denize açıldığı nok-
tada, karşı hizasının Vapur İskelesi ile bitiyor oluşunu eleşti-
rerek iskeleyi kaydırma fikri olumlu bulunmuştur. Ayrıca yeni 
önerilen iskele yapısının mimari denemesi, suyla ilişkilenme 
biçimi, işlevlendirme kararları başarılıdır. Bilgilendirme 
panosu, çöp kutusu, oturma elemanı gibi kentsel mobilyaların 
iyi fikirler taşıdığı, yaya dolaşımına dair iyi öneriler getirdiği 
görülmektedir. Tüm bu potansiyelleri doğrultusunda Başarı 
Ödülü’ne layık görülmüştür.
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GRUP 6

Şehir Plancısı: 
Dilek Ceylan
Mimar: 
Gökçe Dila Turgut 
Mimar: 
Gamze Arlı 
Mimar: 
Furkan Çetin
Peyzaj Mimarı: 
Betül Süeltürk 
Peyzaj Mimarı: 
Lokman Sönmez

ANA FİKİR:

Su, ses, rüzgar, ışık, koku gibi fenomenleri değerlendirerek ve 
kullanarak mekânsal deneyimi artırmak ve bellekte yer etmiş 
hatıraların izinden giderek Çarşı için yeni bellek üretimlerinde 
ekolojik müdahaleler ile katkıda bulunmak.

Donatı, Üst örtü ve Tente Tasarımı 

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 4

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Tasarımda bütüncül bir dil kuramayışı eleştirilmekle birlikte, 
Kemalpaşa Caddesi’ne yaklaşım şekli, yeşil dokunun önem-
senmesi, Cami ve yakın çevresiyle bütünleşen bir su elemanı, 
ekolojik aydınlatma elemanları gibi detaylarının yanı sıra yerin 
ruhunu yansıtmaya yönelik donatı ölçeğindeki fikirleri ile En 
Başarılı Kavramsal Yaklaşım Ödülü’ne layık görülmüştür.
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GRUP 7

Şehir Plancısı: 
Ceren Parıltı 
Mimar: 
Tamim Babimasri 
Peyzaj Mimarı: 
Barış Aydın 
Peyzaj Mimarı: 
Sıdıka Vazgeçen 
Peyzaj Mimarı: 
N. Eylül Baştürk  

ANA FİKİR:

Çocuk dostu kent bağlamında Tarihsel olumsuzluk sürecinde 
Karşıyaka tarihsel olarak Rum kökenli insanların bulunduğu 
mesken olarak göze çarpmakta. Proje amacı, Çarşı bölgesinde 
bulunan tescilli yapıların çizgileri yansıtmak ve kültür, çocuk 
etkenleriyle güçlü ilişkisini kurmaktır. 

Meydan, Donatı ve İşgaliye Tasarımı

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 1

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Suyu kullanma şekli, zemindeki gridal ızgaraya dayalı kap-
lama önerisi, işgaliyelere çözüm önerisi olabilecek tezgâh 
tipolojileri olumlu bulunmuştur. Meydanla kurduğu ilişki ve 
tasarımda bütüncül bir dil kuramayışı eleştirilmekle birlikte, 
alan bütününde çocuklarla ilişkilenen bir meydan fikri değerli 
bulunarak Çocuk Dostu Tasarım Yaklaşımı Ödülü’ne layık 
görülmüştür. 
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GRUP 8

Mimar YL: 
Sama Feiziazar
Mimar: 
Hande Atilla
Peyzaj Mimarı: 
Özge Demirtaş 
Peyzaj Mimarı: 
Zeynep Başak
Peyzaj Mimarı: 
Abide Kazankaya

ANA FİKİR:

Çarşıdaki sirkülasyonu düzenlemek, donatılar arası dil birliği 
sağlamak ve güneşlenme sorununu çözmek gibi parametre-
ler baz alınarak Kemalpaşa ile Alt Meydan 2 arasında sürekli 
bir aks oluşturmak ve noktasal müdahaleler ile bu iki aksı ara 
noktalardan da bağlamak. 

Çocuk Parkı ve Donatı Tasarımı 

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 2

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

İzban hattı üzerindeki trafo ve çevresindeki uygulaması, çocuk 
oyun alanı gibi farklı mekânsal denemelerinin yanı sıra kırmızı 
demir borularla kurguladığı hızlı, pratik ve kolay uygulanabilir 
bütüncül dil başarılı bulunarak En Yaygınlaştırılabilir Kentsel 
Donatı Ödülü’ne layık görülmüştür.
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GRUP 9

Şehir Plancısı: 
Beyza Özbek 
Mimar: 
Ecem Doğan
Mimar: 
Osman Çaputçu 
Peyzaj Mimarı: 
Yaren Küçükşentürk 
Peyzaj Mimarı: 
Beyza Çavdar
Peyzaj Mimarı: 
Rümeysa Yapar

ANA FİKİR:

Kemalpaşa caddesini Karşıyaka’nın kentsel omurgası olarak 
nitelendirip küçük müdaheleler ile büyük değişiklikler sağ-
lamak ve kaosun içinde düzeni sürdürülebilir ve yenilenebilir 
kaynaklarının da kullanılmasına öncelik vererek yaya hareket-
liliğinden faydalanarak sosyal mekan yaratımıyla sağlamak.

Donatı, Döşeme, Enstelasyon, Duvar ve Meydan Tasarımı 

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 3

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Belirledikleri rota üzerine asılı aydınlatma elemanları ve ze-
mindeki hareket üzerinden enerji üretme fikri değerli buluna-
rak Yenilikçi Uygulama Önerisi Ödülü’ne layık görülmüştür.
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GRUP 10

Şehir Plancısı: 
Baki Şipallioğlu
Mimar: 
Erdal Ceyran
Mimar: 
Yiğit İnan 
Peyzaj Mimarı: 
Besna Aydemir
Peyzaj Mimarı:
Çağla Aydın 
Peyzaj Mimarı: 
Kerim Bıyık

ANA FİKİR:

M. Kemalpaşa Camisi ve Çevresi caminin orijinal kimliğinin; 
bölgedeki işgaliyelerin neden olduğu sıkışıklığın giderilmesiy-
le, bölgenin tarihi iz kadar ekolojik ve kültürel izlerin peyzaj 
düzenlemeleriyle geri kazandırmak.

Strüktürel Tasarım,  Cami Çevre Tasarımı ve Donatı Tasarımı 

ÇALIŞMA ALANI: ALT MEYDAN 4

GENEL KARARLARIN ÖLÇEĞİ:

Proje bütününde, Kemalpaşa Camisi’nin orijinal haline dö-
nüştürülmesi çabası, Osmanbey Parkı’ndan Tiyatro Sokak’ın 
kuzey ucuna varan bir süreklilik öngörüsü olumludur. Özellik-
le iplere asılı, yatay düzlem yerine düşey ve böylece geçirgen 
üst örtü önerisi, Akdeniz mimarisine, rüzgâr, esinti, dalga gibi 
soyut göndermeleri başarılı bulunarak En Başarılı Üst Örtü 
Fikri Ödülü’ne layık görülmüştür. 
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Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz Okulu süreci 
aslında üç aşamada ele alınmalıdır. Tasarım Maratonu fikrini 
ortaya çıkaran koşullar da en az bu süreç kadar önem taşı-
maktadır.  Maalesef günümüzde kente müdahale edilirken çok 
düşünülmeden, bilimsel bir çalışma veya analize dayanmadan, 
günü gözeten veya popülist bir yaklaşımla hayata geçirilen çok 
sayıda proje ile karşılaşmaktayız. Birçok açıdan hem Karşıyaka 
hem de İzmir için farklı anlam ve önem taşıyan Çarşı Bölge-
sine yapılacak bir kentsel müdahalede alanın multidisipliner 
bir biçimde kavranabilmesi, sorunları ve potansiyellerinin tüm 
boyutlarıyla ortaya konması gerekir.  Karşıyaka Belediyesi’nin 
bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 
yürüttüğü iş birliği sonucunda ortaya çıkan analiz çalışmaları 
bu anlamda çok değerli bir çalışmadır. Kuşkusuz bu ve benzeri 
analiz ve raporlama çalışmaları farklı idarelerce farklı alan-
lar için yapılmakta ancak uygulama ile ilişkisi tariflenmemesi 
nedeniyle bir kenara bırakılmakta ve yalnızca yazılı bir metin 
olarak arşivlerde kalmaktadır.

Bu anlamda Çarşı Bölgesine yönelik yapılan analiz çalışmala-
rı sonrasında Karşıyaka Belediyesi’nin davetiyle ilgili meslek 
odaları ile alana nasıl ve hangi yöntemle müdahale edileceği 
konusunda toplantılar gerçekleştirilmiş,  uygulamaya nasıl 
yansıyacağı tartışılmıştır. Bu görüşmelerde meslek odaları, 
Karşıyaka Belediyesi’nin ilgili müdürlüğündeki teknik personel 
ve analiz çalışmalarında yer alan akademisyenlerin görüşle-
ri doğrultusunda Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve Öğ-
renci Yaz Okulu fikri ortaya çıkmıştır. Maratonun süresinden, 
içeriğine ve alan sınırlarına kadar tüm sürecin idare, meslek 
odaları ve akademi tarafından tartışılarak belirlenmesi yönte-
mi, bu anlamda değerli bir örnek teşkil etmektedir. Yalnızca 
“biçimsel” bir katılım süreci işletilmemiş olup görüşmelerde 
kurumların yürüttüğü tartışmalar sürecin gelişmesinde belir-
leyici olmuştur.  Bahsettiğimiz iki yönüyle de bu sürecin, karar 
alma süreçlerinde diğer idarelere de örnek olmasını temenni 
ediyoruz.

Karşıyaka Çarşı Tasarım Maratonu ve Öğrenci Yaz Okulu’nun 
sürece yayılması ve katılımcılarının öğrencilerle sınırlandırıl-
masının önemli kazanımları olduğu ve bu kazanımların devam 
ederek sonuçlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sürecin za-
mana yayılarak maraton olarak tariflenmesi, hem alana yöne-
lik tasarım müdahalelerinin gündemde olduğunun kullanıcılar 
tarafından görünür olması hem de üretimde bulunan katılım-
cıların alanda daha fazla zaman geçirerek alanı daha çok tanı-
masına olanak sağlamıştır. Katılımcıların tasarım kararlarını 
geliştirecek şekilde konuyla ilgili farklı uzmanların söyleşileri, 
etkinliğin içeriğine önemli bir katkıda bulunmuştur. Bununla 
birlikte, sürecin öğrencilerin katılacağı bir maraton ve yaz oku-
lu olarak kurgulanmasının hem avantajları hem de bazı handi-

Zafer MUTLUER
TMMOB 
Şehir Plancıları 
Odası İzmir Şube 
Sekreteri
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kapları bulunmaktadır. Öğrencilerin katılımcı olduğu bir süreç 
“profesyonel kaygıların” sınırlayıcılığından uzak kalmış ve ufku 
daha geniş fikirlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır. Bunun-
la birlikte, bu fikirlerin nasıl uygulamaya dönüşeceği konusu, 
önümüzde yanıt üretilmesi gereken bir başlık olarak durmak-
tadır. Ancak sürecin başından beri ilgili müdürlük personelinin 
de dahil olması ve hatta öğrencilerin üretiminde eleştirileriyle 
katkıda bulunmasının hem bu fikirlere yatkınlık hem de uygu-
lamaya dönüşmesi konusunda bir zemin sağladığını düşünüyo-
ruz. Bu konuda maraton süresince öğrencilerle iletişimde olan 
akademisyen ve meslek odası temsilcilerinin de bu sorumlulu-
ğu paylaşabileceği düşüncesini taşıyoruz.

Son olarak, bu çalışma yönteminin pozitif yanları olduğu gibi 
handikapları da kendini göstermiştir. Farklı disiplinlerden öğ-
rencilerin oluşturduğu ekipler arasında ve üretimlerinin bazı-
larında seviye farklılıkları gözle görülmektedir. Ekibin birbiri-
ni tanıma sürecinin gecikmesi, öğrencilerin birikim seviyeleri 
arasındaki farklılıklar, tasarım için ayrılan sürenin yeterli ol-
maması gibi temel nedenler olduğu gözlemlenmiştir. Mara-
tona katılan öğrencilerin belli bir birikim seviyesinde olmasını 
gözetmek ve bunun için bir kriter oluşturmak bu sorunu aşmak 
için denenebilir. Bu kriter, bir ön eleme biçiminde değerlendiri-
lebilecek bir ön yarışma veya akademisyenlerin görüşüne baş-
vurularak oluşturulabilecek başka bir ön değerlendirme süreci 
olabilir. Bunun yanında, ekiplerin birbiriyle kaynaşması ve üre-
tim sürecindeki verimliliklerinin artışı aslında maratonun son 
haftasında Yamanlar Dağında yer alan gençlik kampındaki bir 
haftalık yatılı sürece tekabül etmektedir. Burada öğrencilerin 
birbiriyle paylaşım düzeyinin de çalışma tempolarının da yukarı 
çekildiği görülmüştür. Belki bu aşamanın süresinin uzatılması 
veya daha kısa bir maraton süreci ama tamamının yatılı oldu-
ğu bir biçim bu zaafları ortadan kaldırabilir. Katılım sağlayan 
öğrencilerin mümkünse mezun olmaya yakınlar arasından ter-
cih edilmesinin de önemli olduğu kanaatini taşıyoruz. Bununla 
birlikte mümkün olması halinde maratonda fikirleri ve üretim-
leriyle katkıda bulunan ve öne çıkan öğrencilerin imkanlar da-
hilinde uygulama sürecinde yürütülecek çalışmalarda da katkı 
sunabilecek şekilde istihdam edilmesi temenni edilmektedir. 

“Sürecin zamana 
yayılarak maraton 
olarak tariflenmesi, 
hem alana yönelik 
tasarım müdahale-
lerinin gündemde 
olduğunun kullanı-
cılar tarafından 
görünür olması hem 
de üretimde bulu-
nan katılımcıların 
alanda daha 
fazla zaman geçire-
rek alanı daha çok 
tanımasına olanak 
sağlamıştır.”
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Günümüz insanları olarak kaynak verimliliği, küresel ısınma 
gibi konularda zorlu şartlar altındayız. Paris İklim Anlaşma-
sı’nın hedef olarak koyduğu 1.5-2 derece ısınma hedefinden 
uzağız; ısınmanın en az 3 derece olacağını konuşuyoruz. Etki-
lerini görüyoruz. 

Alışkanlıklarımız kolay değişmiyor, hızlı adaptasyon gereken 
süreçlerde eski reflekslerle hareket ediyor ve de doğru adım-
ları atamıyoruz. 

Aslında tüm iş yapma biçimlerimizin, tüm uzmanlıkların yeni-
den sorgulanması gereken bir noktadayız.

Karşıyaka Tasarım Maratonu, muhtemelen bizim yüzyılımızda 
uzmanlıkların sınırlarının iç içe girmeye başladığı bir noktada 
bireyselliği bir kenara koyması, aynı hedefe samimiyetle yak-
laşması ile aslında tam da aradığımız çözümler için bir yöntem 
sunabildi. Çözümleri hayatımızın bir parçası yapabildik ve bu 
uğurda beraber çalışabildik. 

Çalışmanın başarısı ekibe güvenen belediye başkanı ile baş-
ladı, ekibin üyelerinin birbirlerinin eksiklerini tamamlaması ve 
bütünleşik tasarım yaklaşımını kucaklaması ile devam etti. 
Dokuz Eylül Üniversitesi hocaları ve öğrencilerinin hazırlamış 
olduğu çok detaylı altlık zaten olayların zincirleme iyiye gitmesi 
için vesile olmuş durumdaydı. Hocalarımızın da katkısı ile bu 
süreç devam ettirildi.

Süreç nasıl gelişir? Burada öğrenilenler ve kazanılanların sa-
haya basit ve uygulanabilir yansımalarının sağlanması ve kul-
lanıcının hayatında fark yaratması sonucu kamusal sahipleni-
şin arttırılması ile gelişme sağlanabilir. 

Bu işe gönül vermiş pırıl pırıl genç arkadaşlarımıza güvenerek, 
onlara ekipte yer vererek ve onları destekleyerek hayatın içinde 
gündelik konularda farklılıklar yaratarak gelişme sağlanabilir.
Çözümü bambaşka diyarlardaki fikirlerde aramak yerine yerel 
ve bize ait sahiplenilebilir çözümlerin uygulanması ile gelişme 
sağlanabilir. 

En önemlisi, ekibe, gençlere ve Karşıyakalının çağdaştan, iyi-
den yana olacağına güvenerek gelişme sağlanabilir.

Bu güvenin oluştuğunun farkındayız. Yapılması gereken bu gü-
veni ve samimiyeti sürekli kılacak ortamın yaratılmasındadır. 
Bu konuda da Karşıyaka belediye başkanına ve ekibine güve-
niyoruz. 

İlker KAHRAMAN
TMMOB
Mimarlar Odası 
Başkanı

“Burada öğrenilenler 
ve kazanılanların 
sahaya basit ve 
uygulanabilir yansı-
malarının sağlanması 
ve kullanıcının 
hayatında fark 
yaratması sonucu 
kamusal sahiplenişin 
arttırılması ile 
gelişme 
sağlanabilir.”



77



78

Elvin SÖNMEZ GÜLER
TMMOB Peyzaj 
Mimarları Odası 
İzmir Şube Başkanı

Peyzaj mimarları olarak uzun yıllardır dile getirdiğimiz bir söy-
lemin hayat bulmaya başladığı bu tasarım maratonu, ne mut-
lu ki sürekliliğinin artık gereklilik olduğunu ispatlar bir nitelik 
kazandı. Gerek yerel gerek küresel ölçekte mekânsal plan-
lamalarda ilgili mesleklerin birbirini beslemesi gerekliliğinin 
öğrencilik aşamasında anlaşılması ve bu kültürün aşılanması 
için bu etkinliğin bir milat ve örnek teşkil ettiğini düşünüyoruz. 
Özellikle bizler gibi insan - doğa şekillenmesine karar veren, 
mekanı şekillendiren mesleklerin etkileşiminin yüksek olması, 
ortak dili geliştirebilmiş olmaları sonuç ürünlerinin başarısını 
arttıracak bir süreci yaratmaktadır. 

Bu noktada biz peyzaj mimarları, diğer meslek gruplarından 
daha fazla doğa ve insan dengesine odaklanan, doğa tabanlı 
çözümlemeleri kendisine ilke edinen ve insan- kent gereksi-
nimlerini karşılamanın yanında biyoçeşitliliğin desteklenmesi, 
iklim krizinin önlenmesi, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması 
vb. birçok fonksiyonu da işler hale getirmeyi hedefliyoruz.

Bu ortak dili yaratabilmek için birbirimizi çok iyi tanıyabilmek 
ve böylelikle tamamlayabilecek bir uyuma ulaşmamız gereki-
yor. Bunun için de meslek tanımlamalarının ve odak alanları-
nın çok iyi bilinmesi gerekir.

Tüm bu anlatılanların hayata geçebilmesi için değişimin yerel-
den başlayacağını düşünen, karar vericilerin bu çalışmaların 
hayata geçmesindeki stratejik önemi gören Karşıyaka Belediye 
Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ekibine bu öngörüleri ve aydınlık 
vizyonları için gönülden teşekkürü borç biliyoruz. Bu işbirliği 
arzusunun yarattığı motivasyon bir ilkin yaşanmasına vesile ol-
muştur. Önce yerelde sonra da ulusal ölçekte ses getirecek bu 
tip çalışmaların oluşması ancak Karşıyaka Belediyesi gibi yerel 
yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütleri-
nin işbirliği ile mümkün olacaktır.
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Dokuz Eylül 
Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi 
Proje Ekibi
Prof.Dr.Didem 
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Prof.Dr.Hümeyra 
BİROL
Prof.Dr.Hayat Zengin 
ÇELİK
Doç.Dr.Evren ERDİN
Doç.Dr.Feyzal 
ÖZKABAN

Bir kıyı ve liman kenti olarak uzun bir tarihsel geçmişe sahip 
İzmir kentinin kuzeyinde, ticari ve kamusal hayatın odağı olan 
Karşıyaka Çarşısı, gerek Karşıyaka gerekse kent bütünü için 
önemli bir ticari ve kamusal alandır. Bölge, kültürel bellek de-
ğeri, kentsel ve mimari nitelikleri, kullanım çeşitliliği, sunduğu 
ticari, sosyal yaşam olanakları ve aktivitelerle kentin en yoğun 
kullanılan alanları arasında yer almaktadır. Ancak süreç içinde 
yaşadığı değişimler, mekânsal ve kullanım niteliğini etkileyen 
sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Bu doğrultuda, Çarşı bölgesinin sahip olduğu önem ve değeri 
ortaya çıkarmak; farklı ölçek ve nitelikteki sorunlarını çözmek 
hedefiyle yola çıkan Karşıyaka Belediyesi ile yollarımız 2019 
yılında kesişti. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile 
Karşıyaka Belediyesi arasında imzalanan bir protokol çerçe-
vesinde yürütülen proje çalışması, Karşıyaka Çarşısı’nı sağlıklı 
bir biçimde geleceğe taşıyacak stratejik, teknik ve tasarım içe-
rikli çalışmaları için bir ilk adım niteliğindedir
. 
Böylece başlayan çalışmada, bilgiyi toplama, uygulanabilir hale 
dönüştürme ve bilinirliğini arttırarak sahiplenilmesini sağlama 
hedefleriyle farklı etaplar halinde işleyen ve bölgesel ve kent-
sel ilişkiler temelinde bütüncül bir bakışı hedef alan bir model 
kurgulanmıştır. İlk aşamada alanı anlamaya yönelik bir hedef-
le, alanın tarihsel süreci ve değerleri, mevcut fiziksel özellik-
leri, ticari aktivitenin niteliği ve dinamikleri, insan davranışları, 
alanın sorun ve potansiyelleri ile birlikte tespit edilmiştir. İkinci 
aşamada ise mevcut durum tespiti üzerinden kente müdahale 
aşamalarını kurgulayan bir Stratejik Eylem Planı geliştirilmiş-
tir. Bu planda mekansal müdahalelerin öncelikle hangi alan-
larda gerçekleşmesi gerektiği ortaya konurken, çarşı bölge-
sinin odağında yer alan Mustafa Kemal Caddesi’nin etkileşim 
alanları, özel niteliklere sahip sokaklar ve öncelikli alanlara 
müdahale önerileri tanımlanmış; geliştirilebilecek tasarım 
çözümleri için yol gösterici bir içerik yaratılmaya çalışılmıştır. 
Bu veri seti, bugün ya da gelecekte, Çarşı’ya yönelik her türlü 
mekânsal gelişme stratejisi, proje önerileri ya da farklı proje 
elde etme yöntemleri için bilimsel bir altlık yaratmıştır. 

Tüm bu süreç, alan çalışmaları ve strateji geliştirme süreci-
nin yanı sıra, bölgedeki farklı kullanıcı gruplarının (esnaf, halk, 
yerel yönetimler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri gibi) görüş ve önerilerinden süzülen bilgileri de kap-
samaktadır. Kullanıcıların katılımının sağlanması önemsen-
miş; gerek mevcut durum tespitlerinde gerekse strateji geliş-
tirme aşamasında yapılan çalıştaylar, anketler ve görüşmeler 
ile proje bütününde farklı grupların etkileşimine olanak tanıyan 
katılımcı bir anlayış esas alınmıştır. Gerek ekibi gerekse bele-
diyeyi kullanıcı ile buluşturan bu toplantılar, üretilen bilgiyi ve 
stratejik hedefleri kullanıcı grubuna yaymak, meslek insanla-



80

rıyla paylaşmak, görüşlerini almak ve sürece dair aidiyet geliş-
tirmelerini sağlamak için önemlidir. 

Bu anlayış çerçevesinde, Stratejik Eylem Planı sonucunda çı-
karılan yol haritasının küçük bir ayağı, bu kitapçığa konu olan 
yaz okuludur. Üretilen bilginin olası meslek insanları olan öğ-
rencilerle paylaşılması; bu süreç esnasında stratejik hedeflerin 
yaygınlaşması, görünür kılınması ve uygulamaya dönük tasarım 
çalışmalarına odaklanılması amaçlanmıştır. Bu yaz okulunun 
kurgulanmasında da yine katılımcı bir bakış esas alınmış; Be-
lediye tarafından kurulan Danışma Kurulu’nda ekibimizin yanı 
sıra meslek odalarının temsilcileri de yer alarak süreç şekillen-
dirilmiştir.

Belediye ve Danışma Kurulu tarafından süreç, Stratejik Eylem 
Planı’ndaki öncelikler üzerinden yürütülmüş ve her bir grup Ke-
malpaşa Caddesi’nin yanı sıra eylem planında tanımlanan bir 
adet öncelikli alt bölgeye ilişkin konsept fikir geliştirme görevini 
üstlenmiştir. Tasarım maratonu, alan gezileri, farklı disiplin-
lerdeki uzmanlardan bilgilendirici sunumlar ve jüri kritikleri ile 
beslenmiştir. 22 Ağustos 2021’de final sunuşları gerçekleştiri-
len çalışmalar, Danışma Kurulu’nun yanı sıra farklı kademeden 
kullanıcılarla da paylaşılmıştır. 

Yaz Okulu sürecinin en temel değerlerinden birinin, sürecin öğ-
rencilere kattığı deneyim olduğunu söylemek yanlış olmayacak-
tır. Mimarlık, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, iç mi-
marlık, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım gibi farklı tasarım 
disiplinlerinde eğitim alan öğrenciler gruplara dağıtılarak diğer 
disiplinlerle birlikte çalışma deneyimi kazanmışlardır. Bunun 
yanı sıra, nihai projelerin ötesinde, süreçteki tartışmalarda Kar-
şıyaka Çarşısı için ufuk açıcı fikirlerin çıkmış olması ve kentlide 
çalışmalar hakkında farkındalık yaratılması kıymetlidir.

Üniversite-Belediye işbirliğiyle başlayan sürecin bütünü ise, 
akademisyenleri, kentliyi, sivil toplum örgütlerini ve karar üre-
ticileri aynı anda sürece katarak Karşıyaka Çarşı için ortak ve 
bütüncül bir planlama yaklaşımı geliştirmesiyle, bilimsel bilgi-
nin halka ulaşmasına ve kentle buluşmasına fırsat sağladığı için 
önemlidir. Sonrasında Karşıyaka Belediyesi tarafından Stratejik 
Eylem Planı’ndaki öneriler çerçevesinde süreç devam ettiril-
mekte; Danışma Kurulu’yla ilişkiler korunmaktadır. Bu doğrul-
tuda oluşturulan uygulama modelinin, aldığı Raci Bademli İyi 
Uygulama Ödülü’nün de hakkını verir şekilde, gerek kullanıcı 
katılımıyla, gerekse uzman görüşlerinin desteğiyle ilerlediğini; 
Karşıyaka Çarşısı gibi İzmir için önemli bir bölgenin hak ettiği 
ölçüde değer gördüğünü söylemek mümkündür. Ekipçe umu-
yoruz ki, süreç gelecekte de aynı hassasiyete yürütülecek ve bu 
çabanın hayata geçirilmesindeki en önemli aktörler olan kentli-
ler tarafından sahiplenilecektir. 
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