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ORTAK KULLANIM ALANLARI  
KENTSEL MEKANLAR   
 
 
Değerli Konuklar, 
 
Öncelikle böyle önemli bir çalışmayı başlattığı için Pursaklar Belediyes’ne 
Belediya Başkanı Sn. Selçuk Çetin’in şahsında teşekkür etmek isterim. 
Özellikle bu sempozyumu yerel yönetimlerle eğitim kurumlarının bilgi paylaşımı 
sağlaması açısından önemli buluyorum. Bu tip paylaşımların kentlerimizdeki 
tüm çalışmalarda ve uygulamalarda mesleki uzmanlık alanlarında 
sürdürülmesini diliyorum. 
 
Burada konuşmacı olarak sizlerin huzurunda bulunmaktan mutlu ve 
heyecanlıyım. Mutluyum çünkü; bilgi birikimimi ve görüşlerimi sizlerle 
paylaşma fırsatı buldum. Heyecanlıyım çünkü; değerli hocam, büyüğüm, 
meslektaşım, sn. Mustafa Aslaner ile aynı ortamı paylaşıyorum. Bu benim için 
bir büyük bir onur.  
 
 
Kentler üstüne konuşmak çok zor. Kentler çok yönlü, karmaşık ve çelişkilerle 
dolu bir yapıya sahip. Bu yapısı nedeniyle, yalnız mimarlığın değil diğer bir çok 
disiplininde çalışma ve inceleme alanına girmekte.  
 
Kentler, kentlilerin gündelik yaşantısının sahnesi, bizlerin tasarım alanı, yerel 
yönetimlerin ise prestij göstergesidir. 
 
Benden önceki iki değerli konuşmacı kentlerimizde ve kentsel kültürümüzde 
konut ve konut yaşantısının önemini vurguladılar. Ben mesleğim gereği, 
konuya daha geniş ve genel yaklaşmak istiyorum.  
 
Kentlerimizdeki ortak kullanım alanlarının, yani, kentsel/kamusal mekanların 
önemi, sorunları ve tasarım yaklaşımları ile bu alanları kurgulayan geleneksel  
yapımızdaki değişimler üzerine yoğunlaşacağım.  
 
Bunu önemsiyorum, çünkü, kentler insanoğlunun uygarlıklar boyunca 
geliştirdiği en değerli fiziksel oluşumlardır.  
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GİRİŞ 
 
Ortak kullanım alanları yani kentsel / kamusal mekanlar tüm kentlinin birlikte 
kullandığı yerlerdir. Sokakları, parkları, meydanları kapsayan bu alanlar, 
kentlinin fiziksel, sosyal, kültürel etkinliklerini gerçekleştirdikleri, bu nedenlerle 
biraraya gelerek etkileşim ve iletişim kurdukları, birbirleriyle ve kentsel 
çevreleriyle tanışıklık geliştirdikleri toplumsal alanlardır. 
 
Bu mekanlar, yerin tarihi, topoğrafyası, coğrafyası, iklimsel verileri yanında,  
kentlilerin gelenekleri, kültürü ve yaşam tarzlarının etkileriyle biçimlenir.  
 
Böylece, insan bilincinin, davranışlarının ve yeteneklerinin gelişmesi ile birlikte, 
toplumsal bilincin ve kent kimliğin oluşumuna katkıda bulunurlar. Kentsel 
mekanın yapısının ve tasarım niteliğinin sosyal yaşam üzerinde etkisi olduğu 
bilinen bir gerçektir. 
 
Günümüzde, insanlar kentsel / kamusal mekanla daha az ilgilenmekte, giderek 
toplumsal sorunlara kayıtsız kalmakta ve özel alandaki kimliklerini daha çok 
önemsemektedir.  
 
Bu duyarsızlık sonucu, her yeri kıskacına alan tıkanmış trafik, kalabalıklar, 
kirlilik, ekonomik zorluklar ve işsizlik, estetik ve nitelikten yoksun yapılar 
nedeniyle kentsel mekanların nitelikleri zayıfladı. 
 
İletişim araçlarının ve iletişim biçimlerinin değişimi de ortak kullanım alanlarını 
iletişim ortamı olmaktan giderek uzaklaştırdı. 
 
İletişim ağının ticarileşmesiyle, kitleler daha fazla yönlendirilir konuma 
düşürülmekte. Kitle iletişim araçlarınca hem önceden yapılandırılan hem de 
egemen olunan toplumsal yapı, insanların davranışlarını olumsuz etkileyen 
iletişim ortamlarına dönüştü. 
 
Kültürel ve sosyal rant yerini ticari ve tüketim rantına bırakmıştır. Toplumsal 
üretim ve paylaşım araçları toplumsal tüketim araçları olarak dönüşmüştür. 
Kentsel mekanın tüm işlevleri -eskiden kentsel mekanlarda geçirilen hafta 
sonu gezmeleri, akşam yürüyüşleri, piknikler gibi etkinlikler- alışveriş 
merkezlerinin içine hapsedilmeye çalışılmaktadır. Kentlinin çevresinde gördüğü 
her şey kazanç ve ekonomik büyümeye odaklanmıştır. Sosyal ve kişisel 
yaşam tarzının niteliklerini geliştirmek bu yeni toplumsal ortamlarımız olan 
ticari  mekanlarda mümkün gözükmemektedir. 
 
Bugün sosyal ve çevresel bir anlaşmazlık, aşınmışlık söz konusudur. İnsanlar 
dünyada yaşananlara yabancılaşmaya başlamış, bütüne hakim olamaz hale 
gelmiş ve “kültürel akıl üretenden, kültür tüketen”  bir topluluğa dönüşmüştür. 
 
Toplumsal katılım işlev olarak güçsüzleşmektedir. Ortak kullanım alanlarımız 
bu işlev kaybı ile etkileşim ve iletişim özelliklerini yitirip, geçiş alanları olmaya 
indirgenmekte ve toplumsal zemin giderek yok olmaktadır.  
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KENTSEL MEKANI OLUŞTURAN ELEMANLAR     
 
Şimdi, konuşma başlığıma dönerek, ortak kullanım alanları diye 
adlandırdığımız, kentsel/kamusal mekanları ayrıntılandırarak anlatmak 
istiyorum.  
 
Toplumsal hafıza oluşturmada mekan temel belirleyicilerdendir. İçinde 
yaşadığımız mekanlar geçmişimizle bugünümüzü birbirine bağlayan 
elemanlarla örülmüştür.  Kimliğimizin yansımaları olan bu elemanlar, aynı 
zamanda ortak kimliğimizin oluşmasının da araçlarıdır. 
 
Bir kentin fiziksel özelliklerini okumakta anahtar olabilecek elemanları beş 
grupta toplayabiliriz.  
 
Bu elemanlar;    
 
Yollar      Sokaklar Oto/Yaya Yolları, Kaldırımlar 
Toplanma Mekanları  Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 
Kenarlar/çeperler   Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri 
Kentsel İmgeler  Landmarklar, Kentsel Donatılar 
Bölgeler   Konut ve Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri 
 
Olarak gruplanabilir.  
 
Geçmişten günümüze ortak kullanım alanlarımızı ve kentlerimizde ortaya 
çıkan değişimleri karşılaştırmalı olarak bu elemanlar üzerinden irdeleyebiliriz. 
 
Bu gruplara tek tek bakarsak,  
 
Yollar             Sokaklar,Oto/Yaya Yolları, Kaldırımlar 
 
Bu gurubun içinde önemli bir yer tutan sokak alışkanlıklarımıza bağlı olarak 
kullanıp biçimlendirdiğimiz, bizim kıldığımız, üzerinden kentle tanışıklık 
geliştirdiğimiz, başlıca ögedir. 
 
Bu ortamlar kentsel ulaşımın strüktürü olmanın ötesinde, sosyal değişim, oyun 
alanı, toplanma ve iletişim mekanları olarak ilk yerleşkelerden bugüne 
toplumsal yapının zeminini oluşturmuşlardır.  
 
Sokaklar, özellikle çocukların biraraya gelebilecekleri ilk kollektif ortamlardır. 
Çocukların bedensel gelişmesinin yanısıra, sosyalleşmelerine, kendi iradeleri 
ve varlıkları dışında seyreden olayların tümünü algılayabilmelerine, 
işleyebilmelerine ve öğrenebilmelerine, bu arada kişiliklerini toplumsal 
sorumluluk ve paylaşım bilinciyle şekillendirmelerine  zemin oluşturmaktadır.  
 
Geçmişte bu işlevini yerine getiren sokaklar, bugün insanlar için başkalarıyla 
birşeyler paylaşabilecekleri, ortak mutlulukları ya da birlikte hak arama 
deneyimlerini yaşayabilecekleri bir mekan olmaktan çıkmıştır. Sadece içinden 
geçilen bir mekana dönüşmüştür.   
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Yaya ve otomobil yollarının ayrışması sokak kullanımını önemli oranda 
dönüştürmüştür. Bugün şehrin omurgasını araç trafiğine göre tasarlanmış 
caddeler ve kavşaklar oluşturmaktadır.   
 
Otomobillerce kuşatılmış cadde ve sokaklar bireyin özgür hareketini ve 
dolaşımını kısıtlamakta ve yalıtılmış ortamlar oluşturmaktadır. 
 
Oto yolları sokağın iki çeperini birbirinden koparmakta ve ulaşılabilirliği 
yalnızca görsel bir iletişime indirgemektedir. Bu fiziksel kopukluğu çözümlemek 
için yapılmış olan alt ve üst geçitler mekansal ve algısal olarak kopuşu 
engelleyemiyor ve başka sorunlar yaratıyor. (güvenlik ve ara mekanların 
ortaya çıkması gibi) 
 
Tabii ki, artık otomobilsiz bir yaşamı düşünemeyiz.  
Ancak, otomobillerin kuşattığı sokağın geleneksel işlevini yerine getirecek yeni 
mekanların kentlerimize kazandırılması gerekmektedir.  
   
Ayrıca günümüzde yayaların kullanımına bırakılmış kaldırımlar ortak kullanım 
alanlarının en önemlilerinden birisi konumuna gelmiştir. Bu alanların da 
sağlıklılaştırılması, ortak alan olarak işlevlendirilmesi ve oto yollarından 
bağımsız olarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.  
 
Toplanma Mekanları     Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 
 
Kentler var olan yapısal değerlerinin daha iyi algılanabilmesi ve içinde 
yaşayanların toplu biçimde bir araya gelerek etkileşim ve iletişim kurabilmeleri 
için büyük boşluklara gereksinim duyar.  
 
Bu boşlukların en önemli elemanı genellikle kentin farklı merkezlerinde 
konumlanan meydanlardır. 
 
Avrupa’daki gibi ve onlara benzer meydanlarımız olmaması yönünde son 
günlerde sıkça kendi kendimize yönelttiğimiz eleştirilerin aksine, geleneksel 
anlamda köy, kasaba ve kent meydanlarımız, toplumsal yapının merkezinde, 
yaşayan, dinamik ve hayatın içinde var olmuşlardır. 
 
Geleneksel meydanlarımızda öne çıkan, o mekanın biçimi değil, mekan 
içindeki mimari ögelerin çeşitli özellikleri, mesafe ve yönleri, bunların içinde ve 
dışında insanın kendini nasıl algıladığı, nasıl hareket ettiğidir. Bu meydanlar, 
donuk, merkezi ve hükmedici, bir anda kavranan bütünlük yerine, hareketli ve 
yaşayan, değişimlere ve olabilirliklere açık, kendisini oluşturan çevreyle 
beraber yapılanır.   
 
Bu mekansal yaklaşımlar, çağdaş dünyanın sahip çıkmaya başladığı 
değerlerdir. Kültürümüzde var olan, seyredilen değil, yaşayan, hayat ile 
kültürün bütünleştiği kentsel meydanları, kentin merkezine tekrar yerleştirmek 
ve bu yönde pratikler oluşturmak gerekmektedir.  
 
 
Diğer bir toplanma mekanı olarak kabul edebileceğimiz pazar yerlerinin, 
kentlinin gündelik hayatının geçtiği kentsel boşluklar olan meydan ve 
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sokaklardaki geçici ama işlevsel konumu terkedilmektedir. Bu alışverişlerin 
yapıldığı geleneksel mekan kullanma biçimi dönüşmektedir. Yeni pazar 
alanları, kalıcı, büyük ölçekli hantal yapısı ile kentin önemli bir alanını 
kuşatmakta ve işlevsizleştirmektedir. Bu alanlar Pazar kurulmadığı 
zamanlarda, terkedilmiş bir konumda bırakılmakta veya farklı işlevler için 
zorlanmaktadır.  
Bu durum konfor şartlarının iyileştirilmesi mazereti ile açıklanamaz. 
  
Kentlinin dönüşmekte olan kullanım biçimine tepkisini bir örnekle açıklık 
getirmek isterim.  
Yapılmış olan Pazar yerini kullanmamakta direnen pazarcı esnafı ve kentli 
pazarın dış çeperini kullanırken, üstü kapalı konforlu bölüm araçlar tarafından 
park yerine dönüştürülmüştür. Bu fotoğraflar aynı gün çekilmiştir. Pazar 
alışverişinin sürekliliği olan ucu açık mekanlar yerine sınırlandırılmış bir alanda 
gerçekleştirilmesine duyulan tepkinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.  
 
Açık yeşil spor alanları olan parklar, çocuk bahçeleri ve semt sahaları ise hala 
imar planlarında olması gereken yoğunluğa ulaşamamıştır. Sokaklardan ve 
meydanlardan uzaklaştırılan kentli, -özellikle de gençler ve çocuklar- serbest 
zaman etkinlikleri için yeni alanlara gereksinim duymaktadır.  
 
Kentsel boşluklarımızın yeterli düzeyde olmaması önemli bir problem olarak 
gözükmektedir. Var olan kentsel toplanma alanlarımızın çoğunluğu da 
otomobil ulaşımına terkedilmiş durumdadır. Geri kalanlarının da ticari alanlara 
dönüştürülmesi sık sık karşılaştığımız yanlış uygulamalardandır.  
 
Kentin ve kentlinin nefes alabildiği bu alanların yapılaşmalardan korunması ve 
yeni boşluklar yaratılması zorunludur. 
 
Kenarlar/Çeperler     Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri 
 
Kentsel alanların sınırlarından olan bina dizinlerinin oluşturduğu fiziki 
yapılanma  aynı zamanda bu mekanların biçimsel şeklini ve niteliğini belirler. 
Yapıların kentsel mekana dönük yüzleri olan cephelerin, girişlerin ve 
bahçelerin özellikleri, içinde bulundukları kentsel makanların belirleyici 
ögelerindendir .  
  
Kentsel mekanlar ve özel mekanlar arasındaki fiziksel geçirgenlik bu binalara 
veya bina bahçelerine girişlerde meydana gelir. Bu girişler, çeperlerde 
meydana gelen etkinliklerin yoğunluğu ile kentsel alan kullanımlarını 
zenginleştirir. 
 
Mimarlık tarihi boyunca, mimarlar yapılarını tasarlarken kişisel veya kollektif  
yani ortak olan bazı kotlara tutunmuşlardır. 
 
Tasarımcılar kendilerini var ederken ortak bir bileşenden beslendikleri gibi; 
içine doğdukları ortak duruma girdi sağlamak sorumluluğu ile ürünlerini de 
kollektif bir anlayışla üretmekteydi. 
 
Özellikle modern öncesi dönemde gerçekleştirilen yapılar kişisellikten uzaktı 
ve yapılarda ortak olarak belirlenmiş estetik kotlar kullanılıyordu. Bu sayede 
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kentsel doku aynı dili konuşan, zengin bir görselliğe sahip mimari yapılardan 
oluşuyordu. 
 
Günümüzde ise kişiselleştirilmiş kodlar uygulamalarda ön plana çıkmaktadır. 
Bu oluşan durum, çoğunlukla keyfi davranışların tutarsızlığı nedeniyle 
sıradanlıktan kurtulmayı amaçlarken sıradanlaşan niteliksiz çevreleri 
yaratmaktadır. Özgün ve sıra dışı olana duyulan arzu, yapılanı tümden sıradan 
kılmaktadır  
 
Ortak olanın yitirilmesi ile doğan boşluğun, geçmişin o günün 
koşullarına uygun olarak oluşmuş kollektif ögelerinin kopye edilmesi ile 
doldurulmaya çalışılması günümüzde yaygın olan bir davranış biçimidir.  
 
Bu kentsel dokunun genel görünümündeki depresiv durum, bugün 
öykündüğümüz bir çok avrupa kentinin ortak problemi olarak doğmuş ve tüm 
dünyaya yayılmıştır.  
 
Bu bağlamda bakıldığında; problem çözümünün ortak geçmişte ve yerel 
olanda aranması daha gerçekçi gözükmektedir.   
 
Kentsel İmgeler                  Landmarklar, Kentsel Donatılar 
  
Toplumsal kimliğin ve kentsel hafızanın oluşturulmasında kentsel işaretlerin, 
donatıların ve imgelerin önemli payı vardır. İstanbul camiileriyle, Paris Eyfel 
Kulesiyle, Londra köprüsü, otobüsleri ve telefon kulübeleri ile, Mısır Piramitleri 
ile tanınmaktadır. 
 
Ayrıca, yer döşemeleri, lambalar, ağaçlar, çiçekler, mantarlar, büfeler, 
heykeller, çeşmeler, banklar, tabelalar kentsel mekanların karmaşa düzeyini 
belirleyen, tasarım dengesi ile kent peyzajını güzelleştiren veya çirkinleştiren 
unsurlardır.  
 
Oluşturulan her türlü imge ve imajda (bunlar yapılarda, alanlarda veya kentsel 
donatılarda/mobilyalarda olabilir) gösterişten uzak, saygılı bir biçimsel dil 
kullanılması, yitirmekte olduğumuz geleneksel değerlerin tekrar ön plana 
çıkarılabilmesi açısından önemlidir.  
 
Yapay elemanlar yerine, geçmişimizdeki kültür bileşenlerimizden olan anlamlı 
veya faydaya yönelik, kullanılabilir kentsel donatıların ortak mekanlarımızı 
oluşturması ve süslemesi tercih edilmelidir.   
 
 
 
Bölgeler         Konut ve Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri 
 
Kentsel olan, kırsal olandan farklı bir üretim biçimi ve buna bağlı yaşam tarzı 
geliştirmiştir. Bu durum kent içinde bölgelenmelere yol açmış, üretim ve 
tüketim alanları ikamet alanlarından ayrılmıştır.  
 
Semtler, mahalller gibi bölgeler çok sesli ve farklılıkların birarada var olduğu 
yapısını giderek tek işlevli yapılanmaya bırakmıştır. Ticaret ve sanayi bölgeleri 
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gibi gün içinde yaşayıp akşamları boşalan yerleşimlerin yanında konut 
yerleşmeleri de günün önemli bir bölümünde ıssızlığa bürünmektedir. 
 
Bu durum, kentsel ulaşımın artışına neden olmanın yanı sıra, kentsel sınırlar 
ve ayrışımlar doğurarak ortak etkileşim ve iletişimi zayıflatmıştır. 
 
Oysa, çeşitliliklerle kurgulanmış yerler, form, kullanım ve anlam çeşitliliğini de 
içerir. Kullanım çeşitliliği olan yerler farklı yapı tiplerine farklı formlara sahiptir. 
Farklı etkinlikler, formlar ve insanlar zengin bir algısal karışım ile farklı 
tarzlarda çeşitli kullanıcı yorumları sağlar. Çeşitliliğin amacı seçimi artırmak ve 
etkileşim, iletişim alanlarını zenginleştirmektir. 
 
Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan bir bölgesel yerleşim biçimi de konut 
siteleridir. Bu siteler oluşturdukları güvenlik duvarının içine kapanarak kentle 
iletişimlerini koparmaktalar. Bu durum yeni kentsel sınırlar oluşturmakta. Ortak 
kullanım alanlarımızla aralarına çektikleri kapatılmış sınırlarla kişisel  
ortamlarını toplumsal yaşamdan yalıtmaktalar. Bu siteler, kendi içlerinde 
oluşturdukları yalıtılmış bölgelerde bile  çoğunlukla gerekli ve nitelikli ortak 
mekanlar üretememekteler. 
 
Geleneksel mahalle kültürümüz artık hafızalarımızda yaşamakta. En azından 
tarihi dokularımızın korunarak, eski kent bölgelerinin yaşamasını, yeni 
yapılaşmaların ise üretilen yeni alanlarda gerçekleştirilmesini sağlamak 
önemlidir.  
 
Sürekli yenilenerek sakinlerini çevresine yabancılaştıran, çevreyi algı 
sorumluluğunu yok eden ortamlar yaratmaktan kaçınmak gerekmektedir. 
 
 
Gündelik yaşam ve onun geçtiği mekanlar değişmektedir. Bazan yaşam 
mekanları dönüştürürken bazan da mekanlar yaşantıyı yönlendirir. Yapılı çevre 
oluşturmanın, yani mimarinin önemi ve gücü buradan gelirken, bu mekanları 
oluşturanların sorumlulukları da o oranda artmaktadır.  
 
Buraya kadarki bölümde değişimin araçlarını, nedenlerini ve sonuçlarını ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Bu bize değişimi anlamamızı ve onu 
yönlendirebilmemizi sağlayacaktır.  
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SONUÇ OLARAK: 
 
Burada bizlere, yani, yerel yönetimlere, üniversitelere, meslek sahiplerine ve 
kentlilere düşen görev; ortak kullanım mekanlarının kentlere yeniden 
kazandırılmasıdır.  
 
Kentsel yaşantının sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesi için bu mekanların 
tasarım aracı olarak kullanılması gerekmektedir. Bunun başlıca iki yöntemi 
vardır. Birincisi var olanların iyileştirilmesi, ikincisi ise, kentsel yaşantının 
omurgasını oluşturabilecek yeni ve nitelikli ortak kullanım alanları 
oluşturulmasıdır.  
 
Özgün ve kalıcı bir görsel kimlik yaratılması, kentin fiziksel, işlevsel mekan 
gereksinmelerine çözüm üretilmesi ve kentlinin gündelik yaşam pratiklerinin 
kentsel mekanlar üzerinden geliştirilmesi gerekmektedir.  
 
Yaratılan imgelerle kent bilinci oluşturulması ve belleklerde kentsel ve etkili bir 
imajın yerleşmesinin sağlanması  giderek önemini artırmaktadır.  
 
Toplumsal belleğimizdeki ezberlerimizin tekrar gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Geçmişin saplantılı bir şekilde yüceltilip kutsallaştırılması, onun 
gelişiminin ve dönüşümünün önünü tıkamakta, içini boşaltmaktadır. 
Geçmiş bilinciyle bugünün izini sürmek ise; şimdiki zamana karşı 
duyulan bir inatlaşmaya kurban edilmekte gibi gözükmektedir. 
 
Yapılması gereken ortaklaşa oluşturulmuş eleştirel bir bakış 
doğrultusunda yapılı çevreyi kurgulamaktır.   
 
Duyarlı ve ortak kullanıma adanmış çevreler oluşturmak duyarlı toplumsal 
değerler yaratmanın ve var olanları geliştirmenin temel bileşenlerindendir.  
 
Değerli mimar Turgut Cansever’in de belittiği gibi,  
“insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hak ve 
sorumluluğu göz önünde tutulmadığı sürece insana insan olarak bakılmış 
sayılmaz. Tüm toplumun ve tasarımcıların,  varlığa, doğaya, insana saygılı, 
içerisinde insanın varlığını ve yüceliğini kavrayabileceği bir çevreyi geliştirmesi 
zorunludur.”  
bu bir sosyal sorumluluktur. 
 
Bu hak ve sorumluluk bilinci ortak kullanım alanlarımızı oluşturma biçimimiz, 
onlara yüklediğimiz anlam ve kullanım tarzı ile şekillenip gelişecektir. 
 
Hayat ortak kullanım alanlarının genel tanımı olarak ifade edebileceğimiz 
sokakta ve ortak olan değerlerde anlamını ve kimliğini bulur. Bugün hala bu 
anlamda sokaktan öğreneceğimiz çok şey olduğu düşüncesindeyim. 
 
25.02.2007 





geçmişten günümüze şehirlerimizde ortak mekan kullanımları 

Dr Adnan Aksu 









Yollar 

Sokaklar  
Oto Yolları 
Yaya Yolları 
Kaldırımlar 

Toplanma 
Mekanları 

Meydanlar 
Parklar 
Pazar Yerleri  

Kenarlar 
Çeperler 

Bina Cepheleri  
Bina Girişleri  
Bina Bahçeleri 
Bahçe Duvarları 

Kentsel 
İmgeler 

Landmarklar 
Kentsel Donatılar 

Bölgeler 

Konut Alanları 
Ticaret Alanları 
Sanayi Bölgeleri  



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

YOLLAR                                                                        Sokaklar, Oto Yolları, Yaya Yolları, Kaldırımlar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

YOLLAR                                                                        Sokaklar, Oto Yolları, Yaya Yolları, Kaldırımlar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

YOLLAR                                                                        Sokaklar, Oto Yolları, Yaya Yolları, Kaldırımlar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

YOLLAR                                                                        Sokaklar, Oto Yolları, Yaya Yolları, Kaldırımlar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

YOLLAR                                                                        Sokaklar, Oto Yolları, Yaya Yolları, Kaldırımlar 



TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 
Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 



TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 
Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 



TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 
Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 



TOPLANMA MEKANLARI                                                               Meydanlar, Parklar, Pazar Yerleri 
Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENARLAR / ÇEPERLER                            Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri, Bahçe Duvarları 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENARLAR / ÇEPERLER                            Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri, Bahçe Duvarları 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENARLAR / ÇEPERLER                            Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri, Bahçe Duvarları 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENARLAR / ÇEPERLER                            Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri, Bahçe Duvarları 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENARLAR / ÇEPERLER                            Bina Cepheleri, Bina Girişleri, Bina Bahçeleri, Bahçe Duvarları 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENTSEL İMGELER                                                                         Landmarklar, Kentsel Donatılar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENTSEL İMGELER                                                                         Landmarklar, Kentsel Donatılar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENTSEL İMGELER                                                                         Landmarklar, Kentsel Donatılar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENTSEL İMGELER                                                                         Landmarklar, Kentsel Donatılar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

KENTSEL İMGELER                                                                         Landmarklar, Kentsel Donatılar 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

BÖLGELER                                                                Konut Alanları, Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri  
 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

BÖLGELER                                                                Konut Alanları, Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri  
 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

BÖLGELER                                                                Konut Alanları, Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri  
 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

BÖLGELER                                                                Konut Alanları, Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri  
 



Yollar Toplanma Mekanları Kenarlar/Çeperler Kentsel İmgeler Bölgeler 

BÖLGELER                                                                Konut Alanları, Ticaret Alanları, Sanayi Bölgeleri  
 



“insanın güzel bir dünyada yaşama ve çevresinin oluşmasına katılma hak ve 
sorumluluğu göz önünde tutulmadığı sürece insana insan olarak bakılmış 
sayılmaz. Tüm toplumun ve tasarımcıların, varlığa, doğaya, insana saygılı, 
içerisinde insanın varlığını ve yüceliğini kavrayabileceği bir çevreyi geliştirmesi 
zorunludur.” 

Turgut Cansever 



Adnan Aksu 
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